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Szerkesztői megjegyzések

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

*

Csaknem az egész III. sorozatra vonatkozik: a kéziratok a háborús időkben pusztulást szenved-
tek. – A hallgatóság által lejegyzetteknek nagy részére a szerző életéből már nem futotta a teljes kidol-
gozáshoz és osztályozáshoz. – Itt a beosztások alapja elsősorban azt a tervet követi, hogy lehetőleg a
legkidolgozottabbaktól haladjunk a csupán címeket adókig…

*

Erkölcsi szempontból fontos itt is hangsúlyozni: Dr. Marczell Mihály házassági vonatkozásban az
„élettárs” szép magyar kifejezést régi: kizárólag szentségi házasság értelmében használja!

* * *

KÜLÖNFÉLE BESZÉDSOROZATOK

konferencia– és beszédsorozatok

PÉLDA– tervezet – SZENTBESZÉDSOROZATOKHOZ
(Beszédsorozat – előadókhoz, 1952, vázlatok)

Összes kedves előadónkhoz!

Az előadás sorozat két nagy részt foglal magában és tervszerűen halad át a természettudomány
és szellemtudomány fontosabb ágain, hogy igazolja, hogy a személyes Isten nyomai mindenütt fel-
lelhetők.

Az előadók teljes szabadsággal dolgozzák ki tételeiket; a címhez adott irányítás inkább azt akarja,
hogy hogyan kapcsolódjék bele az egész tervezetbe. – Ha jobbat talál, jobbat ad!

Az előadás ideje maximum 55 perc. A két előadás feltétlenül befejezendő 6-8 óráig. Pontos kez-
dés és pontos végzés!

Az előadás legyen szabad-előadás és lehetőleg ne felolvasás.
A közönség az értelmiségi osztály mellett egyszerűbb hívek köréből kerül ki. Körülbelül 600 a

hallgatók száma. Az előadás stílusa ezekhez alkalmazandó! (hangszóró van! – Jegyzet: a vidéki elő-
adók elszállásolása és ellátása a kultúrelőadások rendezőségének feladata. Az előadó költségmegtérí-
tésben – (200 Ft) – részesül.)

I. rész: Forduljunk a világ felé!

I. nap

Bevezetés
(Babics atya)

Kifejtendő: a világ felé fordul most a lelkünk, hogy lássuk tartalmát, hivatását, eredetét és re-
ánk tartozó vonatkozásait. – Ezek az utóbbiak tanítást is adnak, amelyek végül is önértékünket
emelik és minket az Istenhez vezetnek.

1. Kolumbus útja
(Marczell atya)
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Az előadóhoz a kérésünk, hogy fejtse ki:
a) az emberi szellem törését – az igazságok felé, és:
b) mutasson reá, hogy mit érnek a szellemi igazság leleplezései.

2. Mi az igazság?
(Jandik J.)

Az előadó fejtse ki:
a) az igazságok bölcseleti fogalmát,
b) az igazságok összefüggéseit,
c) az emberi életre kiható értékét.

II. nap

1. Fényvetés és rejtély-oldás
(Nagy I. dr. egy.m.tan.Vác)

Az előadó fejtse ki:
a) az értelemnek a világ mélységei felé törő jelentőségét,
b) és vezesse le az „életrejtélyek” nagy szerepét a ember életében.

2. A lehulló lepel
(Gálos L. dr.)

Az előadó fejtse ki:
a) valóban eljutunk– e az igazsághoz? (Pilátus kérdése: mi az igazság?),
b) és igazolja, hogy minden igazság új és új kérdést és mélységet vet fel (irrequietum… Metafizi-
ka, szupernaturális igazság. – Hit!!).

III. nap

1. A föld és az égbolt csillagainak titka
(Horusitsky F. dr. (?!))

Az előadó fejtse ki:
a) mi a csillagvilág?
b) milyen törvények irányítják?

2. A fény és a sötétség titka
(Hollenda B.)

Az előadó fejtse ki:
a) a fény rejtélyeit,
b) és utaljon a fényforrásokra…

IV. nap

1. Az atomok titka
(Borbély K.)

Az előadó fejtse ki:
a) az atomok belső valóságát és világot alkotó nagyságukat,
b) és utalva magyarázza a rejtett energiák mérhetetlenségét.
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2. A kémia laboratóriumában
(Újhelyi S. dr.főig.)

Az előadó fejtse ki:
a) az anyagok kapcsolatainak törvényeit,
b) és magyarázza az ilyen kapcsolatok gyakorlati értékeit.

V. nap

1. Az élő sejt titka
(Gáspár I. dr. egy.m.tan.)

Az előadó fejtse ki:
a) az élettelen és élő különbségét,
b) az élőnek – élettípusokra törését.
c) és a variációk határait…

2. Az élő sejt növekedése
(Újhelyi S. dr. egy.m.tan.)

Fejtse ki az előadó:
a) az „egész életre” törő belső munkát,
b) magyarázza az egyes lényben a sejtfejlődést és az egész építését…

VI. nap

1. Az ősök és utódok
(Okos G. dr.)

Fejtse ki az előadó:
a) az ős és utód szoros kapcsolatát,
b) magyarázza az ősnek szerepét az utódra (öröklés).

2. A „véletlen” és „tervszerűség” titka
(Csaba M. dr.)

Fejtse ki az előadó:
a) a „véletlen” értelmét (a nem ismert ok),
b) és magyarázza meg tudományos alapon a tervszerűség jelentőségét, jelentkezését.

VII. nap

1. A bölcselők útja
(Erdey atya)

Fejtse ki az előadó:
a) milyen utat jártak a bölcselők az Isten keresés útján?
b) és vessen reá fényt, hogy Isten léte örök ténye volt a bölcseletnek.

2. A keresztény bölcselet fénye
(Zemplény Gy. dr.prof)

Fejtse ki az előadó:
a) a keresztény bölcselet lényegét,
b) és mutassa ki, hogy a történelem folyamán sohasem ködösödött el ennek igazsága.
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VIII. nap

1. A nevelők útkeresése (Marczell atya)

Fejtse ki az előadó:
a) a nagy nevelők kutatásait,
b) és utaljon reá, hogy alapvetésben mindig az Istenre építkeztek.

2. Az „ácsok” és „halászok”
(Koszterszitz J. dr.rektor)

Fejtse ki az előadó:
a) a nevelés lehet tudomány,
b) és igazolja, hogy az kegyelemmel telített választottság.

IX. nap

1. A világ-szépirodalom nagyjainak hangja
(Brisits F. dr. akadémikus)

Fejtse ki az előadó:
a) kik a világ– szépirodalom nagyjai?
b) majd utaljon lelkük szupernaturális tartalmára.

2. A színi-irodalom jelesei
(Újházy Gy. író)

Fejtse ki az előadó:
a) kik a színpad legnagyobbjai?
b) lakik– e lelkükben az Isten élő képe?

X. nap

1. A képzőművészet útja
(Décsey G. dr.prépost)

Fejtse ki az előadó:
a) honnét eredhet az igazi művészet?
b) és igazolja, hogy a Végtelen Szép vetülete a kalapács és ecset csodája.

2. A társadalmi élet szolgálói
(Pénzes B. szerkesztő)

Fejtse ki az előadó:
a) a társadalmi élet mibenlétét,
b) és igazolja, hogy szolid alapja az Isten.

XI. nap

1. Az életművészet mesterei
(Kézai Béla, író)

Fejtse ki az előadó:
a) milyen utakat jártak az „anyag emberei”?
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b) és igazolja, mennyivel magasabb skálán muzsikáltak a „transzcendens élet” emberei.

2. A lélekművészek
(Ohmacht Nándor, tanár)

Fejtse ki az előadó:
a) a szent élet mibenlétét,
b) és igazolja: a szentek életéből fakad az élet igazi tartalma.

XII. nap

1. A világ felé fordultunk
(Gálos L. dr. egy.tan.)

Foglalja egybe az előadó:
a) az értelem útjának eredményeit,
b) és utaljon arra, hogy minden a „transzcendenciába” ível.

2. Az Istenhez jutottunk!
(Marczell atya)

Fejtse ki az előadó:
a) világ felé fordulunk,
b) és Istent találunk!

*

II. rész: Forduljunk az Isten felé!

I. nap
(az egész előadói est tárgya: „Hiszek egy Istenben”).

Bevezetés
(Babics atya)

Fejtse ki a bevezető, hogy most a hit világához jutunk és az első előadásokban nagyvonalakban a
XII ágazat szerint a hit tételeit fogjuk ismertetni, majd a továbbiakban a hit tételének gyakorlati je-
lentőségét fogjuk fejtegetni.

1. A hit mibenléte
(Gálos L. dr.o.m.t.)

Fejtse ki az előadó:
a) a hit alanyi mibenlétét,
b) a hit tárgyi mibenlétét.

2. Az egy Isten hitének életértéke
(Knoll I. dr.ig.)

Fejtse ki az előadó:
a) az Isten személyes létének életirányító hatását,
b) és igazolja továbbá a felelősség nagy erejét.

II. nap
(az egész előadói est tárgya: „És a Jézus Krisztusban”)
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1. Krisztus személyisége
(Földváry Imre dr.)

Fejtse ki az előadó:
a) Krisztus öntudatát,
b) és igazolja öntudatának helyességét.

2. A Krisztus istenségének hite – életre kötelező erő
(Marczell István dr. főorvos)

Fejtse ki az előadó:
a) Krisztus tanításainak életre való kihatását,
b) és utaljon arra, hogy az „Istenember” a földi embert is ilyen magaslatra lendíti.

III. nap
(az egész előadói est tárgya: „Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától?”)

1. Jézus isteni eredete
(Nagy Ferenc dr. spirituális) (esetleg Balogh)

Fejtse ki az előadó:
a) Jézus isteni fogantatásának titkát,
b) és szűzi születésének titkát.

2. A Szűz Anya egyetemes tisztelete
(Schrotty P.)

Fejtse ki az előadó:
a) a Szűz Anyának a világban észlelhető egyetemes tiszteletét,
b) és a magyar nép Szűz Anya iránti hódolatát.

IV. nap
(az egész előadói est tárgya: „Meghala és eltemetteték”)

1. A kereszthalál dogmatikája
(Újházy Gy. író)

Fejtse ki az előadó:
a) mit jelent az áldozat?
b) és mit jelent a keresztáldozat?

2. A kereszthalál erkölcsi kihatásai
(Gál Sándor, káplán)

Fejtse ki az előadó:
a) az áldozatos élet értékét.
b) és mutasson reá: hogyan lett ennek „iskolája” Krisztus Keresztje?

V. nap
(az egész előadói est tárgya: „Harmadnapra halottaiból föltámada”)

1. Krisztus feltámadása történelmi tény
(Weisz Gy. prof.)
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Fejtse ki az előadó a feltámadás tárgyi érveit:
1. az apostolok tapasztalataiból,
2. és a közelállók megfigyeléseiből,
3. végül az „üdvökonómia” revelációiból.

2. Krisztus feltámadása egyéni életünk örök tartalma
(Kubinyi Gy.dr.hittanár)

Fejtse ki az előadó:
1. az élet tartalmi értékét – a feltámadás nélkül,
2. és értékelje – a feltámadás tényével.

VI. nap
(az egész előadói est tárgya: „Felméne a mennyekbe”)

1. Az örökké élő Krisztus
(Radó P. dr. egy.tan.)

Fejtse ki az előadó:
a) Krisztus nem átfutó isteni Követ.
b. Hanem örökké élő Istenfia.

2. Az örökké velünk maradó Krisztus
(Jézus – társasági atya)

Fejtse ki az előadó:
1. a „corpus Christi mysticum” egyetemes jelentőségét,
2. továbbá a személyes együttélés szent titkát.

VII. nap
(az egész előadói est tárgya: „Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat”)

1. Az emberi felelősség értelme és értéke
(Gálos L. egy.m.t.)

Fejtse ki az előadó:
1. az ember nem tökéletes gép,
2. hanem szabad, de felelős isteni követ.

2. Az isteni felelősségrevonás ténye
(Marczell atya)

Fejtse ki az előadó:
1. a földi felelősséget,
2. és továbbá az örök jellegű felelősséget.

VIII. nap
(az egész előadói est tárgya: „Hiszek egy katolikus Anyaszentegyházat”)

1. Az Egyház alapítása, elterjedése és sokarcú alakulata
Knoll I. dr. ig.)

Fejtse ki az előadó:
1. az Egyház történelmi alakulását,
2. és történelmi küzdelmeit.
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2. Az igazi Egyház jegyei és a jegyek felkutatása
(Balogh I. dr. pléb.)

Fejtse ki az előadó:
1. az Egyház jegyeiről szóló tant,
2. és keresve találja meg Egyházunk arculatján.

IX. nap
(az egész előadói est tárgya: „Szentek egyességét…”)

1. A szentek egyességét (Jézus – társasági atya)

Fejtse ki az előadó:
1. a „szentek egyességének” dogmáját,
2. és magyarázza meg a valóságos egybetartozandóság tényét.

2. A mai ember mint a szent közösség tagja
(Marczell I. dr. főorvos)

Fejtse ki az előadó:
1. az ember testi – lelki adottságainak felsőbbrendűségét,
2. és a szellemi életnek a végnélküli tájak felé utaló felelősségét.

X. nap
(az egész előadói est tárgya: „Bűnök bocsánatát…”)

1. A bűn és üdvösség
(Zemplényi Gy. dr.egy.tan.)

Fejtse ki az előadó:
1. a bűn mibenlétét,
2. és az üdvösségre való kitartását.

2. Az erény és az üdvösség
(Kaposvári atyák egyike)

Fejtse ki az előadó:
1. az erény mibenlétét,
2. és építse erre az üdvösség valóságát.

XI. nap
(az egész előadói est tárgya: „Testnek feltámadását…”)

1. A test és lélek végnélküli egysége
(Jandik J.atya)

Fejtse ki az előadó:
a) kettősség az élet (test és lélek),
b) de örök egységben élnek mindörökké.

2. A tiszta test – szent testi-lelki egység
(Csaba M. dr. orvos)

Fejtse ki az előadó:
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1. a tiszta test szerepét,
2. és a „tiszta ember” testi-lelki szentségének értékét.

XII. nap
(az egész előadói est tárgya: „Örök életet”)

1. Az örök tájak felé
(Gálos L. dr. egy.m.t.)

Fejtse ki az előadó:
1. az emberi szellem vágyait,
2. továbbá a kegyelem szárnycsapásait.

2. Az örök otthonban
(Marczell atya)

Fejtegesse az előadó:
1. az örök élet titkát,
2. és boncolgassa az örök élet diadalát.

Befejezés
(Babics atya)

Bárhonnan indulunk, Istenhez jutunk. – Földön járunk és Istenhez, örök Atyánkhoz jutunk.

* *

RÉGI VILÁG – ÚJ EMBER
(Szabadegyetemi konferencia – előadássorozat, 1939. X-XI, vázlatterv és kidolgozás)

(vázlat:)

1. előadás: A „panta rhei”– el szemben – vannak állandó tények!

Bev.: A világ törvényei és azok dinamikája. – Carrel: ”Ismeretlen ember”… Ismeretlen világ is!...
(kutatások útja!).

1. Az egész nagy világ adottságai. Először is: a van. Tudós magyarázat:
a) Atom.
b) Ante-mor………. (Aristoteles).
c) Elektron. Ezek a létezés végső alapjai. – De marad: az eredete (metafizika). Ez már világszem-

lélet (Theizmus – Deizmus – Atheizmus…). Végül: a világ variációs alakjai mások. – Civilizált for-
mák, de ősi való. Nap, csillag, fény, szín… levegő, állat, növény…

2. Azok dinamikája.
Nincs itt állás, de folyás.
a) Makrokozmosz.
b) Biokozmosz (növény, állat).
De mindig így: Makrokozmosz: forgások… Mikrokozmosz: élettörvények.
Bef: Kaleidoszkóp részei állandók!! Kívülről kell nézni és belsőket feltalálni.

2. előadás: Az emberi élet alappillérei

Bev.: A világ felé forduló ember vakmerő kérdése: tu qui es? Az a felelet zeng felénk: a Teremtő
adottságainak és dinamikájának csodás gépezetei. – Ezután még merészebb a kérdés, a befelé forduló,
emberségünk felé forduló: tu qui es? – Annyi bizonyos, hogy ez egyetemesen sürgető kérdés. Minden
tudomány ezt kérdezi. Itt az irány vagy földbe süllyesztő (materia), vagy az égbe emelő (metafizika). –
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Ó-görög anyagelvűek, materalisták, janzenisták, Aristoteles, Socrates, Platón, augustinusok, skolaszti-
kusok, mai filozófusok…

1. Alappillér a test.
Tény, hogy testileg benne élünk a makrokozmoszban.
a) A test adottságai…
b) A test fejlődő dinamikája…
Ezeknek is vannak törvényei. – A földből vagyunk (Atlaszok). De kifelé, felfelé törünk. A növény

is kitör, de az ember felfelé, minden fölé tör. – Ez azután másik alappillér felé vezet… Figyelmeztet:
2. Mit művelünk?...
a) Feltörünk a zárt világok fölé (többek vagyunk!).
b) Behatolunk a zárt világ mélyére (törvényeit igába hajtjuk).
c) Fényt viszünk – a ködös értelmetlenségbe (Lucifer!).
d) Fényt adunk mindennek (lux mundi).
e) Magunkra is reflektálunk.
f) Mindent fogalmilag kezelünk és egybefogunk.
g) Rendszert teremtünk.
De ezen túl: élettökéletességre törünk. – Egekig jutunk!!
3. Mit értünk meg ebből?
a) Hogy többek vagyunk.
b) Hogy nemcsak lakók, fáberek, hanem divinumok vagyunk.
c) Lelkünk van!!! – Íme, a második pillér!
Bef: De ennek a kiteljesülésnek törvényei vannak. Tárgyiak és alanyiak! Qui es? – Qui eris!! –

ez a lényeg. A törtető felelete: az Atyának, a Teremtőnek földön élő és bontakozó gyermeke.

3. előadás: Az erkölcsi törvények gyökérzete

Bev.: Heteronómia – autonómia?... Tudományos kérdés. Annyi: van– e valóságos kötelék – az er-
kölcsi fejlődés vonalán is. – Az ember nem befejezetten teljes, hanem fejlődve kiteljesülő. Ennek tör-
vényei: az etikai, a vallási. Átmenet: honnét? Hová?

1. A föld felé forduló (fizikai világ).
a) Felébresztés (állandó). – Van valami belső indíték (Kant).
b) Sarkalatos erények kidolgozása (relációk).
2. Fölfelé törő (metafizikai világ felé).
a) Felébresztése (nevelés).
b) Kialakítása (teológiai érvények). – Itt: heteronómia – autonómia kérdése. – Van szabad válasz-

tás…
Bef.: De gyökérzetben minden metafizikum. Istentől adott élettörvények tudatos kialakítása: az

etikai ember.

4. előadás: A törvények élete

Bev.: Az élet erkölcsi törvényei külsőnek vélt hangból táplálkoznak (heteronómia), de valójában
belső odahajlással (autonómia) az emberi élet kiteljesülésének tárgyi feltételeiként tűnnek fel. – So-
hasem szabad feledni a múlt alkalommal jelzett gondolatokat: Föld felé és ég felé fordulva akar kitá-
rulni az ember; ebben a testi, szellemi és lelki kiteljesülésben éri el legfenségesebb emberméltóság
csúcspontját. – De mindez – mondhatnók– logikai leszűrés, vagy külső elgondolás. A tények világá-
ban tények kellenének, amelyek igazolnák az erkölcsi törvények ilyen fenségesen szép értékelését.
Szóljon Klió! Ő a tények feljegyzője. Szóljon pedig 1) egyes emberek életéről, majd 2) a nemzetek
életéről...

1. Egyesek élete.
a) Odahajlók (tudósok: Socrates, Aristoteles, Platón, Aquinói Tamás, Suarez, Kant, Spencer,

Chesterton, Bergson, Pasteur, Willmann, Müchermann…, Kornis… Írók, szépírók: Cathrein,
Wolkenberg, Bangha, Prohászka, Tóth Tihamér, Schütz, Trikál, Brandenstein, Milton, Shakespeare,
Stall, Garrigou – Lagrange, Foerster, Angyal P., Moór Gy., Mihelics… Nagy emberek, mesterek:
Szendrey, Alszeghy Zs., Pitroff, Arany, Vörösmarty, Tompa, Kőszeghy L., Mécs, Petőfi, Babits,
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Somogyváry, Végváry, Madách, Dante, Tasso, Byron, Galsworthy, Papini, Rostand, Rolland, Gárdo-
nyi, Tormay C, Goethe… Lagerlöf, Rachmanova, Reymond, Sienkiewicz, Tolsztoj… Szentek: Szt.
Pál, remeték, Assziszi Szt. Ferenc stb… És ma: gyermekek…)

b) Elhajlók (tudósok, írók, stb.: Ágoston, Papini, Pellico Silvio, Strindberg, F.Coppeé, O.Wilde,
Claudel, Huysmans, Merezskovszkij, Dosztojevszkij, Turgenyev, Ady, Molnár… – Amerikaiak kör-
kérdése (85% igen): önmagunk… Gangesz népe… Lelkiismeretünk szava!!! – Börtönök, gyóntató-
székek…)

2. Népek élete.
Nehéz különválasztást tenni. Tények kellenek… Milyen népek élnek? – Metafizikailag is erősek!

Mi az alap? Az erkölcs.
a) Zsidók… Babilon, római fogság, római uralom, Izaiás, Jeremiás…
b) Görögök… Erkölcsi züllés.
c) Romae omnia venalia! – Ez a pusztulás, de Regulus …… Ez a győzelem ideje.
d) Pogány népvándorlás…
e) Mai népek?? Mit kutatnak? Faj és vér tisztaságát. Fizika – biológia… A népek ereje – a morál

ereje. Törvényhozásban és életélésben! Van itt emberszeretet (szociális érzés), lélekszeretet és szol-
gálat (morális kapcsolat) és metafizikai hajlamok (religiosum).

Bef.: Így lesznek egyesek és népek örök bizonyságai az erkölcsi törvények örök érvényének. Min-
den oda torkollik, ahonnét jött. Ez pedig az örök Atyánk. Tőle ered az életkiteljesülést biztosító er-
kölcsi törvény, amelynek hűséges betartása emberéletek szent kialakulását biztosítja. – Utolsó mondat
így szól: emberjegenyék Isten törvényei szerint súrolják az eget, és ha derékba törték, újult erővel
egeket kívánnak. Ez az élet örök lendülete!

5. előadás: Új ember – a régi világban

Bev.: Schützék… Carrel…
1. Van új ember.
a) Horizontális tekintetben (tudomány).
b) Vertikális elmélyedésben (aszkézis).
c) Metafizikai lendületben (vallás, kegyelem).
d) Fejlődés vonalán: kisgyermek, ifjú, felnőtt (látószög szerint variálódik: Hamlet, „bibliás em-

ber”…)
2. Van örök ember.
a) Örök dolgozó.
b) Örök kutató.
c) Örök emelkedő.
Bef: Ágoston – a mécségető. – Hol a végpont? A kifejlődésben fizikai és metafizikai állomások

vége az élet gyökere, az: Isten.

*

(kidolgozás:)

1. előadás: A világ törvényei és azok dinamikája

Bev.: Ha az emberi életet figyeljük, azt tapasztaljuk, hogy ebben a mozgást és variációt mutató
életben vannak abszolút erők. A modern ember lelke tele van a tudattal: minden variabilis. – De nem-
csak a világ, élő és élettelen dolgok, hanem a lelkek is örökké változók. Az intelligens elem lelkét
ezért arra kell hangolni, hogy megérezze, hogy vannak örök, abszolút kincsek. Nem piac az élet, hol
minden eladó. Nagyobb, szentebb, magasabb rendű az élet, semhogy por megközelíthetné. – Azt
mondják – régi világ. Pedig a világ mindig új, egy pillanatig sem ugyanaz, mindig változó. Stabil élet-
érték, döntő valóság nincs. Ezt a kérdés-komplexumot úgy vizsgálom, hogy az emberek lelke elé állí-
tom a biztos tudatot, hogy van szent nagyszerűség a világban. Prelúdiuma lehetne: nagyobb optimiz-
must, kevesebb életdefektizmust a világnak! – Ennek az előadássorozatnak első beszéde ezt a címet
viseli: a világ törvényei és azok dinamizmusa, dinamikája. – Carrel, amerikai író híres könyvében:
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„Ismeretlen ember”-ről szól és célja, hogy a nagy Istent leleplezze. Azt bizonyítja, bármennyire haladt
is a tudomány, kutatja és megismeri az élő és élettelen világot, az ember ismeretlen. Minden emberben
belső, titokzatos ismeretlenség lakik. De ha az emberből a nagy világba lépünk, rájövünk a szörnyű
igazságra, hogy a világot sem ismerjük. Minden kutatásnál van olyan misztikum, hogy a tudás vég-
pontjához nem tud az ember eljutni. Éspedig két vonatkozásban van misztikum: a) egyik meglevő
adottsága; 2) másikat megtaláljuk dinamikájában.

1. Modern embernek az a tulajdonsága, hogy mindent távlatból nézzen. A világot, mint repülőgép-
ből, felületben látja. Pedig nem szabad megállni itt a felületlátásnál, – szükséges, hogy a dolgok mély-
ségkutatásával, vertikális elmélyedéssel a mélyre hatoljunk. A világ fölött állunk és mindent szemlé-
lődve vizsgálunk. Elsősorban az élet adottságait próbáljuk nézni, kérdezvén: mi a világ?

Nagy, nehéz feladat ez, tudósok kutatásának tárgya. – A világ nem állandóan meglevő, hanem
folyton változó, minden pillanatban más, új színben tűnik fel ugyanaz a dolog. Nemcsak színben,
alakban változik – ez értéktelen külsőség –, hanem összetételeiben, konstruktív elemeiben is. Ha ős-
eredet szempontjából, gyökérzetből nézném a világot és kérdezném a legősibb bölcselőket, ők azt hir-
dették: ez a parányok együttese – atomizmus. Aristoteles azt tanítja, mindennek volt ősalakja. Kant
mindenben őserőket vélt fellelni. Később ionok, elektronok kicsiségeire bontanak, Einstein mozgásra
vezet vissza mindent. Az bizonyos, hogy a világ őselemének kutatásában kemény falba ütközött az
ember. Rájött, hogy dolgok vannak, hol ütközik a szellem, és ha a legmélyebb formáig el akart jutni,
ellentétekkel találkozott. – Kutató ember!

Olyan sziklafal előtt kopogtatsz, mely nem nyílik meg előtted! Eljutsz, ha a lét szétbontását kere-
sed, hogy megállapítsd: nem ismerjük. – De így is, nem haszontalan kutatást végzett a kutató. Rájön,
hogy szellem arra teremtetett, hogy ősi mivoltából jelentkezéseket, értékeket kiemeljen és a „variabilis
vita” céljaira kamatoztassa. – Vannak kötött valóságok az életben. Az életnek belső törvényei vannak,
nem véletlenek uralkodnak. A véletlen jellemző vonása a bizonytalanság, soha nem univerzális, azo-
nos, következetes. Az élet pedig éppen ezt mutatja. Ha egy szem búzát a földbe ásunk, az kihajt, ka-
lászba szökik és búzát terem. Ez bizonyos. Búzaszemből nem nőhet más. Miért? Nem tudjuk. – Min-
den fizikai törvény ilyen abszolútum, melyen nem lehet változtatni. Ha elejtek valamit, az a földre
esik. Newton megakad rajta, kutat, gondolkodik és megalkotta a gravitáció törvényét. – Az életben az
abszolútum dominál. A nap keleten kel, este lenyugvása nyugaton van. A búzaszemet elvetem és ara-
tását várom. Ha ugartörőket és magot szórókat látsz, nem mondod: milyen csodavárók! Minden gon-
dolkodás nélkül elfogadja az ember, hogy barázdát vágnak, hulló szemeket szórnak és életet várnak.
Ha ez világos, akkor áll az igazság, hogy az életben kötött törvények vannak. Igazság a tétel, hogy a
világ ősi mivoltában csodás rendszer, reveláció jelentkezik. Az ember megszokta a köznapi élet jelen-
ségeit, nem gondolkodik rajtuk. Tudja, hogy az óra az időt méri. Belső mozgása a rugó törvényei sze-
rint megy és belső feszültség hajtja. – A világ, a makrokozmosz nagyobb, mint amit csak látunk. Nem
előttünk jelenik meg a valóság, mögötte áll egy belső világ. Minden dolognak alkotója az a számtalan
parányi részecske: atom, ion, elektron, vagy bárminek mondjam, amely parányi részlet a következőkre
kihat. Itt be kell vallanom, nem értem. Van, – azt látom. – Ha ezen túl megyünk, adott dolgok fizikai
és kémiai kapcsolatain túl, felemelkedünk a fizikai világból a metafizika felé. – Honnan? – ez a kérdés
áll elénk. Világ, a nagy makrokozmosz a kérdések olyan nagy quantumát tárja elénk, melyre nem tu-
dunk feleletet és eredetre mutatva érezzük, hogy sziklafalba ütközünk. Spencer azt mondja: ha egy
atom van a világban, akkor vagy az örök, vagy aki hozta. – De lehet-e örök a rész? Rész, az mindig
osztott. Rész, az egész fogalmát hozza és mégsem érthető az egész nélkül. Rá kell szorítani a szelle-
met: minden rész jelentkezésekor keresd az egészet! – Ha valaki egy szem búzát lát, felvillan emléké-
ben egy egész búzamező. Kis gondolatokkal miért szórakozik el az ember? Mert tovább szövi, új ké-
pekké alakítja. Nem határol a szellem a közvetlen látásban, hanem tovább kapcsol. Tudományos kuta-
tásban ez annyit jelent, hogy a parányt, a részt az egészben ismeri meg az ember. Azért van így, mert a
világtól a metafizikai világ felé halad, emelkedik. Belső világában lakik a tudat, hogy eredeténél fogva
metafizikai világba kívánkozik. – Az életben vannak adott világok: formák, törvények, melyek lé-
nyegbevágóak. Le kell számolni azzal, hogy nagy kötöttségek vannak. Az ember szellemében sincs
olyan szabadság, mint sokan hiszik. Nincs olyan lehetőség, hogy az ember az élet szabad területén él.
Ha az embert nézzük, látjuk, hogy része a világnak, de belevágyik a metafizikai világba. Eredet szem-
pontjából immanens, célt tekintve transzcendens. Azt kérdezhetné valaki: mit lehet beszélni belső
adottságról, ha ez minden pillanatban más? Ez igaz, de csak alak tekintetében. Víz a patak, hó, jég…
mindennek más az alakja, külső formája, mégis mind víz. Az üveg kvarc, ha bármilyen formába öntik
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is. Ez a világ mutációja, külső megjelenése. Télen ugyanaz a fa ága zörög, melyről ősszel gyümölcsöt
szedek. A mag önmagában hordja az egész belső fejlődő növényt, benne van a fa minden termése.
Csak variáció ez, objektív valóságban nagy, kötött törvények által szabályozott valóság van. – Civili-
záció– differencia csak formai része a világnak. Ezek a statikumok mindig megvoltak, csak később
ismerték meg azokat. – Lilienthal repülni vágyik. Azt mondta, ha a sas, ez a nehéz állat a magasba tud
emelkedni, miért nem az ember? És ma már valóra vált ez az álom, ami lehetetlennek látszik, mégis
lehetséges. – A villany a tudomány vívmánya. Törvényei mindig megvoltak, csak nem ismerték. – Fa,
szénben elpihent régi energiákat transzpozícióval visszaalakítja fénnyé. A törvény, mint valóság, min-
dig megvolt, csak nem tudtuk. Áram, hang, fény rezgései, hanghullámok terjedése stb. mindig voltak,
ezek nem nóvumok, ezek valóságok. – Ha tovább megyünk az ismeretlen vonalán, mindig több és
több rejtett dolgot megismerünk. Azt látjuk: minden, ami körülvesz – a nagy makrokozmosz– belső
konstitúció és eredet szempontjából kötött valóság, mely fejlődés folytán új alakot nyer, színezést kap,
de kötött eredetű.

2. Nemcsak azt állapítjuk meg, hogy vannak a világban statikumok, hanem ezek dinamikáját is
ismerjük.

A világban semmi sem álló, minden fejlődik, állandóan változik. A teológia is ezt hirdeti, mikor
Istenről úgy beszél: „actus purus” – állandó tevékenység. Az élet vonalán állandó belső átalakulás fo-
lyik és ebben is törvényszerűségek vannak. – Magasságból zuhatagoznak az erek, patakok, de tör-
vényszerűen, kiszámítható gyorsulással futnak a tenger felé. – Mindenben a legkisebb részek is sza-
bályszerűek, még a hópelyhek sem alaktalanok – megfigyelhetjük, milyen szép csillagok. – Egy belső
energia dolgozik mindenben és mint törvény irányítja az életet. Ásványok mindig ugyanabban az
alakban kristályosodnak, és ha összetörjük, megint ugyanabban a kristályalakban esnek szét. A víz
gőzzé fejlesztve erejével gépeket hajt. A legparányibb dologban is csodás törvényszerűség nyilvánul.
– Az életet is törvények irányítják, olyan belső törvények, melyek mindenkire kötelezőek. Nem vélet-
len uralkodik, nem csak adottság van, következetes törvény parancsol. Ezért számítok rá, hogy mi fog
történni, időrendi törvény uralkodik. Nem olyan világban élünk, hol véletlen esedékesség dolgozik.
Aki az élettörvény precizitását szemléli, kell, hogy hallja az életfejlődés dübörgő hangját. Belső mun-
ka dolgozik mindenben. Egy levél, fűszál mélyén olyan munka folyik, hogy megdöbbenve áll az em-
ber e csodás világ előtt. Ez adott törvény, és senki sem tudja, mi a háttere. – Életben nagy együttesek
szerepelnek. Akár élőnek, akár élettelennek látszó dolgaiban, részeiben és egészben, olyan törvénysze-
rűség van, mely bizonyítja, hogy a világot áldott szent törvény irányítja. Szent, felsőbb hatalom az,
ahol életnek törvényei készülnek. Világ adottságában és mozgásában az élet abszolút törvényei ural-
kodnak.

Bef.: A világ, a maga teljességében is, csak mint rész áll elénk az egészből. A rész olyan, mint a
gyermekjáték, a kaleidoszkóp, mely tarka üvegdarabjaiból állandóan változó képet mutat. Állunk a vi-
lág peremén és azt látjuk, hogy a világban olyan belső törvényszerűség uralkodik, mely megállni nem
enged, pillanatnyilag változó, és benne emberi önkényemtől függő alakulás megy végbe, melyre misz-
tikus módon belső törvény indítja.

2. előadás: Az emberi élet alappillérei

Bev.: Melyek az élet alappillérei és hol és miként lehet azokat megtalálni? – Ha a nagy világot
nézve megállapítom, hogy döntő jellegű, abszolút értékű jellegek vannak, akkor a kis világ, az ember
hogyan áll ebben a nagy világban? Van-e statikum, döntő igazság, hogy Istentől jött, – vagy pedig úgy
látjuk a világba helyezve, hogy élete szertefolyik abban? – A központban „mi” állunk. Nem lehetséges
a világ felé fordulni és önmagunkról elterelni a figyelmet. A nagy világ azt a kérdést tárja elénk: ér-
tesz-e, mi vagyok? – Ha erre az ember feleletet próbál adni, a legnagyobb kérdés áll elé: te ki vagy? –
Körülvesz a mindenség, látsz törvényt, fejlődést. És magad hogy állsz a mindenségben? Kérdés kér-
désre halmozódik, önmagad belső valóságát próbálod analizálni. Van-e metafizika, hogy megállapít-
hasd, hogy Istentől eredeztethető szent valóság minden? Ha találunk erre a kérdésre igent, rájövünk,
hogy belső, kiteljesülő életnek abszolút törvényei vannak. Nem igaz, hogy korok szerint más az em-
ber. Igazság az, hogy az ember életében élő törvény követelődzve szól, hogy ehhez idomítsa magát. –
Kettős feleletünk: 1) testi mivoltunkkal beletartozunk a nagy világba, gyökérzetünk belekapcsolódik
a földbe, b) eredetének megfelelőleg lelkünk törtet az égbe.

1. Egyszerű szemléleti utakon próbálja a bölcs vizsgálni az életet. Születés, kifejlődés közismert
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mozzanata arról szól, hogy minden kívülről lépő – táplálék, benyomás – bennünk átalakul. Az életnek
egyforma törvényszerűségei vannak.

Benne vagy gyökérzettel az anyagban. Erejét minden a földből meríti. – Anteus ereje a földdel
érintkezésben megújul. Ez nem csupán hitrege formája, valóság az, hogy az emberi élet test vonalán a
földből nyer minden táplálékot, behatást. Hozzá vagyunk kötve a világ törvényeihez. Fizika törvényei,
pl. a gravitáció, kötik éppen úgy, mint más élőt és élettelent. Benyomás felfogásai, az érzékek útján
belépés a világba, – ezek a törvények épp úgy kötelezőek ránk nézve, mint a biokémia szabályai. Ha
itt megállana az ember és leszűkítené eddig az életet, tárgyilag igaz lenne, de a szellemiséget zárná ki,
ami emberélet legszentebb értéke. Testi berendezettség külső, morfológiai hasonlóságot mutat az élők
világához. Ki is élezik ezt sokan, sőt egyes tudományos irányzatoknak egyenesen célja ezt bizonyítani.
De csak akkor jutnának tudásban céléréshez, ha ez valóban kultúrérték volna. – Feltétlen vallásosság
az a kultúrérték, életnek az egyetlen pillére, mellyel támaszkodunk a sáros földre. Mindig fölfelé tör,
az élet sodra vonalát magasságok felé irányítja, lépcsőzetes fölemelkedést biztosít. Dinamikai életfo-
lyamatoknak hasonlósága van a többi élő világával. Az ember animal racionalis, ezt tudomásul kell
venni. De nem lényeges a keret, csak annyiban, hogy benne érvényesül a belső élet. Raffaello festmé-
nye önmagában érték, de keretben milliószor jobban érvényesülhetnek a kontúrok, bár nem érintik a
belső kép igazi tartalmát. Kubelik művészien szólaltatta meg mesterhegedűjét, de nincs fönségesebben
kialakított élethangszer, mint az ember teste. Finomabb konstrukciót elképzelhetni sem lehet. –
Sokrates minden bölcsessége mellett sem lett volna képes, hogy teremtő munkában egy arcot megal-
kosson. Fönségesen szépen konstruált volta ember figyelmét beharangozza, hogy művészi hangok
számára teremtette ezt a hangszert az Úr. Minden legkisebb részlete is csodálatraméltó. Például nem
regenerál az ideg, ha átvágják, egy másik idegpálya veszi át szerepét. A benne jelentkező minden
szerkezet csodálatra hangolja, a misztikus rendszer magasabbra viszi az embert. Szenvedő ember látá-
sa szomorúságra kelt… Ha testileg támaszkodunk is a világba, tény az, hogy úgy nő ki abból az em-
ber, hogy magasabb rendű nála, finomabbá válik. Legszebb, legtökéletesebb az ember teste. Testi
konstrukció dinamikája belekapcsolódik a világba, de magasabbrendűségével kijelentkezik a nagy vi-
lágból a bejelentkező kis világ.

2. Az ember nemcsak test, hanem szellem is. Metafizikai eredetű valóság a lelke.
Analógiával próbálom bevezetni. A növény gyökérrel a földbe kapaszkodik, a magból nyeri ener-

giáját, hogy a durvább földből kitörjön a légvilágba, és nap felé fordulva magasba törtet. De nem ki-
sebb növények, sem fák egeket nem érnek. – Az emberi élet felsőbbrendű kinccsel áldott, – eredetében
és törtetésében is eget kér. Testének hangszerén át szól az ember.

a) Szellemi életet élő, szellem tudatát birtokló ember csodás vonalat mutat. Belső kényszerrel a vi-
lág fölé akar jutni, uralmat akar fölötte biztosítani, igénybe akarja venni a világot. Segítséghez eszközt
használ. Arra törtet a szellem, hogy birtokba vegye a környező világot. – Ilyen már a kis gyermek is.
Amihez hozzájut, magához ragadja és értékesíteni akarja a maga céljaira. Nagyobb gyermekben je-
lentkezik az erő, hogy teremtsen, konstruáljon. Ekkor, mint legnagyobb erő, a birtokbavétel már meg-
szűnt, jelentkezik egy új erő, ami mozog – teremtő energia van benne. Felnőtt is próbál mindent a ma-
ga javára értékesíteni, a világot igénybevenni, felhasználni, a világ fölött uralkodni. Azért is hívják
reges mundi-nak, a világ királyának.

b) De nem elégszik meg a külső világ uralmával. Csodás lelki kutatással dolgok mélyére száll. Va-
lóságok az élet tengerei. Belső mélységeit kutatja – ez elemi törtetés. Vizsgálódás tárgyává teszi a kö-
rötte valókat. Keres okokat, kapcsolatokat, valóságokat, hogy azokat más alkalommal kamatoztassa.
Ha igazságokat leleplezett, transzponálni akarja kultúra céljára. A leleplezett igazságokat kultúra is és
civilizáció javára is értékesíti. Lucem frens – fény hordozó! Nem belebámul, hanem belevilágít a nagy
világ ködösségébe. Tény, hogy az erdő bámul a mindenségbe. Tudattalanság értelmét ember tudja
csak megadni. Isten neki adta az erőt, hogy hivatását értékesíteni és kamatoztatni tudja. Ember az ér-
ték a mindenségben, – az „én”–, ha ő nincs, a világ értéktelen semmiség – reá nézve! Ember visz fényt
és értelmet a világnak. Ne hasonlítgassuk a világhoz, szellemi erejével fölötte van. A nagy mindenség
súly, tér, távolság szerint mérhetetlen nagyobb nála, de a szellem uralkodik a világon, lelke fénye ér-
telmet ad neki. Eredetben, célban a világot lépcsőzetté teszi, melyen felemelkedve lelkét célban Isten-
hez viszi. Fényszórásnál észre kell venni, hogy a világnak csak az ember tud értelmet adni, és ezzel fö-
lé emelkedünk az egésznek. – Mikor egy tárgy külső, belső képét megalkotom, logika absztrakciójával
fogalmat alkotok, – olyan munkát végeztem, mellyel megteremtődik bennem a tárgy képe. A parányi
ember a kis értéket képviselő világgal szemben olyan nagy, hogy elfér benne az egész világ. Szemléle-
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ti képeket kapok és mind elfér bennem – fogalmilag. Világ központjában állok és magamban hordom
a világot. Bennem olyan belső energia működik, mely meglevő fogalmak segítségével újakat teremte-
ni képes. Éppen ez az isteni az emberben. Isten az „actus purus”, Őt állandó tevékenységnek képze-
lem. A szellemi élet új világot teremt. Ezt a csodás, magam teremtette világot addig birtoklom, amíg
akarom, amíg fönntartom. Van! Ha elejtem, megszűnt. – Nem lehet megpihenni, állandó tevékenység
az élet. Ezek mutatják, hogy bennünk csodás erők dolgoznak, a lélekből teremtő erő árad. Nem lehet
eltunyulni. – Olyan csodás életpillérzet van, mely nagyobb érték mindennél és kiált: nem e világba va-
ló vagyok! Állandóan követelődzik, mindig érvényt keres. Ezek az erők mit akarnak? Kitárulnak a vi-
lág felé a lélek szemei, próbálnak mindent befogadni, minden tökéletesebbet fölszívni és magából újat
teremteni. Előre törni, tökéletesebbé lenni! – dübörgi az élet. Mindig újra kezdeni és menni előre…
Emberáradat egyetlen himnuszban törtet előre. Ha van is benne gikszer, az csekélység az életáradat-
ban. Kant úgy mondja: ősi rossz. Isten szerint: ősi megrontás. Nem testi fejlődés földi vonatkozásban a
kikötő, – szellem nem nyugszik meg, míg boldogabb élet formáját szellemi életben meg nem találja.
Nem lehet életet földdel telíteni. Ez a földi élet csak ideig-óráig boldogít és telít. – Ha egy gyermeket
hagyunk, hogy egyék, amit csak kíván, csakhamar elrontja a gyomrát. Aki élvezetből vesz sokat,
ugyanúgy jár. Mísze onnan van, mert elrontotta szellemi étvágyát. Egy orvossága van: fogja munkára
az ember az ilyent. Föld terített asztalánál kielégülten élni nem lehet. – Az életnek szellemi tartalma és
értéke van. Jelentkezik fejlődő vonalon az etikum, erkölcs, jóság, igazság, végtelenség kategóriájában.
Kiszólnak az életből és ha nem teljesítem parancsukat, az életet értéktelennek találom. Úgy lesz a vi-
lág Isten kertje és nem siralomvölgye, ha Isten– fiúként járok és azt szent világnak látom. Letört lélek-
kel nem lehet élni. Királynak teremtettünk és koldus, nyomorult hordává silányodtunk, ha életből, ami
nagy, nem veszed észre vagy kiirtod. Ember a mikrokozmosz, a nagy világ, a makrokozmosz adataival
szemben sokkal nagyobb. – Faber – dolgozó, creans – teremtő, divinans, mert isteni erő nem hagyja
nyugodni, és ha világból lépcsőzetet teremt, következetességgel megy Isten felé. Mindenből lépcsőt
készít, a világ eredetét Isten Atyjában találja. Ez az élet szent ténye, ezt a tudatot el lehet ködösíteni,
de eget kérve kiszól az emberből. – Istentelenek próbálják tagadni ezt az abszolútumot. Koldus horda
ez, kinek belső tudata gyenge és világszemléletét nullára redukálja. – Igaz az, hogy van az emberben
valami, ami magasabb rendű eredetet igényel, – szellemet, lélek szellemét és törtet élet felé. Ezt mutat-
ja, hogy variációs formája van a vallásoknak, de az alap, az Isten, mindenütt egy.

Bef: Mindebből az a konklúzió: a világban vannak nagy statikumok és dinamikumok. Az emberi
élet e két erő együttese: a test belekapcsol a földbe; a lélek Istentől eredeztetése szellemi valóság. Két
nagy van. Ebből a statikai adottságból kiszóljon: quid eris? Mi leszel? – És szól a kérdés: tu quis es? –
Erre nem lezáró mondatot várunk. Vannak olyan törvények, melyek az ember örök életének, élet kitel-
jesülésének szolgálatában állnak. Ezek célja: ne ijedezzünk, ha a világ régi keretei inognak, mert úgy
újulunk, ha Isten adta etikai törvények szerint teremtjük magunkat mássá. Felelet a kérdésre: quid
eris? – az legyen: törtség fölé emelkedve megvalósítom az örök etika törvényeit!

3. előadás: Az erkölcsi törvények gyökérzete

Bev.: Kis világként járó ember adva van-e teljességében, vagy fejlődését törvények szabályozzák?
Más formában így lehetne feltennem a kérdést: befejezetten jut-e a világba az ember, vagy pedig úgy
áll benne, mint akinek ki kell fejlődnie? – A világban vannak kötelességek, melyek nem csupán az
egyén kifejlődését, hanem kifejlett egyénnek tehetségeivel más szolgálatát sürgetik. Kettős a kérdés:
1) irányítják-e az embert fejlődésében rajta kívül álló törvények?; a kérdés másik része: 2) a kifejlett
ember úgy áll-e a kis és nagy világgal szemben, hogy e viszonylagosságból etikai kötelességei van-
nak? – Ez pedig a mások szolgálata. Tovább menve: az önfejlődést irányító törvényszerűség kötöttség-
e? A másokkal szemben teljesített szolgálat etikai törvény szerint történik-e, vagy önként vállalt? –
Ezekből próbáljuk megérteni, hogy az etikum, erkölcs nem magunk teremtette ideológia, hanem kívü-
lünk álló, bennünk rezonáló abszolútum. Akármennyire más világ a más ember, a belső etikum annyi-
ra abszolút, hogy csak színben, külső formában változhatnak. A belső dinamika, lélekben meginduló
folyamatok, uralkodó törvények – univerzálisak. Az ember nem befejezetten teljes, hanem önmagát ál-
landóan bontó és másokkal szemben szolgálatot teljesítő lény. – Ebben a kiteljesülésben kétféle törvé-
nyek irányítják: etikaiak és vallásiak. Az egyik földi vonatkozásban, a másik metafizikaiban kapcsoló-
dik életébe.  –  Ezt  a  szót:  kiteljesülés  – gyakran használják.  De mi az a  kiteljesülés? – Gyöngyvirág
gumója magában hordozza az összes kis fehér harangocskát, levelet, benne van az egész virág illatával
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együtt. De csak akkor jut kiteljesüléshez, ha virágba szökken. Az ember, mikor a világban megjelenik,
magában hordja élete minden rezdülését – legyen az jó, vagy rossz –, egyéni talentumait, és mikor
ezeket legtökéletesebbre fejleszti, akkor ez a kiteljesülés. – Van tehát az életben mindenütt jelentkező
abszolútum, amit etikai törvénynek mondok. E mellett a belső kötöttség mellett a személyiség csodás
ereje működik és szabad vállalással teszi az életet etikaivá. – Tehát a kötöttségek tudatos, önkényes
vállalása az etikum. Van abszolút etikai törvényszerűség. Az emberi szabadság abszolút etikai válla-
lással etikai lényt tud magából teremteni. – Az emberi élet fejlődésében kettős vonalat mutat: 1) föld
felé forduló gesztussal a világra, 2) metafizikai irányulással az égre. Az első a világ, ahonnan mindent
vesz és visz, a másik a metafizikum, ahonnan kap és visz. Ez a kettősség minden cselekvésbe beleját-
szik. Van fizikum, pszichikum és metafizikum.

1. Most az elsőt tekintve – az embernek élete, szellemvilága föld törvényeiből, igazság megisme-
réséből, föld dolgaiból próbál teremteni etikai rendszert, mely a földi életben irányítja.

Kant úgy mondja: van egy parancsoló hang, mely az embert irányítja, – egy imperativus
categoricus. Mi ugyanezt mondjuk, de mi a lelkiismeret szavának hívjuk. – Az életben az ősalapot a
reláció adja világhoz és emberekhez. Nem egymaga van az ember, és míg fejlődik, állandóan kap –
nem fizikai vonalra gondolok– és ad önszolgálat és mások szolgálata útján. Felé mint tárt karú hozók
jönnek, és én amforás emberként olajat öntök sebekre, tudást adok, szeretetet veszek. Nem vagyok
független, mástól függök fejlődésben, másnak adok szeretet csodás erejével. – Nietsche azt állítja,
hogy a tökéletes ember, az „Übermensch” akkor válik valósággá, ha az emberek magukból kitermel-
nek mindent. Ha ez ebben a formában nem is igaz, de minden ember fölé tud emelkedni a világnak.
Csak az marad kuli, aki akar. Az élet szorítja az embert, hogy „Übermensch” legyen és dübörögve til-
takozik az ellen, hogy alárendelt, szánalmas kuli maradjon. Dübörögve követeli, hogy a világból töb-
bet vegyek, nagyobbat adjak, és magamat lelki gazdagságban kiteljesítsem. Etikai törvényekre rezonál
a lélek. Benne megcsendülő törvény követeli: földből nőj ki, ember, hogy magad megemeld, végy és
adj, teremts relációt, mely nagyobbá tesz. Így valóság lesz az Ószövetség szava, hogy királlyá teszed
magad!  –  A  föld  és  a  többi  ember  felé  fordulás  sarkalatos  erényei:  a  bölcsesség,  az  igazságosság,  a
mértékletesség és a lelki erősség. Az utolsó nem is egész helyes fordítása a szónak: fortitudo. Én in-
kább úgy mondanám: lendületesség.

a) Bölcsesség az, ha valamely tettem – akár magam fejlődése érdekében, akár más szolgálatában–
mérlegre dobom és megfontolom, hogy jelen esetben mit tegyek. Ehhez érettség kell – nemcsak kor-
ban – tapasztalat, megfontoltság, mikor pillanatnyi helyzetekben dönteni kell. Például egy háziúr, ha
lakója nem fizet, azt mondja: jogom van követelni a bért. Fölvegyem-e továbbra is, vagy kidobjam?
És a jog hátravonul, a szeretet dominál. Lélekben megcsendül valami, egy belső hang tiltakozik. Ez
abszolutum.

b) Az igazságosság a gyermekek világa. Nincs nagyobb erény előtte. Ez pedig az a vágy, hogy
egyéniségét megillető jogállomány sérelem nélkül övé legyen. Jogom van a megélhetéshez, a kitanít-
tatáshoz. Ha ezt nem teszem, egy belső hang elítél. Ha ez törvénykönyvbe van csak megírva, nem
cseng fülembe, de ez etikum, mely az igazságosság területén mozog, megcsendül bennem.

c)  A mértékletesség azt tanítja, hogy a világból csak annyit vegyek, amennyi életszolgálatra és
más szolgálatára szükséges és hasznos. Nem lehetsz tenger, melybe beleömlik öröm és élvezet folyója,
mert akkor elsodor árja. Felétek ömlik a világ, de ha a mértékletesség hiányzik – amint testi vonatko-
zásban elrontjátok a gyomrotokat –, belső életben tönkrementek. Ezt az élet állítja, belső hang erősíti.
– Freud szerint örömbirtoklás ott van, ahol az élet minden kérdése megoldódik. Az élet ezt megtagad-
ja, nem örömbirtoklásban teremti boldoggá az embert, ellenkezőleg, ez tönkreteszi. – Élet vonalát nem
mi szabjuk meg. Valaki azt mondja: minél több az enyém, annál boldogabb vagyok. Ez naivság. Van-
nak komoly, szent percei az életnek, mikor csodás harangzúgás ítéletet mond tetteid felett. Ha kitártad
életed a világ felé és abból minél többet akarsz birtokolni, belátod, hogy nem elégít ki, hanem undort
kap az ember.

d) Fortitudo annyi, mint lendület abban, amit jónak tudok: az áldozatosság munkája egészen az
élet feláldozásáig állandó készség, dinamikai fölényesség. Ha követem szavát, belső hang csendül, ezt
mi úgy hívjuk: lelkiismeret szava. Aki mindig azt teszi, amit mások előírnak, az vízember, mint a víz,
annak az edénynek alakját veszi fel, amelyikbe öntik. Ha földre kerülnek, sárrá silányodnak. – Ki a
jellemes ember? Aki kitart a belső parancsoló hang mellett. Bennem vannak, velem élnek etikumok és
adott abszolútumként jelentkeznek. Ha szép is ez a kiteljesülés és az embert szentté, emelkedetté akar-
ja tenni, – még nem elég.
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2. Van metafizikai orientáció, mely a legvallásosabb vonalon Istennel kapcsolatot teremt.
Még aki Istent nem hiszi is, keresi a természetfölöttit. A vallástalan babona útján keresi a miszti-

kummal a találkozást. Istenben nem hisz, de a babonában igen. – Van valami rejtélyes a világban és
önmagunkban, mely előtt még a hitetlen is megtorpan. Van az embernek metafizikai érzéke, mellyel
járja az örök élet útját. Ez onnan ered, hogy van mélyreható szellem, mely boncol, kutat, rejtélyekbe
hatol, de mindenütt beleütközik az abszolút „Van”-ba. Be kell vallani: nem tudjuk! – A mélységek felé
forduló ember belső megindulást észlel.

a) Az első: tapogatódzó hit. Az ember belelátva az örök élet távlataiba, elvakultan a fénytől, a hit
karjaival próbálja átölelni a Mindenséget. A hit belülről kitörő szent etikum, az erények elseje. Min-
denkiben megvan és megnyilatkozik, ha hittel nyúlok hozzá. A hit hídján találkozhatunk a gyerekkel,
aki a legnagyobb dogmatikus, – a fiatal emberrel, a szkeptikussal, – a komoly felnőtt emberrel, aki kri-
tikus. Minél inkább elbölcsül, annál inkább fordul a metafizika felé, mert nagyobb távlatban lát, na-
gyobb a horizontja, mely a fizikumban is jelentkezik. A legtöbb ember öregségében messzelátó lesz.
Az élet vonalai elnyúlnak, öregedésben szétnyílik az élet horizontja, elsilányul a közvetlen közelség.

b) Második erényként jelentkezik a remény.  – Dante ezt írja a pokol bejárata fölé: Lasciate ogni
speranza! – Ha nincs semmi remény, elveszett az ember. Hegyre följutni, akinek életében nincs remé-
nye, az meghalt. Megöli a reménytelenség. – Valamikor láttam egy szép képet. A földgömbön ül egy
bekötött szemű női alak, akinek zöld ruhája befödi a földet. Kezében egy hárfát tart, amelynek egy hí-
ján már minden húrja leszakadt. És ezen az egy húron játszik még utolsó erejével. És az volt aláírva: A
remény. Csak egy húrt tart még hárfáján és azt pöngeti. Azt fejezi ki ez a kép, hogy a reményből
élünk. Ezt egy belső hang mondja. Ez az élő ember orientációja jövő felé és azt kiszélesíti örök élet
igénylés útján a metafizikai világba. Az egyéni élet kiteljesülését sürgeti és az élet kitolását örök vilá-
gok felé. Metafizikai odahajlást törekedjünk elérni, ne eloltott gyertyaszálak legyünk. – A rákosi teme-
tőben olyasmit láttam, amit máshol sehol. Nagyon sok sírra állítottak fényes üveggömböket... Nem
bírnak távol maradni fénytől! Ez azt jelenti és jelzi: mindig fény! Ez remény!

c) A harmadik nagy erény a mindent átfogó csodás szeretet útján tárul az ember felé. Mindenki fe-
lé sugárzik, próbál jót adni és megértést kapni. Segíti, aki rászorul, mindenkit megemelni nyúl keze.
Ez univerzale, mindenki szent ereje, a legnagyobb valami! – A lét én vagyok, az abszolútum. Az ab-
szolút hangok mondják a legdöntőbb jellegű igazságot. Ilyen abszolútum, hogy ember életében van
odafordulás a világ felé és van erények készsége metafizikai világ felé. Ezek az erények: a hit, remény
és szeretet. – Ha kötöttség van azonban az életben, lehet-e tetteim felett szabadon dönteni és ezzel te-
remteni önmagamat? Van– e csak heteronómia – törvény, mely kívülem fekszik és köt, vagy van-e au-
tonómia, azaz magam kötöm önmagamat? – Ha csak magam állítanék törvényt, eredménye a szabad
erkölcs: úgy teszek, ahogy jól esik... Lehet így is élni, de ellene egy belső hang tiltakozik. Az ember
maga próbálja irányítani életét, mástól függetlenül. Világ nincs, – én teremtem! Sokszor göröngyös
úton jut az igazságáig. – Vannak adott dolgok, de van szabadság is. Magam mérlegelem a törvényeket
és a megvalósításban bizony sokszor teszem, ami nem helyes, gyakran követem a rosszat. De dübö-
rögve tiltakozik a lélek: rosszat tettem! – Tetteim a felelősségét érzem. Hol itt a szabadság? – Ha kí-
vülről jövő, bennem felszólaló etikai törvényeket tudatosan magam törvényeivé teszem, így lesz
heteronóm törvény autonómiává. – Az isteni törvény: ne ölj! – Heteronómia, kívülről jön, de lélekben
magaménak tudom. – Hogy másokon segítsek, ezt erkölcsi törvény parancsolja, de belső hang is sür-
geti. Az etikai törvényeket gyökérzetben kaptam és behódolva teljesítem. Örök szent törvény örök
szent teljesítője az ember. Átlátja szükségességét és egyéni és más életének szolgálatában készséggel
megy utána. Nem tehercipelő kuli, hanem készséggel odahajló, mert ez életének szebb kifejlődését
hozza.

Bef.: Janus-arccal fordul az ember a világ fizikai és metafizikai vonala felé. Ez a kettősség átjár és
belemuzsikál minden életrezdülésbe. Ami etikai törvény, az gyökérzetben Istentől adott, mikor szolgá-
latába állok és megvalósítom, lelkem a metafizikai életre irányítom és a bennem élő Isten– arcot töké-
letesebb formájúvá alakítom. Gyökérzetben és produktumban a metafizikum lesz úrrá, mert érezzük,
hogy nem ahhoz a világhoz tartozunk, melyről az Úr szól mondván: „... nem vagytok e világból va-
lók...” (Jn 15,19).

4. előadás: A történelem tanúságtétele

Bev.: A történelem mint szól az etikum uralmáról? Meg lehet állapítani elméletben, hogy az eti-
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kum az élet lényegében fekvő dolog; de a történelem igazolja-e ezt? – Az élet állítja-e valósággal,
hogy az etikum az élet kiteljesülésének abszolút törvénye? – A múltkor megállapítottuk, hogy van éle-
ten kívül álló heteronóm törvény és van az életen belül autonóm odahajlás. Az etikumban kettős meg-
látás van: az élet belső kiteljesülése föld felé forduló vonallal, hogy abból merítsen vagy azt szolgálja,
és van metafizikai élet kiteljesülése, mely a végtelenség fonalát keresi. Ezek nem elfelejthető semmi-
ségek, imponderabiliák, ezek az élet és a lélek lényegét alkotják. Ez a kettős odafordulás kiteljesülés
vonalán azt szolgálja, hogy az embert a csúcspontra emeli a világ fölé, – aki lényegileg és tartalmilag
fölötte áll. Rex, imperator, dominus vitae, sőt creator, azzá teszi önmagának teremtő ereje. – Ha a reá-
liákból kiemelkedve szárnyra kapunk, a fantáziák világába szállunk. A költészet világa ez, addig él,
míg rágondolok, azután nincs sehol, csak a lelkemben él. – Az igazságot nem kívülünk, hanem ben-
nünk találjuk. Nézzük, Klió mit jegyzett fel azt illetőleg, hogy az emberi élet kiteljesülése akkor való-
sult-e, ha az etikumot szolgálta, vagy amikor szertetörte. Először: 1) nézzük, egyes ember életkitelje-
sülése mikor valósult, – ha az etikum mellett, vagy ellen dolgozott? Majd: 2) nézzük, népek élete me-
lyik irányban érte el a kiteljesülését? – Ha az életről ítéletet akarunk mondani, próbáljuk az ember éle-
tének könyvét felütni.

1. Egyes ember életét vizsgálva kettős a kérdés: akik az etika felé hajolnak, tényleg elérik– e éle-
tük kiteljesülését, mutatják-e a valódi „Übermensch” típust? Majd kérdés: az elhajlás útja kiteljesülés-
e, vagy abszolut tény az etikumhoz visszahajlás ténye?

a) Odahajlók. – Tudósok, írók, művészek és szentek mellett vizsgáljuk önmagunkat is. – A görö-
gök három nagy filozófusa: Aristoteles, a logika mestere, Sokrates, az élet művésze és Platón, az idea-
lizmus hirdetője is az etikum harcosai. Nem hirdettek mást Augustinus, Szt. Tamás és a skolasztikusok
sem, de ők a metafizikai világba emelkednek. Az újabb bölcselők közül Kant azt mondja: lélek, Isten,
halhatatlanság nincs. – És mégis – van! Elméletileg nem tud másra jutni: abszolút követelése életnek,
észnek, hogy – van! Nem okfejtése vezeti erre, de egy belső hang bizonyítja. Kant szerint az „impera-
tivus categoricus” dönt tetteinkben, mi úgy hívjuk, hogy lelkiismeret szava. Spinoza, Bergson azt ta-
nítja, hogy az előrelobbanó életet abszolut törvények irányítják. Willmann, Foerster vagy a magyarok
közül Ottokár püspök, Tihamér püspök, a maiak közül Schütz, Trikál és Bangha Egyház vonalán az
írás eszközeivel keresik, hol a kötőerő az életben. De nemcsak tollal, hanem élettel írják és hirdetik,
hogy kötött életnek metafizika felé kiteljesülése, az a legszebb élet. Akik tollal, tudással dolgoznak,
nem ott látják az élet tökéletesedését, ahol fölszabadulás történik, hanem ahol kötés. – A költészet,
irodalom terén Byron, Undset, Lagerlöf és Dante, Tormay Cecil, Gárdonyi, Romain Rolland, Sien-
kiewicz és Rachmanova, akik nagyjai az életnek, egy vonalon ezt az etikát hirdetik és ahol gyöngesé-
get találnak, megvetik. Aki hegyen jár, magasba tör. Élet ormán etika lakik, hegy lábánál bűnök ta-
nyáznak. Szt. Ferencek és Ágostonok, Terézek és Károlyok rádobták életüket erre az útra, hogy Isten
világának földjáró mécsesei legyenek. A világban álltak így, és nem értették őket. Kitárultak lélekben
a világ felé, hogy kiárasszák lélekkincseiket más felé, és megemeljék őket Isten felé. Valóságnak hit-
ték, amit hirdettek és derűsen mentek a mártírhalálba. Szt. Ignác, Szt. Polikárp, – a 80-90 éves – hé-
rosz emberek! Nagyok, elszántak, oszlopok, sarkkövek, emberhegyek, ormok! – Életük bizonyítja,
hogy az életkötöttség valóság, és aki az etikát követi, örök világok felé halad. – Magunk mikor érez-
zük ezt? Ha belső szent hang súgja: volt-e boldogabb ünnep annál a tudatnál, hogy megtisztult ember-
nél otthon érzi magát az Úr? Mikor érzem magam nagynak? Ha úgy élek e világon kötött törvényben,
hogy szent tudatomban él: Isten fia vagyok! Ez valóság! – Arról szól, hogy ezek képezik az élet – el-
mélkedésnek gárdáját.

b) Elhajlók tábora. – Nem lenne igaz, ha azt hinném, hogy mindenki és mindig az élet kötött vo-
nalát járja. – Tudomány, gazdaság, művészet nagyjairól hangosan hirdetik, hogy eltérnek az etika útjá-
ról, de milyen kevéssé dübörögve hirdetik, ha visszatérnek. – Strindberg utolsó művében: „A mámor”-
ban írja meg visszatérését. Halálos ágyán könyvet kér. Odaviszik írásait, de csak int, hogy mást. Végre
odaadják a Szentírást. És akkor ezt suttogja: „nincs könyv, csak ez!” – Goethe utolsó órájában fény
után vágyik, világosságot követel. – Lehet járni ködben, hol élet nehézsége dübörög, de nincs út a vi-
lágossághoz, ha az élet vonala eltér az eitkumtól. – A megtért Claudel „L'éxile” című munkájában írja
ezt az örök igazságot: „Le ciel est toujours bleu”. – Coppée ráeszmél, hogy van szent belső világ,
morale religiosum. – Nincs más út az élet kiteljesüléséhez, mint az etikum. Különben stabil, szent vi-
lág nincs. – Ady költeményeiben sok a föld felé hajlás, de a „Kereszt az erdőn” című versében mégis
azt írja meg, hogy akit a nyomorúság megfog, szemei úgy ködösödnek el, hogy messzebb lát és meg-
találja a Kereszthez vezető utat. – Akik így járják az életet, azok Ágostonnal utatjárók, aki
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„Confessiones”-t ír, – Papini műveinek sora mutatja, hogyan variál az élet örök élet felé. Első munkája
„Az elkészült ember”, aki elrontott élete végén nem lát más megoldást, mint a golyót. „Augustus”-ban
a megtérésről ír. A harmadik mű „A mi Urunk Jézus Krisztus” és az utolsó „Az Úr szőlőmunkásai”,
amelyikben elhatározását írja meg: én is beállok az Úr munkásának. – Ez is bizonyítja, hogy az Isten-
től elfordult élet metafizikában hogyan ível vissza. Kész arra, hogy ebben a visszafordulásban szőlő-
munkása lesz a Galileainak. Az élet ereje veri vissza az útra, mely élet igazi menetútja a metafizika fe-
lé. Meg lehet hirdetni az élet ösztönös világát, eleinte tetszetős is, mert ha valamit kaptam, úgy érzem,
ez az igazi  élet.  De csakhamar kikiált  belőle  az egeket  váró ember.  –  A sas szárnyait  le  lehet  vágni,
embert le lehet láncolni, mégis kitör belőle az isteni ember. Vágyban jelentkezik az első lépés, – a dia-
dal útja ez! Merné-e valaki megcáfolni ezt? Az a realitás: akkor vagyok legnyugodtabb, ha visszatér-
tem az etikumhoz, – és kínzott, míg a tőle elhajló vonalból vissza nem tértem. „Ágnes asszony”-ként
üldözött lesz, míg életváltozás nyomán az etikum szent vonalára kerül. Mi is Gangesz népe vagyunk
és keressük a vizet, melytől belső tisztulást kap az élet. Önmegtagadó, lemondó tud lenni, aki ráesz-
mél, hogy rossz iránynak fordult. A lelkiismeret nem hagy nyugodni. Börtönvilágban, ahol magány-
ban élnek, gyakran megszólal a lélek. Legtöbb törten jön ki, mert megkondult felsőbb élet elementáris
hangja. – Mi a hindu felfogás? Temetni mindent, ami múlt, feledés födje be, te meg szórakozz, élvezd,
amit az élet nyújt. – De az így elvetett mag kihajt és az etikum megtagadása, mint rémkép üldöz. Lel-
ket megkondítva fölfigyelmeztet az élet törtségére és próbál abból kinevelni. – Ami fantázia, ott belső
dinamikával éltünk, ami abszolút realizmus, abból nem lehet kinevelni. Életvalóság, hogy az etikum
hangjának döntő jellege van, és ha utunk elhajolt is, beállunk a visszatérők közé. Zarándokok karában
jön Tannhäuser, bár visszahívta Venus. Át kell látni, hogy csábító ígéretek mit érnek. Mögöttük mi
rejtőzik? Emberélet igazsága ez. Ez az életművészet lélekből sugárzik. Kell az, hogy az élet realitását
kezdve kérdezzük, melyik a kiteljesülést hordozó, birtokló élet? És a felelet ez lesz: az oromzat – élet!

2. Népek élete.
Egyedekből állnak a népek. A két irány benne együtt, egymás mellett jelentkezik, mint a Duna vi-

zének hullámai, kristálytiszta és sáros együtt mennek... Népek élete az együttes előretörés. Zuhatagozó
előretörésben dübörögve szól az etikum, és a föld követelései szertefolynak, morzsává lesznek. – Mi-
lyen népek élnek? Mikor inognak trónok, változnak uralmak? Egyiptomban, mikor moraliter koldus
lett a nép, elveszett a birodalom. Zsidók akkor estek babiloni, asszír fogságba, mikor a népben a morál
megingott. Jeremiás próféta sírva néz a babiloni fogság elé. De nem aludt ki Isten szent tüze. Hóreb-
hegyén hamu alatt él tovább és újra fellobban. – Lélekben Isten lelkének áldott szent tüze soha ki nem
alszik. Érezték a zsidók, hogy mikor pogányok szennyes beáramlása folytán a nép lelke elhajlott, ak-
kor csak a korbács segít. Görögöknél Xerxésszel szemben elesik Leónidász, és mikor Efialtész morál
hágóin bevezeti a szennyet, szertedőltek a görög pártok. Róma nagy volt, míg Romulusai voltak, de az
erkölcstelenség odasüllyeszti, hogy közmondássá lesz: Rómában mindent meg lehet venni. Magyar
hősies élet kora is ezt igazolja. Nagy, amíg morál uralkodik minden vonalon, és ennek a karitász a
csúcsa. De amint meginog, ami szent, megrepedtek élet kötelékei. – Ma az első a faj, öröklés, ezt ku-
tatják. Emögött az jár, hol rejtőznek az életszépség kifejlődésének törvényei? Ott rejtőznek, milyen
etikumú a lelked. Föld embere ég felé törő! Akkor állnak erősen, ha ez a belső hit dübörögve jár az
életben. – A magyarságot ez a csodálatos etikum a világtörténelmen végigkísérte. Száma minden 50
évben megduplázódott, és: újra elpusztult. Mi volt ennek a magyarázata? Az anyák és a lélek belső
törvénye, melyet a magyar anya szentül követett. A magyaroknál mindig nagy tisztelet tárgya volt az
asszony. Ez a szó „nő” sincs régen használatban. Beszél: kisasszony, menyasszony, nagyasszony-ról,
de ezzel: „nő”, sehol sem találkoztunk. Ősnemesség a magyar jellege és ebben hiszel ma is, mert az
etikában rejtőzik minden nép jövendője. Ha a nép érezné, hogy a nagy feladatok előtt áll, – ha elesik
is, újraszületik. Vállalkozni kötelességre, hivatottságra! Ottokár püspök is azt hirdette: elpusztulni hi-
vatás küzdőterén! – Ha életét mindenki így indítaná, – reménnyel tekinthetünk a jövő felé!

Bef.: Népek életében ne keressük, mik a hibák. Van olyan élet, mely szeretetről, metafizikumról,
szocializmusról szól és népek életét örök vonalakra tolja. Egyes ember és nép élete akkor teljes, ha
etikum vonalán dolgozza ki magát, visszaível az ég felé, igénye az etikum. Népek élete, ha ettől elha-
jol és ha az etikum értelmét összetöri, elpusztul, – vagy regeneráció következik. Vallásban is új taní-
tással tisztítják a régit. Az élet úgy folyik, hogy belső etikum irányítja. Akkor lesz kiteljesülése csúcs-
pontján, ha az etikai törvényeket Istentől eredeztetve kötelezőnek vallja és életével megvalósítja. Ha
emberek és népek e törvény szolgálatát élik, egeket érnek, ember– igény szerint ember– jegenyék ég
felé törnek, vihartól, villámtól nem félnek.
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5. előadás: Új ember – régi világban

Bev.: Az előadás-sorozat címéül ezt választottuk. Jelszószerű ez a cím, de sokkal mélyebb az ér-
telme. Akármerről indul az ember és próbálja analizálni az életet, vagy próbál szabadság vonalán arra
helyezkedni, hogy szabadon élünk és véletlenek irányítanak, – vagy elismerjük, hogy abszolútum a
„homo aeternus”, az örök ember, akinek életét kívüle álló, de benne szóló metafizikai szent törvények
irányítják. Az élet eredettel kezdve és halálon végződve, meredező örök szent probléma. – Ember, ne
légy büszke, hogy ezt a kérdést tudományos kutatásokkal megoldottad. Ereszkedj le elméleteid magas-
latáról és tudós kutatásaid fölértékelése mellett jelentsd ki, hogy az élet legnagyobb problémája meg-
oldhatatlan, örök problémája marad az egész kutatásnak. Egész élet medrében álló az alakuló ember,
az új ember megoldhatja ezt az ősproblémát, ha tekintetét fizikai élet mellett a metafizika felé rögzíti.
– Kettős tétel az lesz: 1) van „új ember” földi élet keretén belül; 2) dolgozik a földön az „örök em-
ber”. – Befejezés lesz: az örök ember, az új ember vitális erejével fölötte jár a világnak és benne él az
örök élet szférájában, az aeternitasban.

1. Van új ember.
Olyan a világ, amilyen szemszögből én látom. Ha másként szemlélem, mássá alakul. In genere az

emberek az életet horizontális nézőpontból figyelik. Ez annyit tesz: ha a nagy világot nézem, mint aki
tőlem kap és akinek én adok, akként változik a lélek-emberkép, ahogyan nézem a mindenséget. Lehet
kommunista, szocialista, demokrata, vagy arisztokrata szemmel nézni, és a reláció, amit a világgal
meg akarok teremteni, mindig mássá alakul. Ha tömegcsorda-ember fölé az egyén kerül, uralkodik raj-
ta, ő a rex. A más életén, vágyán taposok, más életén emelkedem. Aszerint nő nagysága, minél többet
gyúr maga alá. – Világnézetben a testvéri egyenlőség annyi, mint kommunizmus. Az Evangélium sze-
rint az a testvériség, hogy amit magamnak kívánok, legyen másnak is. Sok van ebben az angyali élet-
ből, azért nem válik be. A valóságban nem lehet igaz, bármennyire fönséges is. Sehol, semmilyen vo-
nalon nem valósítható meg. A tudás vonalán sincs egyenlőség, csak ideális vonalon fönséges ez az el-
gondolás. – Szociális elgondolás szerint másképp rendezem életem, és a kulturális beállítás is mássá
tesz. A kutató ember nem elégszik meg a felületlátással, jellege a vertikális elmélyedés. Mindennek
eredetét, létét, célját keresi és a kutató elmélyedés alapján felfedezi az élet törvényeit. A kultúrélet na-
gyobb igényt támasztott, de ez még több munkát követel. A kényelem nem rossz dolog, de új életfor-
ma. Őseink megelégedtek kő és fa edényekkel, bútorral, – ma van etikett-kultúra, moral-kultúra, más-
képp élünk, mint azelőtt. A nőt régen állatnak, alsóbbrendű lénynek tartották, csak a kereszténység
emelte arra a magaslatra, hol a nő az életideál tökéletesebb formája. – Hogy az életben mennyi kultú-
rember járkál itt, az kérdés, de az bizonyos, hogy általános felfogásban kultúrvilágban magas skálán
vagyunk. – Sokrates kérdezte: ismered-e magad? Ez a kérdés ma is aktuális. Nem ismerjük magunkat,
de hogy haladtunk kultúrában, az biztos. Másképp tárgyalunk, beszélünk, élünk, mint régen. Ha csak
az étel– italt nézzük, azt látjuk, hogy régen sokkal többet ettek és törődtek vele az emberek, ma mér-
séklődtek az igények. – Metafizikai vonalon másképp él az ember, mint aki csak földre néz. Csodás új
forma alakul: ami föld, az csendesedik, értéktelenedik. Hegyen áll, és a föld vakondtúrássá
kicsinyedik. Ismétlődik Szt. László csodája, és föld aranya cseréppé értéktelenedik. Elém áll a kérdés:
mit  ér  a  föld? – Kiemelkednek a szentek alakjai,  akik föld sarából  teremtették a  lélek aranyát.  Him-
nusszá alakul a lemondó muzsika, élet muzsikája lesz az aszkézis hirdetője. Aki ránéz a világra, erre
az Isten-kertre, élő csarnoknak látja, ahova az örök Atya küldte és ahonnan várja őket. Nincs otthon e
földön, mert a másvilág örök szent kapuja vár. Új ember nő ki, és lesznek Augustinusból Szt. Ágosto-
nok, Saulusból Paulusok, Papini tört emberéből Isten örök szőlőmunkása… Sokan a világ felé fordul-
nak, hogy merítsék az örök élvezet, gyönyörűség kelyhét, – és kiesik az örömpohár kezükből. Új élet,
új emberek! Belső nagy regenerációk jönnek, hérosz világ ez, mint a kereszténység első idején. Erősek
lesznek, mint az arénák mártírja, aki a halált is életnek nézte és az oroszlán hangját az örök élet prelú-
diumának hallotta. Erő emberei! – Idegfeszültség a gyengeség jele, önfeláldozás az erők ereje. Hóbort
a kapkodás, meggyőződés az erők embere. – Élet legnagyobb értéke: egész, amit részekre bont. Az
élet abszolutum, az egész, melyből nem bír kiemelkedni, mert lényegéhez tartozik. Élet légköre a
metafizikum. Ottokár püspök is az Írás szavaival mondta: nem csak kenyérrel, hanem ég igéjeivel él
az ember. Magasabb világba emberiség egyetemét új ember fogja állítani. – A biológia tanítja, hogy
nemcsak testi fejlődés során alakul az ember, hanem megújulással is. Minden sejt 7 év alatt más. – De
lélektanilag minden pillanatban más. Minden gondolat, tett a következő pillanatban mássá alakítja.
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Megváltoztat egy gondolatkísérés, ha pro és contra hallgatjuk, mert vagy elfogadom, amit hallok, vagy
visszautasítom. Minden pillanatban más például egy előadást hallgató tartalmilag, mert a nyert gon-
dolat átalakítja, tudásban emeli. Változtunk: kopott az agy, fizikailag, – és pszichében gazdagodtunk,
vagy harc indult nyomán bennünk, vagy küzdelmek elcsendesedtek. Vagy megmozdít bennünk olyan
vágyat: hegyre törni nem jó volna-e? Ez már dinamika. Homo stabil, az nincs. Az utcán járó „bibliás
ember” éneke: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa” /Mt 5,10/ – gyer-
mekvilág átalakulását hozza. Akik lélekkel közelednek az Úr felé, abban a szent élmény belső átválto-
zást hoz. Határkő lesz, melytől kezdve az élet más vonalra lép. – Hogyan alakult a te életed? – Ha ezt
kutatod, szentnek kell mondani minden élményt, mely fordulóhoz vitt, megemelt. Minden ember éle-
tében sokszor szerepelt jó és rossz egyaránt. Ami nem volt szép, annak hátat fordítok. Miserere után
Te Deum-ot mondok, mikor az élet – belső nagy értékét megismerve – belső silányulás után magassá-
gok felé fordul. Ez igazság! – Újjáformáló szent percei vannak az életnek, és gyarló emberből
Paulusok, Ágostonok lesznek. Tannhäuser, aki énekével Venust dicsőíti, mégis a zarándokok kórusába
talál, mikor a bot kivirágzik. Gyenge ember előretör és csodás percekben újjáváltozik. – Kicsi kis
gyermek beszél szentgyónás után nagy könnyítésről. A rab, ez a legsivárabb ember, ha megérezte,
hogy életében először szeretettel néztek rá, színében megváltozik. Lelki megváltás perce az élet leg-
szebb élménye. Vannak nagy fordulatok. Paulus életfordulással újjáalakul, szellemi életből merítve. –
Nem a föld a fontos. Nem lényeg az, hol ülök, fapadon vagy karosszékben. Nem érték, hogy mennyit
tudok. Igazi tudomány az, hogy a világ rejtélyéhez közelebb jutva az ősvilághoz, Istenhez közelebb
férkőzöm. Kutatom a részleteket és így veszem észre, hogy az életnek rejtélye a föld végtelen vetülete.
Azért lesz a „homo novus” a világ legnagyobb értéke, mert több mélység és nagyobb rejtély nincs nála
semmi a földön.

2. A „homo aeternus”, az örök ember hármas jele: az örök dolgozó; az örök kutató és az emelke-
dő. Ez a bélyeg, jegy jelöli az örök ember lelkét.

a) A dolgozó ember. – Előttem állnak Meunier szobrai, amelyekkel a dolgozó, kemény embert áb-
rázolja. Vagy Márton Ferenc képe: „Az erdőirtók”, hol a megfeszülő izmú, hatalmas, dolgozó embe-
rek erős munkáját rajzolja. Mindenki dolgozik, akár akar, akár nem. Munka nélkül nem lehet még gaz-
ságot sem elkövetni. Dolgozó ember! Arcod verejtékével keresed kenyered! Nemcsak az Írásból ve-
szem ezeket a szavakat, ez igazság tapasztalat szerint is! Aki nem dolgozik, az a lelkét is megutálja. A
„vita” – „actio”. Élet – az kitárulás, ára a munka, nem lehet élni anélkül. Hogy ez a tudat mennyire
benne él minden ember lelkében, mutatja az, hogy semmi sem fáj úgy az embernek, mintha azt mond-
ják: semmitevő. Homo laborans az örök ember. – Kultúrán keresztül növekszik igénye, emiatt kény-
szerül nagyobb munkára és örül neki.

b) Örök kutató. – Nem nyugszik meg abban, ami van. Keresi, kutatja, honnan, hogyan, miért?
Faust jellemzi legjobban. A tudós könyvben, laboratóriumban dolgozik, hogy kis igazságot leleplez-
hessen. Mindig kutat! Nem lehet elkerülni, köti az embert, hogy analitikával szétbont mindent részek-
re és szintetikával a szétbontott részeket rendszerbe hozza. Ki diktálja ezt? Az élet, – az Úr. Az örök
ember abszolút törtetés, a kutatást nem bírja megtagadni. Kultúremberek egyetemének jegyét nem bír-
ja letörülni.

c) Törtetés az élet Olimposza felé. – Az istentelenek ligája azt hiszi, hogy ki lehet törülni emberek
lelkéből a metafizikumot. Nem lehet! Csodás gravitáció van az emberben, és ha meg is tagadja tétel-
ben, csodás sejtelmességgel vonzódik a metafizikum felé. Aki nem hisz Istenben, az fél legjobban a
babonától. Ez is azt mutatja, hogy van metafizikum. – A farkasréti temetőben egy sírdomb felett egy
szfinksz áll, mely sejtelmes tekintettel néz az ismeretlen elé. Ha valaki megfigyelte, láthatta, hogy ha-
lottak estéjén babérkoszorút helyezték rá és mécsest gyújtottak előtte. Nem maradt el innen sem az
örök babér, és 18 mécses gyulladt ki ott is, jelezve az örök élet hitét. – A Városligetben van egy sírkő,
ráírva: Fuit! – Volt! – De ha tényleg hitt a teljes elmúlásban, miért állíttatott sírkövet? Fuit: ezt nem
lehet kőre írni. Az élet – est. Hiszen a kőben a jövőt hirdette… Legnagyobb dogmatikus a kicsi gyer-
mek, nagy gravitációval az örök világ felé. A serdülő, VIII.-os – a tagadó. A felnőtt – a kritikus, hitet-
len, de lélek mélyén nem lehet letörülni a metafizikumot. – Az előretörök sokszor legázolnak: vannak
mártírjai szent ideológiának. Sokszor szent értéken áthömpölyög a csorda… A virágot is elgázolják…
De újra kikel. Élet szent küzdőterén vannak szenvedések. Vannak forradalomtól elködösített, mámo-
ros emberek, de a másképp gondolkodó Olimposzhoz tartozónak érzi magát és bátran szárnyal a Vég-
telen felé. Legkisebb jelzése, hogy adott szent napokon örök élet gondolatának fölébresztésében ölt
fényt, koszorúdíszt, telítődik élettel a halottak világa. – A spiritizmus, teozofizmus szellemek idézése
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útján keres kapcsolatot metafizikai világgal. Az ember nem tudja, nem is akarja hinni, hogy az élet vé-
get ér. Egyet tudunk megérteni: a „van”-t, de nem tudjuk megközelíteni a „semmi”-t. Ez azért van,
mert hozzátartozunk a „van”-hoz. Egy tudós matematikai formában így rajzolta: a számsort el tudom
képzelni úgy, hogy véget nem ér, de nem úgy, hogy nincs kezdete. Az ok: ilyen vagy magad is, – szü-
lettél, és soha nincs véged. – Az élet nagy világának egyik fókusza az „én”, a végességben pihen, má-
sik fókuszát a Végtelenség determinálja. A végesben élő ember minden pillanatban a Végtelent éri. –
Előretörő emberben sok az újrakezdő. Ha megsebzett, fáradt is, de a sziklát tovább gördíti. És ha újra
meg újra visszaesik is, de a végén a szikla mégis a hegyre kerül. Belőle erő árad, mind magasabbra ke-
rül és mikor a Végtelent legjobban megközelíti, akkor ér a magaslat legnagyobb csúcspontjára. Előtte
tágul a világ, látja az örök világot az Úrral és megindul Isten útján!

Bef: Sikerült belenézni a szfinksz szemébe, és kutattuk, hogy melyek azok az igazságok, melyeket
ember életéből megértettünk. És ez a kő szentjánosbogárként világot próbál gyújtani arra, hogy a me-
tafizikai élet oldja meg egyedül élet kérdéseit. Az összefogó kérdés: mikor mondhatja magát legérté-
kesebbnek az ember? Ha kiteljesülés felé törve igénye amforává szélesedni, vágya határt tör, élete
lobban más szolgálatára, öntudata végtelenben nyer betetőzést. Nem sajnálom, hogy elpusztul, ami
test. Abban tudjak hinni, hogy az élet kiteljesülése az élet vonalának kiszélesítése, az élet vonalának
Végtelenbe ívelése. Aki e vágyat megérzi, az tudja, hogy igazság nem az, amit kívülről kapunk, ha-
nem a bennünk élő, teremtő hatalmas erő. Ez hang Isten szent világából…

*

Katolicizmus a XX. Században
című 1942-es szabadegyetemi előadás-sorozat (Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Ka-
rán) meghirdetése:

Ezt a kérdést az előadó tíz előadás keretében olyan módon akarja megvilágítani, hogy kutatás tár-
gyává teszi: hogyan hat a kinyilatkoztatott igazság a XX. század emberének életében? Az egész elő-
adássorozatból az előadónak az az alapfelfogása csendül ki, hogy nem a változó idő, ingadozó korszel-
lem mozgatja, fejleszti a katolicizmus belső tartalmát, hanem az örök igazságok ereje, a „depositum
fide” alakítja az emberiség isteni Gondviseléssel irányított élettörténését.

Az előadássorozat két nagy részre oszlik. Az első rész a katolikus tárgyi tartalmát (sztatikum) tárja
fel (Isten, Krisztus, Egyház, lélekmegszentelés), a második rész pedig a katolikum erőhatásait
(dinamikum) kutatja. Ebben a részben az örök életcél, a változatlan erkölcsi törvény, az emberi élet ér-
tékelése, a természetes és a természetfeletti élet kérdése kerül szorgos vizsgálat alá. Természetesen: a
XX. század minden irányú kilengésének ismertetése mellett.

Végső következtetésként ezt a tételt akarja az előadó igazolni: a katolikum lényegében, azaz egyén
vagy nagyközösségek életét szolgáló erejében, korszakokat átalakító, behatásaiban örökké változatlan,
de kifelé jelentkező, nem lényeget érintő alakban, tevékenységben a történelmi korszakok irányához
szeretettel emelést hozóan odahajló, az evangéliumi Mestertől származó valóságos életérték.

* *

ÉGI ATYÁNK –ÜDVÖSSÉGÜNK FORRÁSA
(Konferencia– beszédsorozat)

I. beszédsor címe: Az üdvösség forrásai

1. beszéd: Kicsoda az üdvösség forrása?

Bev.: A sodródó folyamokhoz kérdéseket intézhetünk mondván: „te honnan jössz?” – A felelet
mindig a forrásra utal. „Schwarzenwald-ból jöttem” – mondaná a Duna; „a Király hegy lábától ered-
tem” – mondaná a Garam. – És az emberélet sodródása és életlüktetésének végső célbafutása kérdé-
se milyen feleletet ad? Hová utal vissza? Jól figyelmeztet a próféta: „Nos, Uram, te a mi atyánk vagy!
Mi vagyunk az agyag, és te vagy a formálónk, kezed művei vagyunk mindnyájan!” (Iz. 64,8). – Hová
utal tehát kutató szellemünk?

1. A Teremtő Atya – indítására.
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Miben áll ez?
a) A teremtés természetes életkincseinek birtoklásában. „Meg is teremté az Isten az embert: a ma-

ga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asszonynak teremtette” (1Móz. 1,27). E kincseket
jelentő ajándékkal indulunk. Nemcsak mint elpihenő gazdagok! Ezekkel a kincsekkel dolgoznunk is
kell. „...töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain s
minden állaton, mely mozog a földön” (1Móz. 1,28).

b) Az égi Atya adta lélekkincsek birtoklásában. Képmásai vagyunk, tehát igen sok kincset hordo-
zunk. Fokozása az előzőben mondottaknak: „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából,
arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).

c) Az égi Atya adta végnélküli életcél adományának birtoklásában. „Akkor azok közül, kik a föld
porában alszanak, sokan fölébrednek: némelyek örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássa-
nak. Akkor az értelmesek ragyogni fognak, mint az égboltozat fénye, s akik igazságra oktattak soka-
kat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok” (Dán. 12,2-3). „A világ királya azonban a föl-
támadásban örök életre kelt minket...” (2Mak. 7,9). „Az igazak ellenben örökké élnek, és jutalmuk az
Úrnál vagyon” (Bölcs. 5,16). „Kik fényt derítenek rám, örök életet nyernek” (Sir. 24,31). „Ó boldog
lakóhely fönn a mennyei városban! Ó ragyogó napja az örökkévalóságnak, melyre az éj sötétje nem
borul, hanem melyet az örök igazság fényessége sugároz be; mindig örömet nyújtó, mindig biztos
nappal, mely sohasem változik ellenkezőre!” (Kempis T.: „Krisztus követése”, III.K.48.fej.1). Hozzá
kell  térnünk,  mivel  Tőle  jöttünk és  a  földön Vele élünk.  – Ez az Atya és  emberfiú személyes viszo-
nya! Ezt így fejezi ki a Mester: „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten fiai-
nak hívnak és azok is vagyunk” (1Jn. 3,1).

2. A Megváltó Mester – önfeláldozására.
Ez a célbafutás őserejének erősítő üteme. Miért kellett ez? Mert az ember nem maradt Istené (ere-

dendő bűn)! – Ennek törlése – áldozat. Szenvedés az ára. Keresztáldozat volt a bérünk. Mesterünk Is-
ten Küldötte. „...én Istentől való vagyok és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, ő küldött en-
gem” (Jn 8,42). – Messiás a neve, megváltás a hivatása: „Íme a szűz méhében fogan és fiút szül; neve
Emmánuel lesz” (Iz. 7,14). – És a módja? A személyes Istenember önfeláldozó szeretete – a szeretett
ember megemelésére. Mi a lényeg? Szeretet – a szeretetlenségért és áldozatos szeretet – a „hazahozás”
boldogságáért. „Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy álta-
la éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és el-
küldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” (1Jn. 4,9-10). Azért fűződünk minden erőnkkel Meste-
rünkhöz, mert Ő a mi üdvösségünk forrása. – És ez miben jelentkezik?

a) Örök élet lett a kincsünk. Először csak a lehetőség, amelyet életünk avat valósággá, de később
eredmény, mely lelki életünk szeretett kincse.

b) De a földi élet valósulása az örök boldogság feltétele. „Boldogok, kiknek útja szeplőtelen, kik
az Úr törvénye szerint járnak!” (Zsolt. 118,1). – Mesterünk kegyelmet szerzett és közölt, az ember va-
lóra vált és életet biztosít. Igazság: „Uram, te, aki egyedül vagy a mi királyunk, segíts meg elhagya-
tottságomban, hiszen más segítőm rajtad kívül nincsen” (Eszter 14,3). Így lesz sodródó életünk az
örök Tengerbe ömlő; így lesz igazság, hogy a sodródást indító Forrás, majd fokozó Segítő a mi égi
Atyánk!

Bef.: Forrás és befogadó Tenger is az Isten. Emberfolyamok pedig a föld felületén hömpölyögnek,
életet, szépséget fakasztva az egész föld területén, míg haza nem érnek oda, Akitől indíttattak, az égi
Atyához. Ezért: „Bármit tesztek, lélekkel tegyétek, az Úrnak teszitek, nem embereknek. Hiszen tudjá-
tok, hogy az Úrtól kapjátok jutalmul az örökséget!” (Kol. 3,23).

*

Ez a beszéd szépen ráépíthető a források legendájára. A vizek „nagygyűlésén” tündökölni akarva
a mindent elnyelő tenger azt követelte, hogy mindenki hódoljon neki, mert az ő öle fogadja be a vize-
ket... A folyók és patakok hallgattak és tudomásul vették. De a forrás megszólalt mondván: az eredet
én vagyok! A folyók, patakok, csermelyek dalolva felelték: tiéd, anyánk, minden dicsőség!

*
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2. beszéd: Mit kíván az üdvöt ígérő Isten?

Bev.: Nagy az Isten felénk forduló kegye, mi lesz tehát a feleletet adó ember kötelessége? Azt is
kérdezhetném: mit vár emberfiától a Végtelen égi Atya?

1. Felé forduló hitet.
A virág a nap felé fordul, mert belőle kapja a fejlesztő erőt. De az ember életében is sok az anyagi,

tehát ezen a ponton kell elindulni.
a) Földre hajló szemmel, hogy ott dolgozva éljünk. Nem szabad ezt lekicsinyelnünk! A földi szol-

gálat – isteni parancs! Ez természetünk szava, tehát Isten szava! Ennek is hinni kell! Ez ugyanis  a
legősibb isteni hang, mely felénk csendül... Ezért: szeretni kell a földet! Ezért: dolgozni kell a földön!
Ezért: virágba kell szökkenteni a földet! Így lesz a „Teremtő képe” a cselekvő ember! Aki tehát erre
fordul, az Isten felé fordul hívó lélekkel – de ilyen egyszerűséggel: „Boldogok a lélekben szegények:
övék a mennyek országa” (Mt 5,3).

b) Egek felé emelt szemmel, hogy ott otthont találjunk. Mert persze tovább is kell menni: nem
szabad elakadni a föld sarában. „De hát gondolhatni-e arra, hogy az Isten igazán a földön lakozzék?
Hiszen ha az ég s az egek egei sem tudnak befogadni téged, mennyivel kevésbé e ház, melyet építet-
tem?” (3Kir. 8,27). Észre kell venni a lelkieket: Jóság! Szépség! Erkölcsi jóság! Társadalmi jóság!
Vallási kincsek! – Ez már: egek keresése!

c) De egekig emelkedő lélekkel: ez már átlépés a természetfeletti rendbe. Ez már a hit teljes elfo-
gadása! Nyitott amfora, amely Isten kegyét veszi: „Aki meg akarja találni életét, elveszti azt, de aki
érettem elveszíti életét, megtalálja azt” (Mt 10,39). „S mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit,
nővéreit, atyját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és örökségül kapja az örök
életet” (Mt 19,29). „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet” (Lk 12,20). „Aki a földről va-
ló, az földies és földiekről beszél. Aki a mennyből jön, fölülmúl mindenkit” (Jn 3,31).

d) És egekbe törő élettel, amely Istent éri. „Mostantól fogva boldogok a holtak, akik az Úrban hal-
nak meg. Így van, mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket” (Jel. 14,13).
„Én az Alfa és az Omega vagyok, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak ingyen adok az élő vizek forrá-
sából. A győztes részesedik mindebben. Én Istene leszek, s ő az én fiam” (Jel. 21,6-7). – Csak az
„emberigények” érintik az Istent! Az ember hitével emelkedik és Isten kegyelmével itatott életével
Istennel találkozik. Hogyan? – Időben? – Helyrajzilag?... Nem! Hozzá hasonuló isteni természetével!
Ez a természetfeletti kegyelem! Ti tehát részesei vagytok az Isten természetének.

2. Az üdvösség forrása utal azután: törvényeket tisztelő életre. Az élvezetek feltételeit Isten
törvényekbe foglalta. Így teszi könnyebbé a helyes útjárást...

a) Útmutatásokat ad Isten szava... A vándort jelzések irányítják. Örök vándort égi jelek segítik
ködös útjain... Mik ezek? Kőtáblák – az élet törvényeinek meghirdetésére. Élő Krisztus az élő élet
közvetlenebb, személyes vezetésére. Nem néma egyik sem, hanem kemény parancsokban csendülő.

b) Hűséges életet éljen a föld zarándoka! Ez azután már valóságos életet követel. „Ne hiányozzék
e törvény könyve a szádból, hanem emelkedjél rajta nappal és éjjel és vigyázz arra, hogy teljesítsd
mindazt, ami abban írva vagyon: akkor sikerre vezeted utadat és boldogulsz” (Józs. 1,8). „Életed min-
den napján pedig eszedben legyen az Isten; vigyázz, hogy soha bűnbe bele ne egyezzél, és ne hagyd
figyelmen kívül az Úrnak, a mi Istenünknek törvényeit” (Tób. 4,6). „Féld az Istent és tartsd meg pa-
rancsait, mert ez az egész ember” (Préd. 12,13). – Itt tehát nem egyszerű vándorút – járásról, hanem
élet – élésről van szó.

c) Itt tehát életalakításról van szó. A lényeg ez: nem a szoros értelemben vett vándorlás a feladat,
hanem életmód olyan alakítása, amely istenivé nemesít. Istenatya kőtáblákra véste, mit kell tenned.
Krisztus élettel mutatta, hogyan kell élned! Maga élte a keresztviselést – és ezt feladatunknak tűzte.
Azért mondja az Úr Jézus: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és
kövessen engem” (Mt 16,24). Majd másutt így szól: „Aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam,
nem lehet tanítványom” (Lk 14,27). – A kereszt útjáról így ír Kempis T.: „Járj, amerre tetszik, keress,
ahol akarsz: nem találsz fölötted magasabb, alattad biztosabb utat – a szent kereszt útjánál” („Krisztus
követése”, II.k.12.fej.3). Eredmény: teljesül az üdvünket kívánó Istenünk terve. „Ha ugyanis vele
együtt meghalsz, vele majd együtt is élsz; s ha a szenvedésben társa voltál, dicsőségében is részesedel”
(i.m.12.fej.2).

Bef:  Nagy az Isten kegye,  a  boldogságos célbafutás  legyen az ember öröme.  De feltételei: hittel
hallgasd és élettel szolgáld a te Uradat Istenedet! „Hit kívántatik tőled és szeplőtelen élet” – mondja
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Kempis Tamás a „Krisztus követése”-nek jámbor szerzője (IV.k.18.fej.2).

*

a) Ez a beszéd reáépíthető erre a legendára: egyik remetét meglátogatta a királyi ember. Tisztelve
nézte egyszerű otthonát és nagyra becsülve áldozatát, tanácsot kért tőle mondván: hogyan lehetek én
az Isten igazi embere? A remete így felelt: hidd, hogy Isten náladnál is nagyobb, és legyen életed
Előtte alázatos!

b) Továbbá reáépíthető a következő evangéliumi mondásra: „Nem mindaz, aki azt mondja ne-
kem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak (az jut be a mennyek országába), aki mennyei
Atyám akaratát teljesíti” (Mt 7,21). Tehát bizakodó hit kell és a hitből fakadó cselekedet. Érv Szt. Ja-
kab levele: „Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül” (Jak. 2,26).

*

3. beszéd: Miben fényeskedjék az üdvösséget keresők élete?

Bev.: Parsifal életerejét az égi eledel adja, a pezsgő Krisztus-vér, a Szt. Grál... Ezt kéri és ezzel te-
líti önmagát. És a föld egyszerű zarándoka mit tanuljon ebből?

1. Hívjátok segítségül az úr nevét.
Ez alapvetésben hit. Miért? Mert égi kegyelem adta látása annak, hogy övé az erő és hogy Ő közli

ezt az erőt.
a) Övé az erő. – Kicsoda az Isten? Minden erő birtokosa. „Ereje által gyűltek egybe a tengerek hir-

telen” (Jób 26,12). Anyagiaké is. Tőle a nagy világ... „Kérdezd meg csak a barmokat, és megtanítanak,
az ég madarait, majd megjelentik neked, szólj a földnek, és elmondja neked, s elbeszélik a tenger ha-
lai. Ki nem tudná mindezek közül, hogy ezeket az Úr keze alkotta. Az ő kezében van minden élő lény
párája és minden emberi testnek lelke!” (Jób 12,7-10). – Szellemieké is. Tőle a lélek... A természetfe-
lettieké is. Belőle áramlik végtelen természetének ömlése (megszentelő kegyelem!)...

b)  Övé  a  szóró  szeretet.  –  De  ez  a  szeretet  lészen  a  velünk  való közlés alapja! „Mert szereted
mindazt, ami van; mit sem utálsz abból, amit alkottál; mert ha gyűlöltél volna bármit is, meg sem te-
remtetted, meg sem alkottad volna” (Bölcs. 11,25). A szeretet a legfőbb kincs: a személyes vonzásnak
gyökérzete. – De benne rejtőzik – az elszigeteltséggel szemben – az egybeforradás öröme. „Örök
szeretettel szeretlek téged, azért könyörületességemben magamhoz vontalak téged” (Jer. 31,3).

c) Övé a boldogság örök háza. Maga magának birtoklója – a tökéletes boldogság csodájában. „Mi
sincs a szeretetnél édesebb, erősebb, mélyebb, mindenre jobban kiterjedő, kedvesebb és jobb az égben
és a földön, mert a szeretet az Istentől származik és minden teremtmény fölött egyedül Istenben nyug-
szik meg” (Kempis T.: „Krisztus követése”, III.k.5.fej.3). – És ez a „ház”? – Nem a szó fizikai értel-
mében, hanem a lélek átvitt értelmezésében: nekünk tényleg „ház” az Úr közelsége: az Ő lelkéhez
olyan a mi otthon– találásunk, mint a madárnak ősi fészekre találása. Ő – Önmagáé, mi – az övéi va-
gyunk...

2. És terjesszétek a népek között az Ő dicsőségét.
Néma maradhat-e az olyan ember, kit ilyen hittel alkotott az égi Atya?...
a) Magadé-e az Isten? – ez a kérdés mered először az ember elé. A valóság pedig az, hogy a Vég-

telen nem egyeseké, hanem mindenkié! „Dicsérjétek az Urat mind, ti nemzetek, dicsérjétek őt vala-
mennyien, népek!” (Zsolt. 116,1). Tehát mások előtt is fénybe kell vetned létét és dicsőségét. A magad
szava és dala Isten dicsősége, de minden ember hangjának egybecsengése az ég igazi dicsérete. Min-
denkié az égi Atya, tehát minden lélekhárfa az Isten dicséretének akkordjaira hangolandó. – Ha csa-
ládapa, – anya vagy, akkor a gyermekeiden, ha pedig más a hivatásod, akkor kezdd a lelkek készsé-
gének ilyenné alakításával!...

b) Érezd át: lélekhangolóvá teremtett az Isten („zongorahangolás”!). Mindenkinek lelkébe vidd az
Ő dicsőségét. De legyen lelked feladata még szélesebb területre igényeskedő: minden ember lelkének
hangolását igényeld! – Hogyan? Dalold magad mindig az Isten dalát életeddel és érezni fogod, hogy
felfigyel reád más ember s hozzá hangolja életének lehangolt hárfahúrjait...

Bef: Parsifal „szent lándzsa keresése” nem magáért történt. Az örök életet élő és most bűn sebezte
királyok hibája miatt végesség felé hajló lovagok végnélküli életéért! – És mi? Minden emberért te-
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gyünk Isten dicsőségét szolgáló szeretet-tetteket, mert minden ember az örök élet várományosa.
„...boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat,
mert tetteik elkísérik őket” (Jel. 14,13).

*

1. Ez a beszéd ráépíthető R. Wagner „Parsifal” operájára. Mégpedig olyan formában, hogy a
szent Grál a halhatatlan életű lovagok igazi ereje! De kiemelendő: a szent Grál csak a tiszta király
imájára  izzik,  és  csak  a  szent  lándzsa  gyógyította  Amphortas  tudja  nyújtani  a  szent  italt!  –  Krisztus
Szent Vérét csak a tiszta ember nyújtja, issza, és így a „tiszta véreknek” leszen életre izzítója.

2. Átépíthető ez a beszéd a Mester ígéretére is: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, an-
nak örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54).

*

II. beszédsor címe: Az üdvösség módjai

1. beszéd: A lélek újjászületése

Bev.: Az újjászületés gondolatát mindig értéknek érezte az ember. A Gangesz hulláma... a bánat
könnye – az újjászületett ember megjelenését hirdette. – De a Mester Nikodémussal való beszélgeté-
sében módját is jelezte ennek a „lélekfolyamatnak”.

1. A „régi ember” temetése.
A szántóföldbe vetett mag temetése – a jövő kalász születésének előzménye.
a) A „régi ember” az élet nehézségeinek, bajainak, bűneinek „tört eredője”. Ennek megújhodása

temetéssel kezdődjék. „Vessétek le a régi ember szokásait meg a régi embert és öltsétek föl az újat,
aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig” (Kol. 3,10). „Tartsatok bűnbá-
natot” (Mt 3,2) – ezt hirdeti Keresztelő Szt. János. A „régi ember” az Isten törvényeinek és diadalmas
életet hirdető optimizmusának elcsendesítője. Ezt az embert el kell temetni. Valójában egyenesen Te-
remtő Ura ellen fordul... Nem a kivirágzás embere, hanem az elsatnyulás szerencsétlenje.

b) Tartsátok életelveteknek az Írás szavait: „Távolítsátok el szemem elől gonosz gondolataitokat!
Hagyjatok fel azzal, hogy rosszat cselekesztek, tanuljatok jót tenni! Keressétek az igazságot...” (Iz.
1,16-17). – Mi segít itt? Ha teljesen földivé lett, nyelje el a föld. – De csak átmenetileg történhet ez,
mert az égi Atya sajátjának tartja és a földnek nem adja. A Mester szava szerint: „ha valaki újra nem
születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3).

2. Az új ember feltámadása.
Az „új ember” lélekjegyét és lélektartalmát a víz és Lélek munkája és kincse biztosítja. „Ne cso-

dálkozzál, hogy azt mondtam neked: Újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de
nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született” (Jn 3,7-8).

a) A lélektisztulás valósága: belénk öntött erényvirágok sziromba bontakozása. „A Lélek gyümöl-
csei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség jóság, hűség, szelídség, (szerénység), ön-
megtartóztatás, (tisztaság)…” (Gal. 5,22-23). Röviden: Isten felé forduló és pompázó életvirág lesz az
ember! Így: új! Így: üde hajtású! Így Istenhez idomuló! Így: Isten terve szerint bontakozó és teljesülő.

b) A lélek teljes újjászületésének szent tartalma: a megszentelő kegyelem égi ajándéka. – Mi ez? A
földi embernek isteni természettel való töltekezése, kicserélődése. „Adja meg nektek dicsőségének
gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szí-
vetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben (Ef. 3,16-17). – És ez így is van!
Krisztus tanítja, Szt. Pál továbbra hirdeti, Egyházunk alapdogmaként harsonázza! „Bizony, bizony
mondom neked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5).
„Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott
hozzájuk” (Ap.Csel. 2,41). „Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öl-
töttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad férfi vagy nő, mert ti mind-
nyájan egy személy vagytok Krisztus Jézusban” (Gal. 3,27-28). „Főpapunk is van, akit Isten háza fölé
rendelt. Járuljunk hozzá őszinte szívvel, teljes hívő bizalommal, hiszen a rossz lelkiismerettől megtisz-
tult a szívünk, és testünk is tiszta vízben mosdott” (Zsid. 10,21-22). – Ez azután valóságos újjászüle-
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tés!
Bef: De meddig tart ez az állapot? Végnélküli távlatra, az örök élet világára és az Isten örök házá-

nak birtoklására!

*

1. Ez a szentbeszéd ráépíthető a pogány népek között élő tévhitre, amely a lélekvándorlással kap-
csolatos újjászületésről szól. Azzal a megfelelő magyarázattal, hogy az igazi újjászületés azt jelenti:
emberi természeted megnemesítésével isteni természet legyen egész életed alapja! Az igazság ez: a
természet embere a természetfeletti kegyelem isteni emberévé válik.

2. De reáépíthető a beszéd tételében részletesebben Krisztus beszélgetésére Nikodémussal.

*

2. beszéd: Az Isten jelölte életút fénybevonása

Bev.: Zarándokutunk céljának ismerete a küldő Úrnak lélekbe teremtett közlése. De az út pontos
jelzését is közölte-e a Mindenható?

1. Életút – az igazság útja.
Talán nem olyan módon kell elgondolni, mint a föld felületén futó utak kiépítését…
a) Belénk oltotta az igazság keresésének ajándékát… Ez pedig értelem keresés és útnyomozás.

Mindennek értelmét, alapját keresi az ember. Így saját magáét is. Minél több igazságot leplez le, annál
világosabb az élet rejtélyének ködössége. „Az igazság útján élete vagyon, a tévút pedig halálba vezet”
(Péld. 12,28). „Életed árán is tusakodjál az igazságért; mindhalálig küzdj az igazságért, akkor Isten
harcba száll érted ellenségeiddel!” (Sir. 4,33).

b) Belénk oltotta az igazság szeretetét és fényében való járás-kelés gyönyörűségét. A tudós örül
felfedezésének. Az egyszerű ember örül tapasztalati tudásának. A lelki ember örül élethivatása és élet-
útja vonalainak leleplezésén.

c) Rezonanciát kell ébresztenünk az égiek felé. Tüzet kell fognunk az igazságok fényforrásánál!
„Nincs nagyobb örömöm, mint amikor azt hallom, hogy fiaim az igazság útján járnak” (3Jn. 4). Mi az
eredmény? „Tüzet szóró” lesz éltetek!

2. Igazság útja – a megigazulás titka.
Az ember életútja azonban nem maradhat elméleti ismeret vagy egyszerű tudomásulvétel. Valójá-

ban életté kell lennie.
a) Ennek első lépése a megigazulás. Valójában mit jelent? Istenhez idomulást és Istentől való

élést. „Ki Istent féli, jót cselekszik, s aki kitart az igazság mellett, elnyeri azt” (Sir. 15,1).
b) Kegyelem a televény, az élő ember a virágba szökkenés. Ezért mondjuk dogmatikailag: a „meg-

igazulás” valóságos alapja az Isten kegyelmének felfogása. Az ég mindent és mindenkinek kínál. Az
ember-amfora mindent vegyen! Isten adja, saját természetét kínálja; diadalmas énekkel fogadjuk Tőle!

c) De vegyen a lélek és értékesítsen! Nem gyűjtő múzeum az ember, hanem virágzásba szökkenő
végnélküli életvirág. Isten virága. Az élet öröme. Az örök oltár dísze. Az örök Atya megigazult gyer-
meke.

Bef: Így vonódik fénybe életünk, és így torkollik örök Fényességbe, személyes dicsőségébe, bol-
dogságába.

*

Ez a szentbeszéd ráépíthető a törpék és óriások vitájának meséjére. A mese így szól: a törpék biro-
dalmát tapossák az óriások. A kicsik tiltakoznak az óriások vakmerősége ellen, mire egyik óriás így
szól hivalkodva: „azért tapossuk össze országotokat, mert nem is látjuk apró nyomaitokat… Mi csak a
napot látjuk és arra felé fordul tekintetünk”. A vitát egy kis szentjánosbogárka dönti el mondván: „ez-
után lent is világítok nektek, mert én a nap rokona, kicsi fénye vagyok és megvilágítom azt a kis he-
lyet is, ahová nem szabad lépnetek…” – Az átkapcsolás ez lenne: van-e ilyen szentjánosbogár – fény
az ember útjában is?...
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*

3. beszéd: A fényes életút követése

Bev.: Akit az Isten azzal a kegyelemmel áld, hogy már gyermekkorában rátalál az Úr fényes útjá-
ra, annak nem kell ismételgetni: járd az Úr útját! – A legtöbb ember „kereső”, de az Isten őt is ráál-
lítja a helyes útra. – De hogyan járjuk?

1. Isteni kincsekkel gazdagodjék – a gyűjtő munkátok.
Az út itt olyan, mint az életfeltételeket kereső áldozatos munkásoké. Azok járják jól, akik tevé-

kenykedők az életúton.
a) A szó szent értelmében dolgozók. Isten parancsa erre indít. „Ültette pedig az Úr Isten kezdettől

fogva a Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit alkotott… hogy művelje és őrizze
meg”  (1Móz.  2,8  és  15).  Azért  van  az,  hogy  Szt.  Pál  is  azt  tanítja:  „aki  nem  akar  dolgozni,  ne  is
egyék” (2Tessz. 3,10). De azért is kell dolgoznunk, mert így lesz tartalmas életünk. A henye előtt sivár
és zárt az élet. Sőt pusztuló saját élete is. „A lustát leveri a félelem, s a puhák lelke éhezik. Ki lágy és
tunya a dolga végzésében, édes testvére a tékozlónak” (Péld. 18,8-9). – De az ítélkezést hagyjuk az
Úrnak. Az enyém csak a munka! Ezért teszem életelvemmé ezt az Írást: „Ne ítéljetek, hogy meg ne
ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg és nektek is megbocsáta-
nak… Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is… Mit nézed a szálkát fele-
barátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát?” (Lk 6,37,38 és 41).

b) Természetesen a földön történő ugyan, de isteni értékekre is kiterjeszkedő.  Nem az  az  Isten
tervezte dolgozó, aki csak az anyagiakra gondol. Gyűjtened kell lelki kincseket is. Olyant, amelyet a
rozsda meg nem emészt és a tolvajok ki nem ásnak. „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 6,20-
21). Gyűjtened kell szellemi kincseket is! Erényvirágokra gondolok. Mik ezek? Az egyéni élet kifaka-
dásai és sziromba öltözései. „Ki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön, s Ő megfizet neki
tettéért” (Péld. 19,17). Nem úgy gyűjtenek, hogy erdők, mezők táján csokorba fonjanak, hanem úgy,
hogy életfegyelem alatt az Isten előtt láthatóan életsziromba pattannak.

2. Áldozatos legyen – a szórástok.
A gyűjtés látszólag halmozás. Azt is mondhatnám: kamatozásra helyezés.
a) De ez ne legyen csak számtani összeadás… Az anyagi kincsek sem csak a tieid! Isten nagy asz-

tala a természet. Minden kincsen rajta pihen a „közösség” jegye, életbélyege. „Mikor földed terménye-
it aratod, ne arasd le egész a föld színéig és ne szedd össze az elmaradt gerezdeket s a lehullott szeme-
ket: hadd szedjék össze a szegények és a jövevények…” (3Móz. 19,9-10). A lelki és szellemi kincsek-
kel is ez a helyzet. Sok a tied, sok legyen a másoké. „…akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként a csillagok” (Dán. 12,3). Azért vagy fényesebb lélekben, hogy több fényt
szórj másokra – lélekben.

b) De legyen ez szétszóró kivonás… magadból kivonsz és másokhoz hozzáadsz. Mi ennek a tör-
vénye? A felesből adni – kötelesség. A szükségesből adni – nemesség. A legszükségesebbet kettétörni:
kimagasló hősiesség. – Valamelyik mindegyikünk feladata. „Ha bőven lesz, bőven adj; ha szűken lesz,
arra törekedjél, hogy a keveset is szívesen nyújtsd” (Tób. 4,9). „Fiam! Ne toldd meg a jótettet szemre-
hányással, és ne fűzz bántó, rossz szót semmilyen adományodhoz. Nemde a harmat enyhíti a hőséget!?
Így a szép szó jobb még az ajándéknál is. Nem ér– e többet a szép szó a jó adománynál? De a jótékony
ember mindegyikkel szolgál” (Sir. 18,15-17). „Mindenki úgy adjon, amint eltökélte magában, ne kel-
letlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor. 9,7).

Bef.: Olyan zarándok vagy ember, aki tarisznyába gyűjtöd életjavaidat, de ugyancsak mások javá-
ra üríted tarisznyádat. A kiüresített fizikai tarisznya telíti lélek-tarisznyádat! Ezzel kopogtatsz az örök
élet kapuján!...

*
a) Ez a beszéd ráépíthető arra a példára, amelyet így ír meg egyik mesemondó: „Merre felé kell

járnotok?” – fordul emberünk felé a mesemondó. „Fényes útnak látszik az örömök útja, ezt követem”
– mondja a balga ember és azért arra megy. „Jó, jó” – feleli a bölcs, „de nem veszed észre, hogy ott
látszólag nyersz és valóban fecsérelsz?... Jól vigyázz! Azt az életutat kövesd, ahol munkáddal gyűjtesz
és a gyűjtöttekből másoknak adhatsz…”
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1. További példa lehet a nap: fényt gyűjt és fényt oszt…
2. Végül példa lehet a tavasz istenasszonya is! Őt is jellemzi: házanépévé teszi a zefír szellőt, a

napsugarat, a harmatot, az emberi munkát és pompázóvá öltözködik az évszakok hajnalán, majd bő-
séges gyümölcsöt termő esőt termelve „két kézzel szór” az ősz kopogtatása idején…

*

III. beszédsor címe: Az üdvözülés eszközei

1. beszéd: Az igazságszolgáltatás munkája

Bev.: Van egy igen rövid és bölcs erkölcsi tétel: add meg mindenkinek a magáét! – Ki a tulajdono-
sa a világnak? Embernek adta használatra az Isten, de önmagának tartja tulajdonát a Mindenható.

1. Megadni embernek, ami az emberé.
a) Birtokba veheti a földi értékeket részletekben. Bár elfogadása öröklés, vétel, kapás, de a legdön-

tőbb a munka, ami egyéni erőfeszítés. „Boldog a gazdag, ki hiba nélkül vagyon, és nem tévedt meg az
arany miatt, és nem bizakodott sem pénzben, sem kincsben! Ki az, hogy magasztalhassuk, mert csodát
tett életében! Megállta ebben a próbát és feddhetetlen maradt, legyen a dicséretes örök! Mert véthetett
volna, de nem vétett, gonoszt tehetett volna, de nem tett! Biztonságban vannak ezért javai az Úrnál, s a
szentek egész gyülekezete hirdeti alamizsnáit” (Sir. 31,9-11). „Ne restelld a fáradságos dolgot, a föld
megmunkálását, hisz azt a Magasságbeli rendelte!” (Sir. 7,16). „Minden fáradságnak megvan az
eredménye, de üres szóbeszéd csak ínségre visz” (Péld. 14,23). Mert: „aki nem akar dolgozni, ne is
egyék” (2Tessz. 3,10).

b) De a magáét követelheti is mástól. Bűnös szerzéssel szemben – tulajdonjogát. Bűnös nem fize-
tés esetén – jogos bérét. „Jaj annak, ki házát igazságtalansággal építi fel, és termeit jogtalansággal; ki
embertársával ingyen dolgoztat, és bérét nem adja meg neki” (Jer. 22,13). „Ha valaki valami szolgála-
tot tett neked, azonnal add meg bérét, munkásod bére semmiképpen se maradjon nálad” (Tób. 4,15).
„…megérdemli a munkás az ellátást” (Mt 10,10).

c) Végül igényelheti a közösséggel szemben – a munka jogát. Minden mindenkié? A szerzés és
élés is jog. A munka jogát biztosítani kell.

2. Megadni Istennek – ami az Istené.
Ha enyém is a használat, Istené a tulajdon. „Tiéd az ég, és tiéd a föld, Te alkottad a föld kerekségét

és mindazt, ami rajta vagyon; az északot és a delet te teremtetted” (Zsolt. 88,12).
a) A teremtés jogán… Végül is honnét a mindenség? A Teremtő akaratának szent valóságából. Így

tehát Övé minden! „…az Úr Isten, ki az egeket teremtette és kifeszítette, ki megerősítette a földet, és
ami belőle sarjadzik, ki éltető lehelletet ad a népnek, mely rajta van, és lélegzetet a rajta járóknak” (Iz.
42,5). „Minden háznak van ugyanis építője, Isten az a mindenséget alkotta” (Zsid. 3,4).

b) A fenntartás jogán… De meddig marad fenn a világ? Jegye: a mulandóság, tehát a Teremtő aka-
rata határáig. „Mindennek megvan a maga órája, és minden dolog az ég alatt elmúlik a maga idejében”
(Préd. 3,1). – Isten fenntartja a világot. „Mert Isten nem tart senki személyétől, és nem fél senki rang-
jától, hisz a kicsinyt is, a nagyot is ő alkotta, s egyaránt viseli gondját mindegyiknek” (Bölcs. 6,8). –
Úgy értelmezd hasonlatképpen: az ember képzeletével teremt aranyhegyeket… csodavilágokat… Ad-
dig maradnak fenn a képzeletben, míg az ember fenntartja. – és Isten? Valóságos Teremtője és Fenn-
tartója az egész mindenségnek. „Ő változtatja meg az időket és a korokat, dönt meg és alkot országo-
kat, ad bölcsességet a bölcseknek, és tudást a tudomány értelmeseinek. Ő nyilatkoztatja ki a mélységes
és elrejtett titkokat, tudja, ami a sötétben történik, s a világosság nála vagyon” (Dán. 2,21-22).

Bef: Ember és Isten felé olyan legyen életünk, hogy mindenkinek készséggel adja a magáét.

*

1. Ez a beszéd ráépíthető Mátyás király történetének hagyományaira. A királyt az „igazságos”
jelzővel emlegeti a nép, mert pórnak, jobbágynak, nagyúrnak mindig megadta a magáét. Mintha azt
hirdetné a nép dicsérete: az emberi lélek nagy tisztessége és igénye az igazságszolgáltatás.

2. De ráépíthető a beszéd a régi pogány gondolatra is, amely szerint Iustitia istenasszony bekötött
szemmel méri az igazságot mindenkinek (Lásd: a Kúria épülete feletti szobrot)…
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*

2. beszéd: Az adakozás gyakorlása

Bev.: „Ami az enyém, az a tiéd is!” – ez volna a krisztusi ember élettörvényeinek egyik legszebbi-
ke. Ez a szereteten alapuló és használásra építkező birtoklás. Tartom az enyémet, hogy éljek, de adom
az enyémet, hogy más is éljen. – Hogyan valósíthatja ezt az igazi ember?

1. Bőkezűségre táruljon a lelkünk.
Valójában – lelki beállítottság kérdése az egész.
a) Lelkiéletem kialakítása eszközének nézem kincseimet. Egyszóval: fokozónak. – Mit tartok

ugyan nagynak? Ha csak földi ember vagyok, akkor földi kincseimet… Ha már lelki magaslatra
emelkedtem, akkor a lelkieket… Szól is erről az Írás: „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-
21).

b) Hasonló igényűnek nézem embertestvéremet. Kicsoda a másik ember? Ha csak „áldozatos ku-
li”, akkor pogány vagyok. Ha „testvér”, akkor keresztény vagyok. A testvériség jegye pedig: az
egyenlő osztás követelménye. „Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a min-
dennapi élelemben szükséget szenved. Ha mármost egyiktek azt mondja: „Menjetek békével! Mele-
gedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükség van: ugyan mit
használ az nekik?” (Jak. 2,15-16).

2. Szóró gesztusúvá váljék tenyerünk.
Hiszen a lélek feszülése tevékenységre tör. Kérdés: mit tegyen a földiekkel?
a) Bele tudjon markolni a kincsek halmazába? Csak őrizve rejtegesse? „Gonosz kapzsisága miatt

gerjedtem én haragra és vertem meg őt; bosszúságomban elrejtettem előle arcomat, és ő tévelyegve
járt szívének útján” (Iz. 57,17). „Jaj annak, ki gonosz kapzsisággal gyűjt javakat házának, hogy a ma-
gasban legyen fészke, és azt hiszi, hogy megmenekül a veszedelemtől!” (Hab. 2,9). „Vigyázzatok…
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete” (Lk
12,15)… „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, hogy Istenben gazda-
godnék” (Lk 15,20-21).

b) Vagy szórva adakozni?... Ez a belemarkolás a Mester gesztusa, aki szerte járt „jót cselekedvén”
(Lásd: Ap.Csel. 1,1).

c)  És szórni  tudja a  szűkölködők markába.  Mert  ilyen is  van.  Üres és  váró az a  kéz!  Ne ítéld az
üresség okát. Ezt a hangya ítélné a tücsöknek (Aesopus mese)… Bízd az ítéletet Istenre, te pedig te-
lítsd az üres tenyereket. „Nem fognak hiányozni a szegények lakásod földén: azért parancsolom né-
ked, hogy nyisd meg kezedet szűkölködő és szegény testvéred előtt, ki veled lakozik azon a földön”
(5Móz. 15,11). „Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van,
tegyen hasonlóképpen” (Lk 3,11).

Bef: Így igaz lészen ez a tétel: az enyém a tiéd, és a tiéd az enyém is! Azért, mert végül is minden
az Atyánké! Atyánké, Akinek mi a sáfárai vagyunk!

*

1. Ez a szentbeszéd ráépíthető az Evangélium szövegére, amely az utolsó ítélet mértéksúlyát em-
legeti. Kiket hív az Úr? Akik jót cselekedtek…

2. De ráépíthető arra a szent történetre is, amelyet szent Ferenc életében olvasunk: minden kincsét,
posztóját, értékes holmijait a szegényeknek osztotta. És mi maradt neki? Erről így gondolkodott: az Is-
ten majd gondoskodik…

*

3. beszéd: A szentség keresése

Bev.: Az emberi típusok (munkás, földműves, értelmiségi) felett áll a lélekszemléletből látott tí-
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pus: a szent ember típusa. – De kivételes glóriás fejek ezek vagy mindenki által megközelíthető való-
ságok?

1. Isten képévé teremtettünk…
Valósággá lehet, mert Isten terve szerint erre küldettünk. „Én vagyok a Mindenható Isten: járj

előttem s légy tökéletes” (1Móz. 17,1). „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt
5,48). „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van és árát oszd szét a szegények között, így kin-
csed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kövess engem!” (Mt 19,21).

a) Mindenki Isten képe. Már a teremtés szava is ezt csendíti. Már a megváltást ígérő isteni szó ezt
sejteti. Majd a megváltás ténye ezt eredményezi: „Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember
közt: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért” (1Tim. 2,5-6).

b) Mindenki e képmás dolgozó munkása. De ez nem munka nélkül vett életkincs. „Dolgozzatok,
amíg jövök…” (Lásd: Mt 24. fejezetében a hűséges intézőről stb.). Erről van szó a talentumot osztónál
is…

2. Isten képmásává nemesedjünk.
De ennek módját kell keresnünk és megvalósítanunk.
a) A természetes erények fejlesztésével. Először embernek kell lennem. „Homo viator…” Azután

isteni emberré. „Homo supernaturalis…”. Elsősorban a természet erőin épülő. Másodsorban a termé-
szetfeletti kegyelmek alapján elnyert erényes élettel.

b) A természetfeletti kegyelmek kiesdésével. Az Isten ingyen adja, de az alázatos embernek ki kell
kérnie, sőt vele kell élnie! „Vesszen el a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten ado-
mányát pénzen meg lehet vásárolni” (Ap.Csel. 8,20). A valóság pedig ez: „Én a szomjazónak ingyen
adok az élő vizek forrásából” (Jel. 21,6). „Aki szomjazik, jöjjön, s aki kívánja az élet vizét, igyék in-
gyen” (Jel. 22,17). – Legyen egyéni élet az égi kegy!

Bef: Így a „szent ember” életarca bennünk is kialakul. Földön példaképpen, égben örök dicsőség-
ben. „A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemetek, lelketek és testetek
egészen feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig” (1Tessz. 5,23).

*

Ez a szentbeszéd ráépíthető a hindu és krisztusi életszentség keresés ellentétes beállítására. – A
„Sandhu” vagy a „begárd” olyan szent, aki mindenről lemond, még a miniszterelnöki rangról is… A
keresztény pedig lemondóan a földiekről az isteniekbe öltözködik. Nincs vég, hanem teljes tökélete-
sedés. – Ott a végpont – a mindentől való szabadulás. Itt pedig a cél – a Mindenség elérése.

*

IV. beszédsor címe: Az Úratyához való vágyakozás

1. beszéd: Földi életünk igazi vágya

Bev.: „Ha az emberiség lélekingáját hallhatnók…” – ezt a sóhajt írja egyik híres lelkivezetőnk. –
Mit hallanál ilyenkor? – kérdezhetném magamtól. Alapvetésben az Isten-keresés hangja csendíttet-
nék… Zsongó imákból, sőt tagadó zavaros fejekből is két mondat csendülne felénk. Lássuk ezeket két
pontban.

1. Üdvözítő erőidet kérjük. Ez volna az első. – De mindenki lelkének ez a vágya?
a) Az istenteleneké is?... Igen! Csakhogy ők – a földanyától kérnek. De ott nincs ám lélekhang–

felfogási végállomás. Onnét továbbíttatik minden – mint átmeneti állomásról.
b) A kétkedők is?... Igen. Hiszen azért kételkednek és bizonytalankodnak, mert nagyon igényelné-

nek. Egyik bölcselő mondotta: „ha üdvösségemről – örök élet! – biztos volnék, akkor egész életemen
át térden csúszva járnék!” – A sok megtérő is így lesz boldog (Papini is Istent keresett és talált, – mint
sok más…)!

c) Az Isten-hívők is? Azok, akik a személyes Istent megtalálták, azok a Vele való Krisztusok ki-
építését keresik. Róluk egyenesen azt lehet mondani: ezek mindenek felett áhítozzák az Istent!
„Nyugtalan az én lelkem mindaddig, míg meg nem nyugszik Tebenned, Istenem!” (Szt. Ágoston). De
úgy, hogy maguknak kérik és másoknak az elérésében segítséget nyújtanak (irgalmasság cselekedetei!
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Kifejezetten a lelki!!). Ezért az ő életvonaluk kettős. Kapcsolódni az Istennel és továbbítani az Isten
kegyelmét. Röviden: öntökéletesítés és mások lélekszolgálata. Ezért tagadják meg a föld imádását,
mert várják a lélek üdvösségét – Ők is odakiáltják az evangélistával az eszteleneknek: nincs igazatok
éltetekben! Hiába hivalkodtok földi kincsetekkel. „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet.
Kié lesz mindaz, amit szereztél?” (Lk 12,20).

2. Hogy üdvünket – célunkat– elérjük. Mert mindenki „üdvözülni” akar. – Igaz, hogy ennek tar-
talma eltérő. Egyik így, a másik amúgy értelmezi az üdvösséget…

a) Vagy a földi életben… Hiszen nyilvánvaló, hogy itt élünk… Miért akarjunk kiemelkedni ottho-
ni fészkünkből (immanencia)?

b) Anyagiakban kereshet az ember… Vagyon, élvezet, uralom… Ezek a földi élet kincsei. Talán
elég is az epikuroszi idea?... „Ne légy mohó semmilyen lakomán, és ne vesd magad bármely étel után,
mert a nagyétkűség betegségre vezet, s a mohóságnak hasmenés a vége. Sokan mentek már tönkre
mértéktelenség miatt, de aki tartózkodó, meghosszabbítja életét” (Sir. 37,32-34).

c) Kulturális keretben is találhatná az ember. A lélek tehetségeinek kibontása lehetne a hivatás. Ér-
telmi erők kitágítása (tudomány, ismeret, kultúra stb.)…

d) Akarati erők kiszélesítése (jóság, erkölcsi fölény, lelki kultúra, belső egyensúly, Kant-féle bol-
dogság…)..

e) Vagy az égiekben találhatom? Ez transzcendens ugyan, de valóságban életigényem. Hogyan?
Hitemmel.  „Kik félitek az Urat,  higgyetek benne,  akkor nem marad el  jutalmatok” (Sir.  2,8).  Remé-
nyemmel. „Ha táborok kelnek is ellenem, nem ijed meg szívem; ha harc támad is ellenem, akkor is
reménykedem” (Zsolt. 26,3). Szeretetemmel. „Kik félitek az Urat, szeressétek őt, akkor szívetek felde-
rül” (Sir. 2,10). Quod volumus credimus libenter! A hindu „begárd”-ok, koldus zarándokok a földi élet
vágyairól lemondva a lélekbékének magasabb rendű értékét keresik. Ezért – koldusok.

f) Az örök életben volna a legtökéletesebb. Hogy értelmezem? Úgy, hogy valósággá lesz az a
mondás, ami átfutó áhítozás és vágy. Valóságban értendő, hogy az emberi személyes lét – végnélküli.
Valóság, hogy az Istennel való találkozás az élet teljessége. Valóság, hogy a boldogságkeresés – az
emberi élet célbafutásában nyer kiteljesülést. „Én örök életet adok nekik: Nem vesznek el soha és sen-
ki sem ragadja el őket a kezemből” (Jn 10,28).

Bef: Íme! Ez az egyetemes lélekimádság, – csak tudd átértelmezni a nagy emberi hangegyveleget!
Egyik tudósunk így írta ezt egy mondatba: a szellemi ideál (Isten, ember, vallás) minden ember lelké-
ben ősi mélységek szent valósága...

*

Ez a beszéd ráépíthető volna Sadhu Sundar Singh indiai lélekapostol művére („With and without
Christ”: Krisztussal, vagy Krisztus nélkül), ahol a pogány és magukat keresztényeknek nevező krisz-
tustalan népek életét jellemzi. – Vezető gondolata: az élő Isten, a most is élő Krisztus az emberek
ősi vágya. – Ezért lehetne azután átitatni ezt a tanítást János evangélista szövegével, amely a Krisztus-
sal való együttélést hangoztatja. „Rövid idő még, és a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem,
mert én élek és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig én-
bennem és én tibennetek” (Jn 14,19-20).

*

2. beszéd: Még a lélekgyógyszer után is áhítozunk

Bev.: A „postcommunio” oratio-ját idézem bevezetésképpen. „A Te gyógyító működésed, Urunk,
szabadítson meg minket kegyesen rossz hajlamainktól és tegyen mindenkor parancsaidhoz ragaszko-
dóvá”. – Rövid tartalma ez: a beteg lélek gyógyszerét add nekünk, Uram! Mert beteg lettem, de az
életegészséget igénylem.

1. Szívesen fogadjuk a beteg lélek orvosságát.
Az emberi élet bizony betegségre hajló. Nagyon természetes, hogy itt a lélek betegségeire gondo-

lunk.
a) Eredendő bűn ténye. Hogy ez a gyökérzeti elfordulás megvan, ezt érezzük belső hajlamainkban.

– Honnét ered? Nem a rossz gyökérzeti lététől, hanem az ember szabadságából, és így személyes fele-
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lősségének kincseiből. Eredetét a Szentírás is – a személyes felelősségre írja  (Ádám és Éva.  –  Első
parancs...). Itt csendül fel a büntetés hangja, amely egyéni és következményeiben általános. „Megso-
kasítom gyötrelmeidet s terhességed kínjait: fájdalommal szüljed a gyermeket s légy a férj hatalma
alatt, az meg uralkodjék rajtad. – Ádámnak pedig mondá: ...Arcod verejtékével edd a kenyeredet, míg
vissza  nem  térsz  a  földbe,  amelyből  vétettél,  –  mert  por  vagy  és  vissza  kell  térned  a  porba”
(1Móz.3,16, 17és 19).

b) Eredendő bűn következménye. Mindenkire átszáll – mondja a hit tétele. De hogyan? Egyéni
bűnként? Nem! Egyéni teherként és büntetésként, valamint hajlamos készségként? Igen. – De figye-
lem! Itt sem személyes és végleges elveszettségében, hanem az isteni Szeretet meggyújtotta megváltó-
dás reményében, és így: a gyógyulásban! „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod
és ivadéka közé; Az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15). „Prófétát támaszt
néked az Úr, a te Istened a te saját nemzetségedből s a te testvéreid közül, úgy, mint engem: arra hall-
gass” (5Móz. 18,15). „Ím eljövök! A könyv élén az van írva felőlem, hogy akaratodat teljesítsem. Ezt
akarom, én Istenem, törvényed itt van szívemben” (Zsolt. 39,8-9).

c) A gyógyító szerek isteni kegyek. De hogyan száll lelkünkbe a gyógyító erő? És mik ezek az
erők? – Lehet az égi erő... Megvilágítás... Megerősítés... Tanításban csengő, vagy egyénileg kapott.
„Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott.” Ezért mondja az Írás:
„Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat” (Ef. 4,7-8). Le-
het ez földi szenvedés. Ezt nehezen tudja elfogadni és viselni az ember. Pedig igaz: „Az én igám édes,
az én terhem könnyű” (Mt 11,30). A kereszt megvált a földi kötelékektől. „Miért félsz tehát magadra
venni a keresztet, mely Isten országába vezet?” (Kempis T.: „Krisztus követése”, II.k.12.fej.2). Éppen
ezért életet regeneráló. Ami földhöz kötött, az hiányzik, ami boldogságot adhat, az így csak égi lehet.
Íme: itt indul meg az élet regenerációja. Figyeld csak meg: nemde Szt. Ferenc felé mutató szegénység-
e az új élet igazi kerete? Akit túltelít az élet élvezettel, az nem igényese az élet égi gyógyszereinek...

2. Hogy élvezhessük az élet boldogságát.
Az egészséget alig érzi az ember. De a betegség idején nagyon-nagyon hiányolja. Azért mondják

az orvosok, hogy addig egészséges egyik-másik szervünk, amíg nem vesszük észre, hogy működik.
a) A lélek egészsége szent igény. Miben áll ez? Olyan rendezett működésben, amelynek ütemessé-

gét nem is igen veszem észre. Lényeges jegyei: az értelem világos ítélete, az akarat készséges behódo-
lása, az érzelem fékezettsége. Valóság ez: döntő a szellem, és hódol az ösztön.

b) A visszaszerzés szent vágyam. De minden percemben ez-e a valóság? Többször győz a „józan
ész” ellen – a fékevesztett ösztön. Mi ilyenkor a lélek hangulata? Lélekfurdalás az alaphang. „Kín és
gyötrelem minden embernek, aki gonoszat tesz” (Róm. 2,9). – Lélekváltoztatás – a vágyakozás. Való-
ságos bánkódás – a „hazatérés” első lépése. „Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem
rejtettem. Elhatároztam: Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak, és te vétkem gonoszságát
megbocsátottad” (Zsolt. 31,5). „Átgondolom előtted összes éveimet lelkem keservében” (Iz. 38,15). –
A „tékozló fiú” útja – az én utam! Ez olyan temetés, amely után lélekfeltámadás következik.

c) Lélekbetegségeim elvesztésének örökkévalósága – örömöm. Nem átfutó és részleges. Lehet bir-
tokolni belőle már a földön is (szentek, misztikusok és aszkéták!), de feltétlen birtokállományunk az
örök életben. Ezt a helyes birtoklást – ember igényli és Krisztus ígéri. „Rorate coeli...” – ez az ember
vágya. „Jöjjetek Atyám áldottai! Bírjátok a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt 25,34) – ez
a Mester felelete. És az élet valósága. Az Isten örök birtoklása. „Hiszen szentek ivadékai vagyunk és
azt az életet várjuk, melyet az Isten azoknak juttat, kik sohasem szegik meg iránta való hűségüket”
(Tób. 2,18).

Bef: A „postcommunio” kegye legyen életünk orvossága. De az égi orvosság legyen örök életre te-
remtett lelkünk teljes meggyógyítása.

*

Ez a beszéd átépíthető ugyancsak Sandhu Sundar Singh történetére, illetve egyik beszédére. Ez a
neves hindu Istent kereső, majd később katolikus Isten – hit terjesztő egy alkalommal egy nyugat – eu-
rópai tudóssal vitázva azt mondotta: „sem az anyag, sem valami más nem mondható alapjában rossz-
nak... Ha mindent a saját helyére állítok, akkor minden jó... De ha az emberi lélekben – amely vé-
gül is Isten háza – helyet adok a bűnös érzéseknek, akkor halottá válik maga a lélek is...” (With and
Without Christ”, Sandhu Sundar Singh, London, 1929.Co.Cap.)...

http://1929.co.cap/
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*

3. beszéd: A fiúnak mi a legtökéletesebben kifejezett vágya?

Bev.: A családi élet erős összefűződő egység. Szülő és gyermek egybetartoznak. Eredetben, szere-
tetben. „... légy tisztelettel anyád iránt élte minden napján. Gondolj ugyanis arra, milyen és mekkora
veszedelmet állott ki miattad, mikor méhében hordozott” (Tób. 4,3-4). „Kincset gyűjt, ki megbecsüli
anyját; ki tiszteli atyját, örömét lelki gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál” (Sir.
3,5-6). – Mi valójában az égi Atya felé forduló földi fiúnak lélekvágya?

1. Élni az Atyával.
a) Irányító parancsaihoz idomulva. Ez maga már behódolás. De csak akkor könnyű, ha akár sze-

mélyes rendelkezéseinek észlelésében (tíz parancsolat), a Mester további tanításában (hegyi beszéd
stb.), vagy lelkem közvetlen szavában (lelkiismeret) reátaláltam. – Gandhi behódol ugyan, de mégis
panaszkodik... „Még nem találtam Reá, de áhítozom Utána!” Sőt azt is mondja: „Lelkem állandó
szenvedése, hogy még távol vagyok Tőle”.

b) Szeretetével szeretetben egybecsengve. „Mi sincs a szeretetnél édesebb, erősebb, mélyebb,
mindenre jobban kiterjedő, kedvesebb, teljesebb és jobb az égben és a földön, mert a szeretet Istentől
származik és minden teremtmény fölött egyedül Istenben nyugszik meg” (Kempis T.: „Krisztus köve-
tése”, III.k.5.fej.3). Ez már tökéletes együttélés a földön. – A Gandhi féle keresők követik a jót szol-
gálás útját, hogy így egybefonódjanak az áhított Atyával. – A keresztény misztikusok – a tökéletes
kapcsolatot élik a földön. Törtető lelkek ennek a töredékével élnek.

c) Szeretetével örökké egybekapcsolódva. És ez a döntő. Ez a célbafutás. A földi élet szent előfu-
tam, amely előrecsendíti a teljes kibontakozás gyönyörűségét, de még nem adja az élet igazi szépségét.
– Mit jelent a szeretetbekapcsolódás örök csodája? A valóságok látását, a jóság birtoklását és az Is-
ten élvezését. És hozzáteendő: mindez örök. Szt. Pál szerint a földi boldogság a titokzatos Isten bírá-
sának lehetősége, az örök boldogság pedig a vágy valósulása.

2. Végnélküli életünk együttélése az égi Atyával.
a) De ha szeretetszálak a kapcsoló láncok, akkor átlépnek a végesség korlátain. A szeretet az Isten

lényege. „Akkor majd föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, ma-
gasság és mélység, megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten
egész teljességével” (Ef. 3,18-19). A bennünk élő szeretet is az isteni természetben való részesedésnek
valamelyes formája. – Mit tartunk a legtökéletesebbnek? A természetfeletti isteni erényt – a szeretetet.
„Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de közöttük a legnagyobb a szeretet” (1Kor.
13,13).

b) Mi ez mostani értelmezésében? Az isteni és természetfeletti kegyelemmel belénk öntött erény,
amely képesít, hogy az isteni természetnek adományával isteni életet élhessünk. Ez már a földön
iniciálja a soha véget nem érő élet boldogságát.

c) De ez fokozódó intenzitású az Isten közelében, a testi élet levetésével az örök hazában. Miben
áll ez? Szent és tiszta látásban és a tökéletes Istenhez simulás boldogságában. „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). – Nem érzelem ez. Az a testi emberé. Nem tisztán tudás ez.
Az a lelki emberé. Valóságos együttélés – a tökéletes egybecsengés az ég muzsikájával. Ez a fiú élete
– az égi Atya kebelén.

Bef: Az „égi család” nagy egységébe így fonódik be az ember. Kacziány Ö. festőművész így
igényeskedik: „földi vendégéletünk után egy nagy családban élünk Atyánk oldalán”.

*

a) Ez a beszéd ráépíthető a „tékozló fiú” példabeszédére. Mégpedig úgy, hogy ez a gondolat eme-
lendő ki: lelkének vágyával az édesatyja után vágyakozik.

b) De ráépíthető (az előző beszédekben szereplő) Sundar Singh történetének egyik eseményére is.
Egyik alkalommal arról vitatkozott egy „szunnani”-nak nevezett szentéletű hinduval, vajon mi váltja
meg az embert? A „szunnani” azt mondta neki: a megváltásod saját műveiden, tetteiden át történik. Ő
erre Márk szeretet-parancsról szóló szövegét (Mk 12,30-31) alkalmazva így felelt: „ha ezt a szöveget
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életemre alkalmazom, akkor rájövök, hogy köztünk és Isten között az Atya és fiai viszonya lehetsé-
ges”. Ezért folytatja azután egész életén át azt a munkát, hogy a fiú találja meg az édesatyját!...

* *

MIT TARTASZ TE AZ EMBERRŐL?
(Konferencia-beszédsorozat, 1950. I-IV, Egyetemi templom)

1. beszéd: Milyennek látszik az ember a föld teremtményei között az első köznapi szemlélet
nyomán?

Bev.: Hármas lesz a feleletünk: 1) otthont építő, 2) mások otthonát díszítő, 3) örök kapcsolato-
kat felvevő. – A hangsúly a harmadikon van a két elsővel szemben.

1. Otthont épít.
Látszólag hasonló a madárvilághoz, mely fészket ver, a farkasokhoz vagy más állatokhoz, melyek

barlangot keresnek. Ez csak külső látszat, az ember otthon-építése valójában több ennél. Olyan, mely
nemcsak szél ellen ver fedéllel bevont fészket, falakkal védő barlangot. Olyan, amely ezt a házat ott-
honává alakítani akarja, ahol önmagában, vagy családjával boldogan töltse életét. Minden erőfeszítés-
sel dolgozik megteremtésén és fenntartásán, hogy teljesedésbe menjen a parancs: „Arcod verejtékével
edd a kenyeredet, míg vissza kell térned a porba!” (1Móz. 3,9). – Az állatvilág csak az új élet születése
idején épít otthont, hogy mikor a kicsinyek felnövekednek, szerteszálljanak, elhagyják azt és maguk-
nak építsenek új hajlékot. Az ember életének ez az erőfeszítése, munkája ezen az első vonalon többet
jelent. Jelenti azt, hogy találjon egy helyet, ahol további uralmát biztosítani tudja.

2. Másnak is épít otthont.
A madár fészekhagyó, az embervilág új fészkének építője lesz és az egész emberiség munkásává

válik. Parancsoló erőt adott neki az Isten. Parancsol az erdő fáinak, a gerendákat útnak indítja, átépíti,
átdolgozza, és a fák megalázkodnak az ember szavára, meggörbítik gerincüket, hogy hordani tudják a
terhet. Hegyek az ő szavára indulnak útra… – Ki hát az ember? Isten fia, azé az Istené, Aki a viharok-
nak parancsol. Az embernek más számára építő munkája olyan parancs – erőből ered, amely kiemeli
az állatnemzedékből, föld magaslatára juttatja. Mi ez? Ez annyit tesz, talál szent jegyeket, melyek a
közszemlélet első pillanatában az állatok fölé mérhetetlen magaslatra emelik. Ilyen az uralom jegye,
mely hatalmat ad, hogy rendelkezzék a föld felett, szavára, munkájára eszközzé alázkodik, ami a he-
gyekből jő, és lesz az ember otthonává.

3. Magasabb rendű jegy észlelhető harmadik feltételként: az ember király, aki a föld fölé emel-
kedik.

Minden munka természete, hogy szent kapcsolatot akar fölvenni más emberrel és Istennel. Nem-
csak azt adta Isten, hogy építő legyen önmaga, az összes embertestvér, a világ számra, hanem szent
kapcsolatot teremtő Istennel. – Az állatvilág fészekhagyása azt mutatja, hogy fiait magukra hagyja,
és azok új otthont építenek. Az állatvilágnál a szociális munka széles jegye nem mutatkozik. – Az em-
ber örök kapcsolatot keres a családdal, új élettel, sőt magával az Istennel. Ez az állatvilágnál idegen.
Fontos ez, mert ezt mint első mutatót látjuk: az ember kapcsolatkeresése a munkában, világban, az
emberiség egyeteme felé magasabb rendű; sőt más embert a testvériség kapcsával fűzi magához és Is-
tenhez. Az ember nem a föld lénye, hanem Isten különlegesen küldött, Istentől áldott, választott nem-
zedéke. A föld teremtménye beletartozik a földbe, tárgyi lénye dicséri Istent. Az ember azt birtokolja,
hogy szellemi lényével lesz égi Atyjához tartozó. Föld nemzedéke föld felé húz, Isten lelkével áldott
ember egek felé emelkedik. – Ebben útmutatást látunk, amely arra figyelmeztet: beletartozol a föld lé-
nyei sorába, de az élet magasabb rendű törtetése figyelmeztet, hogy több vagy, a szellemi élet magas
szférájában jársz, Isten világa felé törtetsz.

Bef: Így világít értelmünk Isten kinyilatkoztató szavára, hogy földnek nem előrobbanó teremtmé-
nye vagyunk, hanem Isten különleges hivatására küldött gyermekei vagyunk. („Az ő (Isten) fiai va-
gyunk” (Ap.Csel. 17,28).

2. beszéd: Ki valójában az ember?

Bev.: A felelet egyszerű. Küldött a földre, járó a földön és törő Isten országába. Ez az Egyház taní-
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tásának kipallérozott tétele. A felelet két pontban részletezhető: 1) származik földanyjától a család
keretén keresztül, 2) küldetett Istenatyjától lélekteremtés szent csodájában.

1. Hogy e tételt világosabban lássuk, valóságát észrevegyük, meg kell fontolnunk, nem igaz-e,
hogy minden valóság eredetét a rajta észlelhető jegyek mutatják. Ha az első igaz, meg kell találni a
föld és család jegyeit az emberben. Arcunkra ráírta a Mindenható, hogy a földhöz tartozunk.

Embertestünk a fizikai élet minden törvényének hódol, a gravitáció, hőátvitel stb. Földhöz tarto-
zol, földhöz hajolsz, földbe térsz vissza. A kenyeret itt keresed, földanyánk a hazád. – A családi je-
gyeket is hordozza az ember. Tudósok vizsgálat tárgyává teszik a fejlődés, öröklés problémáit. A
gyermek szülei vonásait hordja, sőt belső szokásokat, tulajdonságokat is észrevesz utódain, amely
visszakövetkeztet a családi fészekhez. Régi magyar közmondás: az alma nem esik messze a fájától. Új
termésű élet az ősi fa szent terméke, annak jegyeit viseli. Csak azt tudja megtenni a tudomány, hogy
egy hajtásba oltva más gyümölcsöt hozhat. – A ki? és milyen? kérdésre a jegyek föld anyánk felé, csa-
lád kerete felé utalnak, mutatnak.

2. Az élet útmutatója mutat mást is, és az embert Istenatyjától küldöttnek mondja.
Nem él-e az emberben belső vágyakozás az élet küzdelmei, nehézségei közepette, hogy a boldog

élet világát megközelítse? A paradicsomba teremtett ember visszavágyik e szent helyre, Isten adta
kertjébe. Nem megelégedettség hordozója az ember, más világok csodájára vágyó, oda visszahúzó. –
A lélek arcára kiverődik égi Atyánk kegye, isteni jegye, az értelem ereje, jóakarás vágya, tevékeny-
ség kegyelme. Az embernek rá kell döbbennie, hogy lelkére bélyeget ütött Istenatyánk, az Ő bélyeget
hordozza a fiú, aki földanyánk területén éli életét, de áldozatos erőfeszítés, tökéletesebbre törés égi je-
gyét viseli. Égi Atyánk tökéletességének halvány kontúrja verődik ki lelkeden, odatartozás jegyét
rádütötte Isten. – A dénárról szóló példabeszédben azt kérdezi az Úr: „Kinek a képe és fölirata ez?”.
Majd azt mondja: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené” (Mt
22,20-21)… Rajtunk Isten bélyege van; törtessen az ember, hogy isteni birtokbavétel erejével tényleg
Istené legyen.

Bef.: Telítve távozunk innen, vigyük magunkkal az elmondott igazságot. Életünkön keressük a fe-
leletet: a jegyekben látjuk, hogy földanyánktól jövünk, rajtunk a család jegyei mutatkoznak. De nem
felejtjük, hogy Istenatyánk jegyei lelkünkön: az értelem, akarat, tevékenység ereje, messzevágyakozás
áhítata, hazavágyás csodája. Elénk áll a gondolat, hogy Istené vagyunk. Földanyánk műve, a szülők
közvetítése, égi Atyánk indítása. Tőle jöttünk, a földön dolgozunk és Hozzá visszatérünk. „Meg is
teremté az Isten az embert…” (1Móz. 1,27). „…hozzá (Istenhez) megyünk és benne fogunk lakni” (Jn
14,23).

3. beszéd: Honnét az ember?

Bev.: Honnét az ember, aki itt a földön jár, tesz, cselekszik, él és meghal? Ennek a kérdésnek fel-
tevője minden ember. Ez az élet legnehezebb kérdése. Élet életből… új élet a család keretéből… ez
csak külső felelet. Nem gyermekvilág kérdése ez, hanem az egész emberiség – egyszerű és tudós – ál-
landó kérdése. Nem elszigetelt emberek, tudósok problémája; tény az, hogy minden ember lelkéből
előrobbanó probléma. Nem kíváncsiskodásról, hanem kutatásról van szó, mikor a nagy egyetemesség
kérdez, és Isten hangja cseng a feleletben. – Ha az eredet kérdését vetem fel, akkor azt mondom: 1) a
kérdés fölrobbanása Isten adta szent tény, 2) felelet megadása: Isten felelete.

1. A kérdés egyetemességét nézve, az ember kutatás és vizsgálat munkájával arra tör: honnét jöt-
tél?

Eredet a legnehezebb, a kérdések kérdése. – Ha a folyó, mely végigömlik lankákon és síkságon,
megszólalni tudna, minden páraszeme arra a gondolatra jönne, hogy a sodrás elevensége az ősforrás-
ból kirobbanás jele. Emberek egyetemének közösségében dübörögve szól a kérdés: honnan jöttél?
Nem elég a család kerete, minden arra utal, az az igazság, az eredet az élet szent Ősforrásából robbant
elő. Mint a folyó vízcseppje, sodródol, hozzátartozol az Ősforráshoz. Ne féljetek, hogy a tudomány
embereinek serege e kérdés megoldását tudományos úton keresi. Keresi az ember jegyeit, amelyek a
földhöz kötik és a jegyet, mely Isten rokonának jelzi. Az Írás a kérdezőknek úgy szól, az ember a szel-
lem mécsesével indul. Feleletet adni nem úgy tud, hogy világosan meglátszik a döntő igazság. Meg-
adatott az erő, hogy bízik Istenben, kérdések csodás variációja után megcsendül az igazság szent hang-
ja. – Kutató ember a földhöz hajolva, itt sejti az eredetet, keresi, anyagból lett-e alapja a kutató szel-
lemnek? Átadá Isten ezt a kérdést a világ és ember világának harcára… A folyó vize a síkon szerte-
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ágazik, de a végén a vizek sodra összefut és minden víz a tengerbe ömlik. – Parányi méccsel járó tu-
dós úgy végzi az életet, ahogy kezdi az élet szentségét. Az élet végpontja felé az örök szent Tenger vi-
lágához közeledik. – Voltaire tréfák kíséretében lépte át Isten törvényeit. És mégis egy kis faluban
templomot emelt, házat épített Istennek. Strindberg, protestáns író, aki azt hirdeti, hogy mindent él-
vezni kell, halála előtt a Bibliát kérte. Azt mondta halálos ágyán: egy könyv van, – Isten könyve. – Mit
féltek kicsinyhitűek? Kutató emberek eszméi, ha másfelé térnek is, ezek is rá fognak jönni, ha testben
a földhöz, de lélekben az örök élet világához haladnak, ehhez tartozunk.

2. Lélek valóságában Istentől jöttünk.
Testünket föld anyagából teremtette Isten és ebbe lehelte a lelket. Honnét jöttünk tehát? Testet te-

kintve a földből, lelket tekintve Isten leheletéből. „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agy-
agából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). – Isten átadta a világot
a tudomány, szellem vitájának, kutassák, vizsgálják a különböző tudományok a leszármazástan, örök-
léstan  által.  A  kérdés  lényege  a  lélek  léte,  eredete,  –  ez  a  hit  problémája.  Erre  Isten  felel  az  emberi
természetnek megfelelően. Egy gondolat áll elénk: igazság az, hogy Isten rokonnépe, gyermekei va-
gyunk, az örök világokból kiszakadt nép, az örök Atyához hazatérő gyermekei vagyunk. – Az ember
Istentől eredezteti magát, földi küzdő, áldozatos munkával dolgozva, az örök haza várományosának
érzi magát. Nincs itt maradandó hazánk. Küzdés, szenvedés, élet nagypénteke után biztos föltámadás
következik. Aki Istentől származtatja magát, az örök élet vonalán él, mint Isten szentjei az örök vilá-
gokban laknak, örök élet Kenyeréből táplálkoznak. Látást a horizont nem zárja, ők az örök élet szent
katonái. Harc az élet, diadal a hazaérkezés.

Bef: Vigyétek a feleletet arra, ami kérdésként dübörög, az eredet nagy kérdése. Isten adja, és a ku-
tató ember próbálja adni a feleletet. Földből jön a testünk, és megszólal Isten így adva a feleletet: örök
Valóságból, lehelet csodájából származik a lélek. A Teremtő a lelket képére és hasonlatosságára te-
remtette. A boldogság teljes lészen, mert Istentől jöttünk, Isten formáját hordozzuk és Istenhez hazaté-
rünk. – „Benne élünk, mozgunk és vagyunk” (Ap.Csel. 17,28).

4. beszéd: Miért jelenik meg az ember a földön?

Bev.: Rövid tételbe fogott igazság szerint négy feleletet adhatunk. Ez olyan kérdés, amely ősgyö-
kérzettel kapcsolódik a világ életébe és mindenkit érdekel. Egy szó, amit kiemelünk: építők vagyunk.
Ha ezt a szót kötnők, négy részletet látunk az építő feladatban.

1. Építeni a földön.
Az Írás szavai szerint ezt így fejezzük ki: „…hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28). Az élet té-

nye minden lehetőséget hordozó, alakítható a Teremtő gondolata szerint. Nem von barázdákat magától
az eke, építői munka nem készül ember alakító munkája nélkül. – Az első építési küldetés: építsd
szebbé a világot! Uralkodj a földön!

2. Építeni világot önmagadban!
Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. A világ Isten műve, az ember Isten képe. Ez az Is-

tenkép csak kontúrban rajzolt. Lehetőségek adódnak, hogy rajta dolgozzék az építő ember és alakítsa
értékes valósággá. Nem a szellem nagyja, nem az erkölcs magaslatán járó szent prófétai küldött az, aki
önmagából ki nem dolgozza az Istenképet. „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt
5,48).

3. Magadban az Isten képét építés az életben tudatodra hozza: Isten végtelen szellemi világa indí-
tó, sodrító hatalom.

Az Írás így szól: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). – Tapasztalat mutatja, hogy Isten léte
a világ eltűnő, ködös ismeretlensége. – Hegyek törnek ég felé, folyók hömpölyögnek szerte, viharok
zúgnak, – ez erő, de Isten léte nem lép tudatunkba. Egy tűz adatik: az ember, aki úgy tud világítani ar-
ra ami a földön van, hogy leleplezi Istent, – tűz, fény, Istent megismerő hatalom. A nagy világba belép
Isten végtelen, szent világa.

4. Teremteni örök otthont.
Az Úr mondta: „Atyám házában sok hely van… hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nek-

tek” (Jn 14,2). Nincs itt örök otthonotok. Örök világokban épül éltetek örök otthona. Ennek megvilágí-
tó gondolata ott rejtőzik az ember lelkében, aki nem tud megnyugodni a véges világban, önszentségé-
nek építésében, Isten tudatára ébredésével templom építésében. Akkor tud békét találni, ha megcsen-
dül lelkében a hang: az örök élet részesei lesztek!
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Bef: Föltettük a kérdést: miért jött az ember a földre? A felelet: azért, hogy a nagy mindenséget te-
remtő Isten művét folytatva, szebb valósággá teremtse, erkölcs skáláján Isten képét legnagyobbnak ta-
lálja.  Értelem tüzét  úgy  vesse  a  világra,  hogy  ne  csak  felületet  világítson,  hanem a  létesítő Atyát  is
megtalálja és az élet szolgálatának áldozatos munkájával önéletének örök szent otthonát megteremtse.

5. beszéd: Az örök kereső

Bev.: Húsvét vasárnapján beleillik gondolatkörünkbe Krisztus feltámadásának ténye. Heteken át
az volt kérdésünk és kérésünk: mit tartasz te az emberről? Három mondatban Krisztus föltámadása
megerősíti a megoldás tételét.

1. Örök kereső.
Zártszemű, aki ingadozva, tapogatózva halad, hogy eltaláljon azon az úton, amely az ember termé-

szetének törvénye. Azért van sok kételkedés, mert az élet útja nem olyan ösvény, amelyen biztosan
megyünk. Tapogatózás útja az élet ösvénye.

2. Örök igazságot kereső.
Tapogatódzás az elindulás területére vonatkozik. Igazságot kereső lélek megnyilatkozás útján hall-

ja: uralkodjatok a földön… Ősembertől áthúzódik a világ történelmén, tudósok és egyszerű emberek
keresik, mi az élet legszentebb igazsága? Krisztus szól: kell keresni az igazságot. Isten az igazság. „Én
arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37), – ezt mondja
Pilátusnak.

3. Ha tapogatódzó igazságot kereső ember, akkor harmadszor: életet örökké szolgáló.
Bármi történik, az az életet szolgálja. Az ugar, a sziklák, a vizek szolgái az ember életének. Ember

világában minden erőfeszítés, munka a természetes megélhetés, vagy a lélek, szellemi élet kibontásá-
ért történik. Az élet szolgái vagyunk. Krisztus mondja: „Aki hisz (bennem), annak örök élete van” (Jn
6,47). Egyetlen érték az élet, melyet Isten kegyelme örökké teremtett. Megtalálod ennek összefogó íté-
letét. A Mester szól: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Ez a három legfontosabb jegy.
– Út. Az életet utam szolgálja. A tanítás útja, tanítói megváltó szeretet útja és a megváltó szeretet útja.
– Igazság. – A Mester így szól: „Ki vádolhat bűnnel közületek?” (Jn 8,46)… És elhallgat a tömeg. Ha
követni akarod a Mestert és megtalálni az igazságot, vezesd úgy életedet, hogy isteni erkölcs igazsága
szerint éljed. – Élet. Az utam látszólag sokszor törés, a Getszemáni kert összeroppanása felé halad, vér
csorog a szenvedés láttára, utam a Golgota keresztutat járó szenvedése. Amilyen Krisztus útja: vérhul-
lás, könny, halál. De annál dicsőségesebb húsvét reggelén az örök életre föltámadás. Így lesz mind-
nyájunk kincse: járjuk az áldozatosság útját, éljük az érintetlen isteni életet, hit erejével telített lélekkel
a lehajlás idején is higgyük a föltámadás csodáját! „Ha ugyanis halálának hasonlósága által egybenőt-
tünk vele, akkor föltámadásában is úgy leszünk” (Róm. 6,5).

Bef: Kinek ünnepe a húsvét? Aki hiszi, hogy minden hazatérő embert ölelő karral vár a Mester. –
Jansen összekötötte Krisztus kezét a kereszten annak jeléül, hogy csak a választottakat zárja karjai kö-
zé. – Krisztus keze kitárt karú, mindenkit váró, még aki távol jár is, Istenatyánkhoz viszi a zarándok-
embert. – Könnyebbedést jelent, ha életnek útjáról Istenhez térve előzve kiépítem: a föltámadt Krisz-
tusban hiszek, hogy hazaviszi, akiket a földre Atyja küldött és országába juttatja, akik az élet útján jár-
va Istenhez vágyódnak. „Hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk”
(Zsid. 13,14).

* *

ÖNALAKÍTÁSOK
(Konferencia)

1. beszéd: Az önmagát teremtő

Bev.: „Teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette” (1Móz. 1,27). Ez az
Úr ténye. – Jön az emberé: teremtse tényleg önmagát Isten képére! – Az ember tulajdonképpen ön-
magát teremtő és alakító valaki. Hogy megtalálhassuk munkánk útját, tudnunk kell, hogy mit nem
szabad és mit kell tennünk.

1. Silány volna a csak aranygyűjtő munka.



50

A „Rajna kincse” érték, de Fafner óriás gyilkossága miatt vérátkot mond reá Wotan. Ez csak meg-
világító példa, de az evangéliumi Mester ezt tanítja: „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnye-
ri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt 16,26). – De ugyancsak si-
lány ember, aki élvezeteket teremt. Különösen az ösztön világából. Jó példa Tannhäuser: el kell kal-
lódnia, amíg Szt. Erzsébet imájára ki nem virágzik a zarándokbotja… „a test kívánsága, a szemek kí-
vánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világtól” (1Jn. 2,16). Igazságot hir-
dető tanítás az Úr szava: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kö-
vessen engem” (Mt 16,24).

2. De az igazi „teremtő” a testi, a szellemi és a lelki tehetségeken keményen dolgozó.
A fegyelmezett testű ember… A kemény testi munkát is végző… A tanuló… A könyvet szerető…

A kitartó… Az erkölcsi életen dolgozó… (Példák hozandók a testi ösztön ellen, a lustaság ellen, a bel-
ső robbanékonyság ellen…). – Ezek mind teremtő emberek. Olyanok, mint Franklin, Edison stb. Na-
gyot látók és nagyot akarók. Ezek – az élő zuhatagemberek!…

Bef: Tiszta látás kegyelmét kérjük, hogy nagyot látva nagyot tudjunk tenni! Magunkért! Isten ké-
péért!

2. beszéd: Isten képmásának kialakítása

Bev.: A részek szerves összekapcsolódása létesíti az egészet. A mozaikképet a különböző színű
kődarabok ügyes és célzatos rendezése, a vászonra rávetett művészi alkotást a színek és ecsetvonások
különfélesége és saját helyén való alkalmazása teszi elfogadhatóvá és élvezhetővé. A legértékesebb
kődarab diszharmóniát létesítene, ha alkalmatlan helyre illesztenék. A kedves ibolyaszín tönkretenné a
világhírű Giocondát, ha arcának festésére fordítanánk.

1. Az élettelen természetnek eme sajátossága ráutal bennünket saját énünk természetére.
Ott is igazolva látjuk, hogy a mi saját életünk tökéletes kialakulása szintén sok résznek egésszé

formálása. Az előbbinél a különböző dolgok egymás mellé helyezése, önmaguknál pedig a belőlünk
kiinduló cselekvések változatossága és összhangzatossága adja meg a szépnek mondott egységet. Az
előbbinél a művészi alkotást, az utóbbinál az isteni képmást. De míg az előbbinél évek, esetleg hóna-
pok munkája befejezi az alkotást, addig az isteni képmás kiformálása az egész emberi életnek folytató-
lagos, meg nem szűnő munkájának az eredménye. – Mindnyájunk lelkében ott vannak – talán nagy
összevisszaságban– azok a kövek, amelyeknek ügyes elrendezése az isteni képmás kialakítására segí-
tenek. Ott vannak egy csomóban azok, amelyekre ez van írva: munka. Vannak azután olyanok, ame-
lyeken ez az egy szó áll: bizalom; vannak olyanok, amelyeken ez olvasható: istenfélelem; majd egy
másik: törekvés; azután: pihenés, vagy szórakozás. Majd vannak olyanok, amelyek durvák, faragat-
lanok. Jelzésük: nemtörődömség, lustaság; sőt van egy koromfekete, melynek szava alig olvasható:
bűn. – És a lélek mintegy öntudatlanul percről percre a kövekhez nyúl, beilleszti őket egymás mellé,
de ha nincs rendszer, akkor a kép sohasem alakul ki. – Aki mindig a munka köveit emelgeti, vagyis sa-
ját erejéből akarja felépíteni lelkének templomát és nem nyúl közben az Istenbe vetett bizalom, majd
később a pihenés köveihez, az már nem ér célt. Aki mindig csak azt hangsúlyozná, majd megsegít az
Isten és maga nem dolgoznék, egyik képe sem készül el. „Hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn
15,5). Aki mindig csak a szórakozás gondolatkörében mozog, az nem fejlődik, vagy ha igen, akkor
egyoldalú, szürke képet mutat. Vagy aki a nemtörődömség, lustaság, vagy lemondás fekete köveiből
rakja a képet, az letört lélekként hanyatlik alá, ott temetés van, egy újkori naimi ifjú temetése. – Hagy-
juk el a metaforák láncolatát. Az emberi élet csak akkor lesz igazán eszményi, ha abban a munka,
a bizalom, az Istenbe vetett hit, a törekvés, a szórakozás rendszeresen váltakozik, a nemtörő-
dömség, a hitványság, a bűn pedig teljesen kizáratik.

2. A pihenést megadta a lefolyt vakáció, a törekvést felkelti bennünk a buzdító szó, a munkát kí-
nálja az iskolai év, az Istenbe vetett bizalomra irányít a sok-sok nehéz helyzet. Ezeknek ügyes össze-
kapcsolása és céltudatos kihasználása lenne programja ennek az évnek, amelynek kezdetén állunk.

Higgyétek meg, ezen tudat és ezen cél nélkül élni és helyesen élni lehetetlenség. A törtető léleknek
vidámságot kölcsönöz a bizalom, erőt ad a csüggedésben, és az Istenbe vetett hit horgonyként szerepel
a veszélyek, az elhagyatottságok, a nyomorúságok idején. Csak egyet zárjunk ki ebben az évben: a
nemtörődömség, vagy lemondás hangját. Ez disszonancia! Az élet, főként a vallási alapon álló ember
szemében örök értéket képviselő élet nem ezt a letargiát mondja magának, ellenkezőleg: jeligéje a tör-
tetés! Ez legyen a mi jelszavunk is.
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Bef: De ne feledjük, hogy a cél csak a sok adatnak rendszeresítése mellett érhető el. A munka vá-
gyához és teljesítéséhez kapcsolódjék szorosan a bizalom, hogy munkánkat siker koronázza, hassa át
az Istenbe vetett hit. Ha Isten velünk, ki ellenünk?! S bele ne szóljon zavaró hang, a lemondás temetői
akkordja, mert csak az esetben haladunk cselekedvén saját énünk, lelkünk céltudatos, helyes és Isten-
nek tetsző kialakítása felé. „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). Amen.

3. beszéd: Emberformák
(Keszthelyi közgyűlés)

Bev.: Pünkösd hetében élvén a Lélek erejét érzi az ember lelkében. A nagy Magvető, mikor a világ
átalakítására embereket küld, apostolokat keres és választ és elküldi hozzájuk a Szentlelket… Küldet-
tek tehát emberek… De nemcsak azok, akik a szó szoros értelmében apostoli küldetést kaptak. Min-
den ember valami küldetéssel járja a világot. – Az egyiknek kapát vagy kaszát ad a kezébe, a másik-
nak pörölyt, hogy verhesse a vasat… Végigmehetek az élet minden vonalán – a kézimunka területén
és a szellemi élet területén– az egész világ küldött emberek munkája nyomán lett szebb és nemesebb.
De a küldöttek közt olyanok is vannak, akik nem a világ külső megváltoztatását, hanem a lélek átala-
kítását szolgálják. Ezek között a csúcsponton áll a pap. De az a munka, amelyet a tisztelt közgyűlési
tagok végeznek, szintén a felsőbbrendű küldetés egy fajtájának szignálandó, és eléjük tartom azt a
munkát, amelyet a pünkösdi Lélek tüzétől indíttatva végeznek. – A küldött emberek három típusát, há-
rom fázisát látom.

1. Az első, akit úgy jellemeznék: „a kenyértörő ember”.
48,000 adag ebédet adott a város. 48,000 darab kenyeret szegtek a küldetéssel bíró kezek. Még a

családi kis körben is a legszentebb küldetés az, amely az édesanyának jutott, hogy megszegje azt a ke-
nyere, amelyet nehéz munkával szerzett a férfiember. Az emberi társadalom nagy családjában a külde-
tés szép foka az, ha valaki arra küldetik, hogy kenyeret szeljen azok számára, akiknek a mindennapi
kenyér hiányzik. Az isteni Gondviselés nem úgy gondoskodik, hogy mindenkinek egyformán szabja ki
az élet javait, hanem egyiknek többet, másiknak kevesebbet juttat. Lélekindítás dolgozik a világban,
hogy akinek bővebben jutott, tudjon a saját kenyeréből másnak is szegni…

2. A második felsőbb skálán él, ez „a korsós ember”.
A szamaritánusról szóló példabeszéd jár az eszemben, amikor a sebesültet szamarára teszi és elvi-

szi a fogadóshoz: „Viseld gondját” (Lk 10,25-37). A második emberforma a korsós ember, aki a szen-
vedőnek visz segítséget. Nemcsak az a szerencsétlen és elhagyatott, akinek a szó igazi értelmében
nincs kenyere, hanem még inkább azok, akiket sebek vagy betegségek nyomorítanak meg. Akiket a
testi-lelki nyomorúság összetör, akik igénylik, hogy az olajos ember, a korsós ember gyógyítsa meg
őket. – Ezt az embert nem úgy rajzolom, hogy odaáll a kenyeres pult mögé, hanem elzarándokol a
kórházba, a fogházba, nagy és kis házakba… viszi lelkének jóságát. Igen előkelő pesti hölgyet isme-
rek, míg fiatal leány volt, minden szombat délután elment egy szegény asszony szobájába a Zita-
telepre, hogy felsúrolja a szobát. Még anyja sem tudta, hogy az ő gyermeke isteni küldött, angyal.

3. A harmadik emberforma: a szeretet embere.
Az általános jótékonyság igen könnyen bürokráciává lesz, ha hiányzik belőle a lélek. Kenyeret ad-

ni hivatalból is lehet. Kés, pult, kéz és hivatalnok kell, aki szétosztja. Még beteget is lehet gyógyítani
üzemszerűen. Biztosító pénztár, orvos, kórház… Ez is megoldás. De lélek nélkül igazi segítség nem
adatik.

Éppen ezért szociális munkát csak a szeretet emberei tudnak végezni. Kenyeret úgy adnak,
hogy a lélek kenetétől illatos legyen… Sebekhez úgy nyúlnak, hogy finom, bársonyos kézzel érintik s
emelik  a  kötést  ott,  ahol  fáj.  –  Ez  a  foka  a  küldetésnek  a  legmagasztosabb  és  legtökéletesebb. – A
Szentlélek kegyelme kitartásra buzdító erő. Lássam meg mindig a szenvedő kisgyermekben, öregben
Krisztusnak testvérét, Istenatyánk fiát. Igen híres pedagógus mondotta, hogy más lenne a világ arcula-
ta, hogyha minden ember olyan szemmel tekintene a másikra, mintha édesanyja lenne. – A Szentlélek-
től megvilágított szemű ember úgy tud nézni, hogy előtte minden egyes gyermek Isten gyermeke.
Szeme előtt megváltozik a piszkos gúnya, a rongyos köntösből angyali köntös lesz. A Szentlélek meg-
világító ereje tesz képessé arra, hogy szeretettel tudjon közeledni az ember beteghez, elesetthez… De
a Szentlélek kegyelme azt is adja, hogy az Ő nagy hívását teljesíteni tudja az ember. „Ökröt vettem…
házat vettem…” (Lk 14,18-20)… Mindig van kifogás, hogy az elvégzendő munkát nem kell éppen
nekem vállalnom. – A Lélek indít, hogy készséggel álljak munkába és a Lélek erejével emberi elesett-
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ségen segíteni tudjak.
Bef: A küldetés három fokát, az ember három formáját szemléljük az Úr Jézuson. Dolgozott a sze-

gények gyámolításán. Az Írás így jellemzi Jézust: „…ahol csak megfordult, csak jót tett…” (Ap.Csel.
10,38). Mit jelent ez? Isteni utat járni a földön. Jézus isteni küldetéssel jött a világra. Az Istenember
életét imitálva, ezt vigyétek magatokkal: járjunk szerteszét jót cselekedvén! Amen.

* *

AZ EMBER AZ ISTEN KÉPE
(Beszédsorozat – 1995-ös évi beosztással)

1. beszéd: Ki az ember?

Bev.: Miért van az ember? – Mi a célja?…
1. Az ember az Isten képe.
2. Az ember az Isten küldötte.
3. Az ember több az egész világnál.
Az egész föld befogadója, ura, világosság hordozója…
Bef: Az ember mélységekbe nyúló, egekbe törő! Homo est faber – Homo est reconstructor!

2. beszéd: „Az ember önmaga teremtője”

Bev.: Az angolból vett cím után így vethetjük fel a kérdést: milyen az ember?: amilyennek magát
teremti – feleli a „cím”.

1. Milyen legyen az ember?
a) Természeti (homo faber).
b) Szellemi (homo divinans).
c) Isteni, szent ember (homo sanctus).
Maga ura ember (Seneca: legnagyobb hatalom az önuralom!). – A világ ura ember. – Az ember az

igaz, szép, jó felé tör. Magába szívja kívülről, a természetből: a jót…
2. Az embernek erős kormányosnak kell lennie az élet csónakján. Kérdéseink magunktól:
a) Megelégszem-e a kocsma testi élvezetével?
b) Tökéletesnek érzem-e azt, ha vágyódom a szellemiség után?
c) Vagy vágyom az Isten után?
Bef: A gépies, „verkli-életet” magam sem vállalnám!

3. beszéd: A tiszta ifjúság

Bev.: „Az örök élettavasz”! (Carrel könyve)… Ifjú: aki nem tékozol. Felnőtt: aki ajándékoz. Öreg:
aki megtartja és sugározza az örök élettavaszt.

1. Isten az ember saját kezébe adja önmaga élettavaszát. Hóvirág-szimbólum! (Így nemesedjék
bennünk az örök élettavasz, így tartsuk meg azt).

2. Receptek az örök élettavasz megtartásához:
a) Szent a test (nem félelemmel, hanem szentséggel lehet csak menekülni a bűntől).
b) Állhatatos tisztelet követelése magunkkal és másokkal szemben (természetes, mint az Oltári-

szentség tisztelete).
c) Krisztustól kérjétek az erőt, Aki vérzett értünk, földben feküdt értünk, feltámadt értünk. „Kérjé-

tek és adnak nektek…” (Mt 7,7). Ő segít: „én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
Bef.: A „Delta panasza”… Mi Isten folyamai vagyunk… Bukásból is fel lehet emelkedni /Mária

Magdolnának így mondatott: „Bocsánatot nyertek bűneid” – (Lk 7,48). – Higgyünk ennek a Krisztus-
nak!

4. beszéd: Az élet szolgálat

Bev.: Ember élete bontakozás, alakuló isteni terv, melynek hivatása önnönmagának teremtése Is-
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ten képére, hasonlatosságára. – De az ember egyetlen feladata, hogy önmagában Istent tükrözze? Nem,
mert akkor az ember gőgre teremtetett volna. – Az ember Isten alkotta közösségben él. Nem önálló,
kiemelkedő, magára hagyatott, nem öncélú. Ezt látjuk mindenütt a természetben (adhézió, kohézió,
együttélés). Ember élete is szent szolgálat, melynek kettős futama: 1) szolgálat az élet vonalán a ter-
mészetes életben, 2) szolgálat a természetfölötti élet vonalán.

1. „Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet…” (1Móz. 1,28) – olvassuk az Írásban.
De ezt mondja a pogány világ is. – A család szent, melyben a kisgyermek az élet legszentebb

gyümölcse. A gyermek Isten új követe. Az élet legszentebb személye az édesanya. – Az élet szolgá-
lata óriási lemondást igényel: selyemruhák, szórakozások megszűnnek. Apa és anya Isten adta szent
szolgálata: nevelés, betegségben ápolás…

2. Méltán mondaná az, aki nem családban él: hát én másodrendű vagyok az élet szolgálatában? –
Életreszületés Isten szent törvényének áldozata, de örök életre való nevelés is feladata az édesanyá-
nak. Ebbe a munkába kapcsolódik az Istent szolgálók serege.

Feladatuk: rokonaik vagy mások életét áldozatos élettel szolgálni, Isten felé vinni. – A gyermek
nevelése elsősorban az anyának feladata és csak másodsorban azoké, akik rajta kívül szolgálják a ne-
velést. A nevelő is élet szülője. Aki ezt az életet szolgálja, szentté lészen. Isten országában a lélek
szolgálata nagyobb! – A pogány ember legnagyobb tiszteletben a föld istenasszonyát tartja, a virág rü-
gyeit  eléje  rakja  le.  –  Ez  visszhangja  az  Istentől  ember  fülébe  hangzó  szózatnak:  Istentől  származó
ember visszavágyik Istenhez!

Bef.: Idekínálkozik s Chrisanthem példája: gyűjti a napsugarat, harmatcseppeket és ősszel szórja a
magokat… – Szolgálj, gyűjts, alázkodj, szerénykedj, fáradozzál és szórjál, ember! – Mert ember– éle-
tünknek legnagyobb kincse az élet szolgálata!

5. beszéd: Az új élet értéklése

Négy beszéd-téma foglalkozik azzal, hogy és mint kell a családban az újszülött nevelését végezni.
Bev.: Mai pontjaink: 1) otthonkészítés az újszülött számára; 2) az újszülött egekből indított isteni

követ (nemcsak kémiai csoda); 3) Isten országának várományosa – nevelendő: hazakísérendő.
1. Isten követe otthont igényel.
A család fogadja be és önnön életének áldozatával indítja útnak Isten országa felé… Feladatok:

otthonteremtés: nemcsak fedél, kenyér stb. Több, mint hely, otthonnak van egy csodálatos áldozat
szülte melegsége, amelyből a jövevény megérzi, hogy szeretettel várják itt. – Otthon jellege: szeretet
áldozatossága teszi meleggé, ahová mindenki hazavágyik. A kisgyermeknél az otthon a legszentebb,
áldozatos szeretetből nőtt szent fészek.

2. Az újszülött egekből indított isteni követ. Vele szemben fontos, hogy a szülői és családon kí-
vüli nevelők szemük előtt tartsák: legnagyobb kísértés másokban látni és másokra tolni a felelősséget.
Legyen a szemed nyitva magad hibáival szemben, vak más hibáival szemben; kemény légy magad-
hoz; gyöngéd, elnéző mással! Szidalom helyett imádság többet ér, mert a szidalom csak gyűlöletet
fakaszt. Az imádság összehúz. – A melegség, szeretet vonz, a hidegség távolít.

3. Isten követe – nevelés folytán – hazakerüljön az égbe! Szülők feladata: élő példát adni a fej-
lődő gyermeknek. Életútja egyenes lesz, ha a férj és feleség egysége egy – kapcsolat, nincs benne törés
és kiszögellés. – Minden szentséget nehézség árán lehet megnyerni. Szükséges a kitartó élet; lemondó,
nehéz, kemény következetesség az élet útján. – Krisztust követni áldozat! – Új életet Krisztushoz ve-
zetni áldozatok áldozata!

Bef: „Milyen mélység egy kis fecskefészek!…” (Ottokár püspök)!

6. beszéd: A szülői feladatok

Bev.: A pedagógusok legnagyobbja maga az Úr Jézus. Mire hangolja a szülőket? Arra, hogy
gyermekeiket ne csak köszönőkké, hanem Isten angyalaivá neveljék. – Először az otthon szentélyét
kell a szülőknek megteremteniük. A szülőknek az otthon papjainak, angyalainak kell lenniük. – Isten
küldötte pedagógusnak léleknevelő feladata, kötelessége van. A gyermekben rejtett lélek-csírák van-
nak, élnek, ezeket ki kell fejlesztenie. Hármas a folyamat: 1) ébresztgetés; 2) ápolás; 3) megszentelés.
– Hogy?

1. Ébresztgetés.
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Nemzetek nagyjaikat bronzba öntik, díszítik stb., hogy gondolataikat, emlékeiket felébresszék. Je-
lentősége: a múlt harangozó ébresztgetője. – Ez figyelhető meg a bontakozó életben is: messze útra
távozó gyermek elviszi anyja képét emlékeztetőül. – Családban ilyen ébresztgetők: elsőáldozási kép;
áldozó, bérmálkozó gyermek virágot visz Istenhez. Az ébresztgető mama értéknek tekinti lelkét, feléb-
reszti benne a messzi igényeket.

2. Ápolgatás.
Isten terve az ember kialakulására.
a) A csak ételt, italt igénylő pici később kezd a lélek után érdeklődni. Figyel, felébred benne a ku-

tatás öröme („rongálás”).
b) Később megjelenik az esztétikai érzék: igénye a mindent széppé tevés (fiúnál később, kb. har-

madik elemista korban mutatkozik először).
c) Következő fejlődés az erkölcsi érzék kibontakozása. Lényeg a környezet! (Senki sem tud oly

nehezen hazudni, mint a gyermek…).
d) A meséket képzelt történeteknek tartják, amelyekből ősi szent mélységet éreznek ki. – Egy né-

ger törzsről is akár csak mesékből vonják le az erkölcsi igazságokat… – Feladat: igazságra, esztétiká-
ra, erkölcsre, társadalmi életre, vallásra kell nevelni! – Ezeken keresztül úgy vezetve, hogy azt megért-
se a gyermek, hogy Istent kell keresnie.

3. Megszentelés.
Igazi igazság: Istentől jövünk, Istennel élünk, Istenhez térünk! Na ezt a tételt minden vonalra át-

visszük s a kisgyermeket arra hangoljuk, hogy minden Istenért van, észrevétlenül megszenteljük életét.
Mindig fenségesebb vonalra emeljük, mert a gyermek a különös és új színek után áhítozik. Isten aján-
déka, hogy az ember legnagyobbnak akarja magát (nem naivság, hanem ajándék). Nem lehet fékezni!
Jó irányba kell terelni! – Ezt mutatja a természet is: pl. állat feje lefelé lóg. Az ember feje felfelé kutat.
Őserőnk ez. Istenhez tartozunk. – Nem félni, hogy elromlik a gyermek! Hinni kell, hogy mindent elér,
ha megadjuk a szükségest. Tanítani kell már négy-öt éves korban is. Mert az élet nem festészet, hanem
belső alakulás. Kis kortól foglalkozni kell a lélekkel, vágyakozóvá tenni – nem szóban, hanem törte-
tő valóságban!

Bef: Két szó. Az egyik: kezdet, amelyet az apa, anya helyez el. Violinkulcsnak is lehetne monda-
ni, ha zeneileg fejezzük ki. Ez még semmit sem jelent, de utána a kotta tovább folytatódik az életmu-
zsikában… A másik szó: állandó folytatás. Vagyis állandó foglalkozás. – Higgyetek abban, ha ti éb-
resztők, nevelők, megszentelők lesztek, – gyermekeitek Isten élő virágai lesznek!

7. beszéd: Az „új élet” jövőjének szolgálata

Bev.: Kérdés: család szentélyében hogy lehet a nevelés sodrát megindítani? – Költői forma való-
ságos tartalma: szülő közeledése a gyermekhez, hogy Isten rajzolta életképet neveljen ki. Földön dol-
gozik, Ég felé fordulva nemesedik. Két szóból két mondat lesz a „hogyan?” felelete: 1) tőke; 2) venyi-
ge… Ezen életnevelés gyakorlati vonatkozása: fontos nevelni a gyermeket életerős, őseredetet hordo-
zó tőkévé. És teljesen bízhatsz: nemes tőke nemes venyigét fakaszt.

1. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15,4).
A Tőke a legnagyobb érték. Szemzés, oltás útján új, nemes tőke fejlődik a vad tőkéből. – Ennek

kimunkálása még a családhoz tartozik. Részletei: „tőkéknek” beszédeket kell hallgatniuk, hogy meg-
tanulják a nevelést. Nemcsak a hanghullámok hallható beszédét kell befogadni, hanem a nagy termé-
szet prédikációit is – a tőke – anya védelméről (pl. növények védő levelei…), szolgálatról (gyökeret
mélybe tolja a palánta, hajtást feltöri: igényli az ég tüzét! „Föld vizéből élet tüzét szívjuk” – ellent-
mondásnak látszik –. De ez prédikáció: földből élni, de igényelni kell az Eget! – Gyakorlatról: tudo-
mány, szép, sport stb. fejlesztése, erkölcsi élet belső rendjének szorgalmazása: akarnoka legyen az
Egek várásának, bírásának!

2. Venyige vagy gerezd: a gyermeket jövő életet teremteni tudó „venyigének” kell nevelni.
Arra kell hangolni, amit a venyige nem tud (!): Isten nagy értéket teremtett beléje. Mindenki kincs-

csel jelenik meg a földön; a betegen született másoknak hozza a szeretet-szolgálat kincsét… A gyer-
mekben önmagában le kell leplezni a tehetségeket. Nem elég elmondani, hogy kincseket hozott, mert
akkor a szülő múzeum-kísérő lesz. Az anya és apa több ennél: életté teremtője a kincsnek. Nem elég
ráírni a kincseket (pl. mint „ribizli”), mert az élet nem speiz… Szorgalmazni kell a kincsek kifejleszté-
sét. – Right man on the right place! – Mindenkit tehetségének megfelelően: pl. zene, sport, életha-
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lász (szülő is). Foglalkozásban nem lehet elérni mindent, a tehetségeket kell kimutatnia a szülőnek. De
az alaphangot nem szabad kihagyni, a lendületet, amely felfelé mutat (venyige sem a földbe nyomul!).
Gyermek őfensége csak akkor mindenki, ha a lelke Istenhez tör.

Bef: (török mese:) Imánueltől kérdezi valaki, hol folyik, csörgedezik az a patak, amelyből hörpint-
ve boldogok lesznek? – Felelet: nincs, de nem is folyót kell keresni. Van egy forrás, amely mindig
boldogan csordul elő, s ez magad vagy. S ha gyermekedet ilyen buggyanó forrássá tudod nevelni, az
lesz a boldogság. Az ilyen gyermek arcán minden szépség kiverődik. – Aki mint forrás földből bonta-
kozik, de kitárja lelkét és Egekbe tör, az befogadó és befogadott is…

8. beszéd: Egyéniség – közösség

Bev.: A kérdés az: csak Isten képének kialakítása fontos-e az egyéniségben, vagy feladat-e annak
átfejlesztése a közösségi élet szolgálatára? A felelet: egyéniség és közösség szolgálat harmóniájának
megtalálása a feladat. Két szóhoz kötve: 1) kapok; 2) adok.

1. „Kapok”.
A tegnapi nap jelentené az életet. Itt mindent kapok. Istentől, szülőtől, nevelőtől és mindenkitől.

Szt. Pál szava: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor. 4,7). – Az életben szerepe van az embernek is, de
a módot Isten adja. Aki büszkén mondja: „íme én ki vagyok”: farizeus, mert „aki fölmagasztalja ma-
gát, megalázzák; aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11). – Amit azonban kap-
tunk, érték. Alapérték maga az ember. Mi Isten kaptárának méh– nemzedéke vagyunk (ifjak), de nem-
csak hazavivésre vagyunk, hanem a nektárt át kell alakítani mézzé. – Amit vettünk, nem gyűjtjük
hanem alakítjuk! – Istentől, szülőktől, lelkiatyától, Egyháztól vettük, amit bennünk alakítani kell,
mint ahogy a karrarai márvány sem azért van, hogy kitornyosodjék vagy a szobrász csupán elvigye,
hanem kiformálásra, tehát átalakításra szolgál. Az ember élete sem felöltöztetésből, halmozásból áll,
hanem Istentől vett kegyelemmel, önnön erejével Istenivé alakításból. – A kapás = feladat, az ön-
szolgálat feladata.

2. Kapás után a legszentebb feladat: adni.
(Robinson elhagyatva a senki szigetén is tud teremteni)… Isten terveinek nem vagyunk hűségesei,

ha csak kapunk. – Az adás: nem pénz!, hanem lelked jósága családban, iskolában stb. – Szórjunk,
hogy másokat is adókká neveljünk! Szülők feladata: szentélynek szóró gesztusával a másoknak adóvá
nevelés. Nem elég a lezártság, mert az élet állandóan előtörő „tartály”, amely ömlesztés erejével más-
nak is ad… – A fejlődés hármas szakaszában a legszentebb fokozat az adás. Ez léleksugárzás másba.
Az ember akkor tökéletes, ha lelket fú. Isten képe ember! Nem érzed, hogy az tökéletes, ha harsonázó,
ébresztő, pusztítónak látszó, de tisztító Istenhez vezető leszesz? – A növekedő gyermek életét a szent
közösség szolgálatába kell állítani. Nem az teszi, hogy kis népemet hogyan segítem, hanem minden-
kinek jót akarok adni, mindenkin segíteni. – Ne ijedj meg: „ki vagyok én a tömeghez képest?” Lásd
Archimedes-t: „dobbantok a lábammal, és megmozdul az egész világ!” Ez igaz, tehát még inkább áll a
lélekszolgálatra! – Feladat: szeretni a családi szentélyt, szolgálni az iskolában, közösségben – felfelé
mindenütt. A szeretetben vagyunk Istenatyánknak gyermekei! – Ne legyenek családunkban Kái-
nok, csak Ábelek. Isten tanítása: megbocsátó szeretetbe kapcsolódás. Ha ezt a tanító szellemet elvisz-
szük, Krisztus Lelkét visszük… Elviseljük a bántalmakat, meghajlunk előttük („ha megütik jobb arco-
dat…” – Mt 5,39). És akkor áll az Írás szava, hogy megalázva felmagasztaltatunk! (Lásd: Lk 14,11).

Bef.: Képünk a gyűjtő és szóró lencse. – Mondjuk önmagunkról: Istenként gondolkodó lencse va-
gyok. Gyűjtőlencséről tudom, hogy segítségével az oltár tüzét is fellobbanthatom. Legnagyobb sugár-
kévét az Istenből gyűjthetek. – A szórólencse: hideg éjszakában világot ad. Ne elégedjél meg önérté-
ked gyűjtésével, szórjad mások gyújtására is! – Ilyen módon egyéniségek lesztek ti és gyermekeitek,
ha a vett kincseket feldolgozzátok és a közösséget szolgáljatok. Ekkor nagyobbak lesztek a Nietsche
féle „Übermench”-nél, mert „Isten emberei” lesztek!

* *

SARKIGAZSÁGOK – ÉLETIRÁNYÍTÁSOK
(Beszédsorozat – 1956-os évi beosztással, vázlatok– címek)
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1. beszéd: Az emberi élet sarkigazságai
(Alapvetés)

Bev.: Általános bevezetés az egész beszédsorozathoz: mit tartalmaz a sorozat? – Az angyal Jé-
zusnak nevezi a Megváltót. Jézus magát: út, igazság, élet forrásának (Jn 14,6). – Hogy tudnék én élni,
hogy lássam az életre vetített igazi fényt? „Quo me vertam?” „Merre menjek?” – A mécset hordozók
különbözőek. – A Mester útmutatása a szűk út felé mutat. – A katolikus ember életsziklája öt pontban
adható meg.

1. Nem számkivetettjei vagyunk a földnek, hanem gyermekei Istennek.
a) Isten van!
b) Isten a mi Atyánk! (Immanuel Kant: Isten léte, lélek léte, örök élet). „Tiszta ész kritikája” – ős-

igazságok ésszel meg nem közelíthetők. „Gyakorlati ész kritikája” – az élet követeli ezeket a sarkigaz-
ságokat.

2. Mi az emberben az az érték, amiért az Isten ennyire kiemelte? Lélek.
a) Van-e lélek?
b) Mit jelent, hogy szellem él az emberben?
3. Isten és ember egymástól elszakadt különálló valóság, vagy van a kettő között kapcsolat?
A kapcsolat = vallás.
4. Mi ez az érintkezés a Végtelen és a véges között? Krisztus.
a) Akiben szeretet lakik, az minden törvényt teljesített.
b) Szeretetáramlás a valláson keresztül – Egyház közvetíti.
5. Élet – a földi tökéletes kibontakozásban, a halál diadalában.
a) Bontakozás és lendület a földi életem.
b) Kiteljesedés és szellemiség az örök életben.
Bef: Kívánság, hogy az isteni igék a ti drága életeteket formálja. „…aki hozzám jön, hallgatja taní-

tásomat és tettekre is váltja…” (Lk 6,47) és: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy
Isten fiává legyen annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12). – Isteni ember fog járni a földön.

1. beszéd: Isten személyisége
(Az Isten lényege)

2. beszéd: Az Isten gondviselő Atya
(Gondviselés)

Bev.: Ha személyes Lét az Isten, akkor milyen a kapcsolata az emberrel? – Pogány gondolat sze-
rint: vak sodródás az élet (párkák!) vagy sors áldozata az ember (fátum; Ödipusz király „sorsa”). De
hangzik ez a tétel is: az életerő a természet fölszínre hozott terméke (productum vitae). – Mi itt a fény,
amely világító hatalom a ködösségben? – Mi az Isten szerepe és van– e ebben az embernek is jelentős
tevékenysége?

1. A gondviselő Isten – Atyánk.
a)  Szól  róla  az  Írás.  Ószövetség:  „Én  vagyok  az  Aki  vagyok”  (Mózes  és  a  csipkebokor:  2

Móz.3,14). – Újszövetség: „Mi Atyánk…” (Mt 6,9). Atyaság fogalma: fia minden ember. – „Ne ag-
gódjatok megélhetésetek miatt…” (Mt 6,25). „Az Isten szeretet” (1Jn. 4,8). – Képére teremtett. – Ma-
gához hasonít („isteni természet”) és Magához segít (megváltás!).

b) Felel reá az emberi természet: az ember „szőlőtőkén” kinövő „vessző”. Élet Tőkéjének venyigé-
je. – A fátum: vak céltalanság, ködbe, bizonytalanságba vezet. – Kereszténység: Isten fiúsága révén
szeretet fénye. Mit  kíván  az  ember  önmagában?  Azt,  hogy  szeretet  lakjék  benne  –  mások  szeretete
áradjon feléje. – Egyetlen abszolút kívánság a szeretet, ennek gyökere az örök Szeretet tőkéje. A 10
parancsolat a szeretet kívánságával kezdődik. – A gondviselő Isten: szerető Atya, Aki őstermészetének
lényegét beléd oltja, kifejlődését elősegíti, küld, vezet, hazasegít. – Az ember akarva nem akarva tö-
rekszik a Szeretet birtoklására. – Lényeg: az ember fiúnak érzi magát.

2. A földre küldött fiú pedig küzdelmes életóriás.
Hová fordul az ember, ha teher nyomja a vállát? A pogány: Venus barlangjába, Bacchushoz…

Emelkedettebb: művészethez, könyvhöz, ami felette áll az anyagi világnak – de ez is csak futólag
nyugtatja meg. – A küzdő életet akkor látom céltudatosnak, ha rádöbbenek, hogy mindezt tudja égi
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Atyám, mindez javamat szolgálja. – Az élet valósága szent áldozatok sora. Nem jeruzsálemi bevonu-
lás, – az csak epizód. Az élet keresztút, amely a feltámadáshoz vezet. – Az ember maga munkájával
alakítja egész jövőjét. – Mindent kap, de mindent átalakít és értékesít. – Az „óriás” fogalma küzde-
lem és uralom jegyét foglalja magában. – A „nyárspolgár” helyett élettitán az ember – ura a földnek
és ura önmagának! – Az ember legősibb megnyilatkozása a szeretet. Maga felé hajlik – először, majd
a földiek felé ível – másodszor, továbbá embertársak felé fordul – harmadsorban és végül: Istenhez
hajlik – teljesen. – Mit mutat ez? Annak a fiúságnak a jegyét, amely az Istenatya Szeretet-lényegéből
oltott belénk! Tehát a föld és önmagunk győzedelmes óriásai – az Istenatya felé törő Istennek fiai
vagyunk!

Bef.: Végül egy nehéz kérdés: hát miért ennyi nyomorúság a földön?… Hol itt a Szeretet? – Fele-
let: az életet nem lehet megoldani a földön. Nem kizárólagosan a föld lakói vagyunk, hanem a
végnélküli élet isteni hordozóivá lettünk: küzdelmes óriás a földön, hogy diadalmas legyen az égben.
Így, a szenvedéseket elviselve, a földiek túlságos igénylésétől szabadulva, a földön is „isteni embe-
rek” vagyunk (Szt. Teréz) és a diadalmas ember Istenhez hasonulás örömét éljük. Lettünk a föld
boldogai és leszünk az élet diadalmasai – élet gyönyörének részegei. – Ember fiúsága
végnélküliségében rejlik, Isten atyasága az ember örök életbe való átsegítésében teljesül. Ez a Szeretet
gondviselése!

4. beszéd: Az ember személyisége
(A lélek)

Bev.: A tudós és kutató kifelé fordul. Minden kívül álló tárgy, vagy személy egy kérdőjel. – De
mindennél nagyobb az ember önnön értéke: kicsoda az ember ebben a világmindenségben? – Centrális
érdeklődését önnönmaga adja az ember. – Az ember: a világ legnagyobb lénye, a világ fölötti élet
végnélküli lénye. – Olyan nagynak tartsd magad ember, hogy egekből küldettél, hogy magadat ala-
kítsd és egekbe térsz, hogy magad boldogítsd.

1. Ember a világ ura.
Az ember önmagát bontó, mindent magába záró és teremtő, minden fölött álló személy. Világ fö-

lötti csodalény. – A pogány gondolat úgy emeli az embert, hogy összekapcsolja az istenekkel, félistent
teremt. – Calderon szerint az egész világ története nagy színjátszás. – Minden ember teljes egész, nem
véletlen élet kirobbanása, hanem szent küldetés, valamit hordoz a végtelenből magában, – ez a szellem
ereje. – Az egész világ tárgy, törvények hordozója. Egyetlen az ember, akinek egyetlenül jellegzetes
jegye: szellemisége. Elfér benne az egész világ! – Az önbírás nélküli anyag hogy szülné magából az
önbírással bíró uralkodó lényt? – Ne ott keresd értékedet, ami kívülről jön feléd, hanem ami belőled
tör kifelé! – A szeretet vonzó erejével magadhoz vonzhatsz mindenkit és a szeretet kiáradásával meg-
változtathatsz mindenkit.

2. Ember a világ és önmaga teremtője.
Nem vagyok paránya és része a nagy mindenségnek, hanem egésznek ura és fő mozgatója. – Az

emberi lélek teremtő erő, visszacseng benne az Isten teremtő tudata, – ezt a jegyet föltalálhatom ma-
gamban.

a) A világot átformálod. Pl. eke… traktor… kombájn… barlangok… összkomfortos paloták… A
tudatlan tárgyat szebbé teszi az ember.

b) Magadat is teremtsd ember! Ősmagyar kifejezés: „maga ura ember”. Angol közmondás: „ma-
gát teremtő ember”. – Erről muzsikál Haydn (Teremtés), Beethoven… írók, tudósok… Mi lesz belő-
lem? Folyó… folyam… pocsolya… „mikrofon”… „ócskavas”… Ember, az lesz belőled, amivé maga-
dat tenni akarod! De csak annak az erejével, Akinek képét hordozod! – Mit mond az Evangélium?
Minden visszhangja annak az életmuzsikának, amit Isten kinyilatkoztatott természetben, vagy szóban:
beléd lehelte a halhatatlanság lelkét; képére és hasonlatosságára teremtett; ura légy a földnek; nemcsak
kenyérrel él az ember…; „Isten templomai” lesztek („…Én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és
én tibennetek”: Jn 14,20). – A hitetlen is bizonyságot keres anyag megfogásában. A tapasztalat és látás
nem ismerteti meg a teljes igazságot, csak az igazság felé vezet (mikrofon = állvány, drót?…).

Bef: „Én azért jöttem, hogy életünk legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). – Te pedig: hogy életet
élj! Csak így érdemes élni: egekből jöttem – egekbe térek. A bölcselő szavával: A lélek a végtelen vi-
lágból induló – véges földön járó – végtelen világban teljesülő lény!
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5. beszéd: Az emberi szellem értéke és hatóköre
(A végnélküli élet)

Bev.: Melyek azok az emberi jegyek, amelyek örök életünket bizonyítják? Mik a Szentlélek eljö-
vetelének jelei? Mik a Szentháromság emberi szellemre vonatkozó relációi?

1. Végnélküliség igényének jegyei:
a) Élethez való ragaszkodás.
b) Igazságosság igénye.
c) Örök szeretet igénye – kiteljesülés igénye („emléked örökké él”).
2. Szentlélek eljövetelének jelei:
a) Vihar...
b) Megtisztult lélek Isten felé való törése.
c) Önzetlen szeretet.
3. Szentháromság és az emberi szellemre irányulás:
a) Teremtő Atya.
b) Megváltó Fiú.
c) Megszentelő Szentlélek.
Bef.: Örök életünk bizonyítékát a Szentháromság relációiból kapjuk.

1. beszéd: Isten és ember tudatos kapcsolata
(A vallás)

2. beszéd: Krisztus Urunk jelentősége
(A megváltás)

3. beszéd: Az isteni kegyelem értelmezése
(A kegyelem léte és szükségessége)

Bev.: Emberélet minden törtetése csak akkor lesz Isten felé törtető érték, ha az Isten kegyelmével
van átitatva. – A Szt. Antal szobor mindig elénk varázsolja a szüntelenül jótékonykodó szent alakját…
A mi Urunk a művészek lelkén keresztül megfestett kis Jézus mosolyából… az ember Jézus arcából
szent erőt merített… Munkácsy „Ecce Homo”-ja a meggyalázott Krisztust olyan módon festi meg,
hogy az arca nem a szenvedés összetörtségét, hanem a nagy hatalmat ábrázolja. – Hogy lép ez az em-
ber lelkébe?

1. Krisztus személye az Isten küldöttségének csodás hordozója.
„Majd hallottam az Úr szavát, amint mondotta: kit küldjek el, és ki megyen el majd nekünk?” (Iz.

6,8). Az emberlélek emelkedést igényel. Prófétai jövendölés: „…köntösömre sorsot vetettek” (Zsolt.
21,19). A Mester szava: „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda…” (Jn 3,16). Is-
ten szeretetből küldte a földre, a Fiú szeretetből jön a lelkünkbe, hogy felemeljen. Ez a földre áramló
kegyelem teljessége. – Krisztus: „Kinek tartanak engem az emberek?” – „Boldog vagy Simon, János
fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17). – A halálra
ítélt Krisztustól Pilátus: „Te vagy a zsidók királya?” „Én vagyok”, felelte Jézus” (Mt 27,11). Ezért a
kijelentésért a halált vállalja.

2. Ennek a kegyelemnek bennem való munkája átteremtés útja. Történelemben a Mester a jók
vezére, a szenvedők gyámolítója, ellenségeinek is Atyja. – Neki vannak ellenségei, de Ő mindenkinek
Atyja, neki csak fiai vannak, övéi a Magdolnák, a küszködők s a látszólag megátalkodottak is (jobb la-
tornak: „ma velem leszel a paradicsomban”: Lk 23,43). – A gyalázóknak: „Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják mit tesznek” (Lk 23,34). – Feltámadás után: „Békesség nektek!” (Jn 20,19). Nem a
vádoló Mester jön! – A Mester igazi értéke Istenségének ereje: bennünk úgy talál otthont, hogy minket
Isten embereivé teremt, akiben lobban az az isteni szeretet, ami kiárad minden jóságával. – Legna-
gyobb kegyelem: az Isten-Ember bennünk lakozása.

Bef.: Christus vincit! Győzelemről, uralomról, parancsról szól. – Győz: élet fölött. Ural: uralkod-
jék benned is az isteni Lélek. Parancsol – süketnek, némának és vaknak; az alsórendű szellemnek. –
Hallgasd ezt a szót. – Életemben én is az isteni ember képén fáradozom. – A hozzánk szálló és ben-
nünk lakó Krisztus a legnagyobb kegyelem.
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9. beszéd: Az „isteni életté” nemesedés kegyelme
(Az ember természetfeletti élete)

10. beszéd: A lepergett élet és isteni ítélet
(Az Isten igazságos bíró)

Bev.: Kérdés lehet: rettegj-e ember, mert ítél az Isten? Kép: a kókuszdió látszólag rostos kabátú és
durva héjú, benne azonban üdítő az ital… Vajon nem ilyen Isten büntetést előrejelző szava? A tény,
hogy Isten igazságos bíró, két gondolatot foglal össze: 1) Isten adakozók adakozója; 2) ember vett
ajándékok kidolgozója, önmaga teremtője.

1. Isten a világ halhatatlan lelkű emberét az örök kapuk felé irányítja. Sőt, minden pici ember
valamit hoz magával („Kék madár”). A talentumok példája szerint a Mester mennyiségben és minő-
ségben mást és mást oszt, azután számonkér… Az adakozó Isten mindenkit úgy indít, hogy feladat elé
állítja. – Minden kis mag magában hordja a tavasz ébresztő csodáját. Beleteremtette Isten a szebbé
alakulás szent törvényét. – És az ember? Bele is beleteremtette Isten a szebbé alakulás lehetőségének
szent törvényét!

2. Azzá leszesz tehát ember, amivé magadat teremted.
Az ember legnagyobb küzdelme: mivé leszek? Tulipánból nem lehet liliom, de az ember az lesz,

amivé teszi önmagát. – Isten legnagyobb ajándéka: felelős önkitermelés. – Önfegyelemmel, lemon-
dással teremti magát az ember értékesebbé. – A természeti kincsek vonala leívelő. Az ember magát ál-
landóan virágzó fává nemesítheti. – Nem az Isten ítél, Ő ad, s te tehetsz vele amit akarsz, és a te tetted
ítél.

Bef: Mi adja életem értelmét? – Tiszta élet fönsége – a halál csillanó angyala. – Isten engem haza-
váró égi Atyám.

1. beszéd: Krisztus Urunk „életakla”
(Az Egyház)

2. beszéd: Az örök Atya „házanépe”
(Szentek egyessége)

* *

ISTENHEZ VALÓ KÖZELEDÉS TÁRGYA
(Beszédsorozat – 1957-es évi beosztással, vázlatos)

1. beszéd: Közelebb jutás Krisztushoz...

Bev.: Dalol a Teremtő Atya – és rezonál a föld zarándoka. Ez a lélekegybecsengés – a közeledés
valósága. – De miben áll ez?

1. Lénytanilag ennyit jelent:
a) Világból merítve – gazdagodunk.
b) Talentumokból – lélekben nemesedünk.
c) Kegyelemből – isteni természetet kialakítunk. Végül is – ezek Isten adta kegyek!
2. Dinamikailag pedig ez a folyamat:
a) Evolúció – az élet sodra.
b) Perfekció – az öntudatos ember nekifeszülése.
Egyetlen élőlény az ember, aki azzá lehet, amivé magát teremti. – Legyen bár liliom, ibolya vagy

tüneményes rózsa – de mind pompázó és illatozó! – Legyen vulkán, láng, villanyfény, gyertya vagy
szentjánosbogárka – de fény! – Végül: mindez az Isten áldotta ember egyéni munkája.

Bef: Minél többet kérni és minél többet kibontani! – Ez közelebb jutás a mi Urunk Jézus Krisztus-
hoz. A közelebb jutás nem hely és idő, hanem belső átalakulás!
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2. beszéd: „Élethegy” az ember…

Bev.: „Kicsoda ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mk 4,41) – kérdik a vihar
lecsendesítés idején az apostolok. – De kérdezzük: kicsoda az ember, hogy parancsolni tud szenve-
délyei viharának?

1. Kivé alakította az Isten?
Nézzük a sebesen rohanó folyót, mely fatönköket, hordalékot sodor magával. Vajon az ember is

olyan, mint a tönk, akit az élet árja sodor?
a) Ószövetség: „…s töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28).
b) Krisztus: „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48).
2. Hogyan érvényesíti erejét az ember?
Az emberek nagy része a „mentségek” gyűjtögetője. Nem gyakorolják Isten adta csodaerejüket,

hogy parancsoljanak a viharnak…
a) Az igaz, hogy az uralkodásnak vannak gátjai – sokszor érezzük, hogy a lélek alszik –, de fordul-

junk Krisztushoz: „Uram, ments meg!” (Mt 14,30).
b) Krisztus hatalmat adott: aki hisz Őbenne, betegeket gyógyíthat és hegyeket elhordhat…
Bef: Érezd magad hegynek, ember, és Isten kegyelmével uralkodj az élet – viharokon! Megtehe-

ted ezt? Igen! Hisz reád áll: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává le-
gyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12).

3. beszéd: „Jó talaj” készítője…

Bev.: „Kiment a magvető… A többi pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt és harmincszoros, sőt
százszoros termést hozott. Akinek füle van, hallja meg” (Mk 4, 3 és 8-9). – De a nép megkeményítette
szívét, füleikkel nagyot hallottak és szemeiket behunyták… – Szór az Isten – és jó talajt készíthet az
ember.

1. Befogadással.
Meg ne keményítsétek szíveteket, ha szól az Isten! – Lám a kis növény – Isten követe– a téli hóta-

karó alatt is meghallja a közelgő tavasz finom leheletét, a kis zefír halk susogását. Alig emelkedik a
hőmérő egy-két fokot, ő már felfogja finom érzékével a tavasz érkezését. Az olvadozó hó első víz-
cseppje alig érintette gyökérzetét, máris életerőt szív a földből, hogy erőit kibontva növekedjék az ég
felé. – Emberi lélek, ha jön hozzád az Isten, te is figyelj, hallgasd meg az Ő szavát!

2. Ápolással.
Milyen okos az egyszerű kicsi búzaszem! Védi, betakarja magát, erőit titokban bontogatja. Egy-

szer csak rügyet fakaszt, és ha fölfelé növekedését egy nehéz kő megakasztja, nem kritizálja a követ,
hogy miért jött az útjába vagy nem mondja, hogy így lehetetlen az útját folytatni és abbahagyja a nö-
vést, hanem kikerüli oldalra nyújtózva, úgy tör föl a föld felszínére és élvezi az új világot! – Hát te,
ember, miért kételkedsz abban, hogy nem bírod az élet terhét? Az Úr Isten senkinek sem ad olyan fel-
adatot, amit az nem tudna teljesíteni.

Bef: Tanulj a kis búzaszemtől és kérd az Isten segítségét!

4. beszéd: „Látások”…

Bev.: Jézus megjövendöli szenvedését az apostoloknak, „Ők azonban mit sem értettek ebből” (Lk
18,33). – Vajon az ember megért-e mindent? „Ha pedig betértek egy városba és ott nem fogadnak be
titeket, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk rátok, amely városotokban (Jerikó)
ránk tapadt, de tudjátok meg: Közel van Isten országa” (Lk 10,10-11). – A jerikói vak meggyógyítását
sem értették meg mind… Az embert háromféle látással ajándékozta meg a Mindenható. Melyek ezek?

1. Természetes látás.
Ezért könyörgött a jerikói vak is, hogy láthassa a büszke hegyormok és virágos völgyek, a gyönyö-

rű vízesések vagy a pompázó kertek világát.
2. A lélek látása.
A tudós vagy művész többet lát meg a természetből. Michelangelo angyalt lát a márványban is.

Más művészt a természet muzsikája szimfónia vagy opera komponálására ihleti.
3. A szellem látása.
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A legtökéletesebb látás. A végtelent kutatja és az örök élet távlatában értékeli a földi élet minden
örömét és szenvedését – Krisztus kegyelmének erejével.

Bef.: A „Holt szemek” című opera egyik szereplője, egy vak pogány leány – mint a jerikói vak –
szintén látásért könyörög a Mesterhez. Meggyógyul és látja a világot – de annak minden ocsmánysá-
gát is. Ettől megundorodva a Nap-istenhez fordul azzal a kéréssel, hogy vakítsa meg újra. Ezzel záró-
dik az opera. – A pogány gondolat helyett sokkal szebb lett volna az operát azzal befejezni, hogy a le-
ány ismét a Mesterhez fordult volna és azt kérte volna: ha már visszaadtad szemem világát, kérlek,
add azt a látást is, hogy lássam e világ értelmét és a világon túl a Végtelent! – Ez legyen a ti kérésetek
a mi Urunk Jézus Krisztustól!

5. beszéd: „Kivirágzás” felelőssége...

Bev.: A gyökérzeti hajlamok, ha nem is megkötik, de egy irányba lendítik az embert. Minden cse-
lekedet vagy szirombabontakozás – ez erény-, vagy lefelé ívelés – ezt bűnnek nevezzük. – Olyan lesz
életed, amilyenné önnönmagad teremteni akarod Gondviselő Atyánk terve szerint. Ha ehhez az igaz-
sághoz eljutsz, eltűnik a fátum köde. – 1) kivirágzás: erény – készségeket cselekedetté alakítod; 2) el-
hervadás: bűn – nem használod az életkészségeket, csak gyűjtöd a földi dolgokat és túlzottan kiélve-
zed.

1. A kivirágzás.
Jó példa a magvető gazdaember… Lagerlöf Zelma meséje a búzaszemről: megretten, hogy a föld-

be kerül – keresi testvéreit, de rádöbben, hogy maga van. Érzi, hogy minden melegséget kivon belőle a
föld – elénekli halotti énekét. Azután azonban meleget érez, rügyet fakaszt és a föd felszínére tör. –
Emberéletben pihenő Isten adta erők és gyűjtött szokások látszólag eltemetett dolgok. Amit cselek-
véssel, jótettel Isten terveinek megfelelően kibontok, az magamban virágbaszökkenés gyönyörűségét
adja. – Istentől mindent kapok és mindent fogadok – ez megelégedést ad. De aki több fényt kapott,
annak az a feladata, hogy másoknak is világítson és ezt megvalósítva öltözködik Isten tervének szín-
pompájában. – Az a pedagógus, aki szent küldetésének veszi munkáját, a szerető lélek csodáját viszi
be a kisgyermek lelkébe. Egy pedagógus (Montaigne Mihály) szerint: „akkor lesz múzsák háza, sőt Is-
ten háza az iskola, ha kivirágzik a nádpálca”. – Akkor lesz erény a pedagógus vagy tudós munkája, ha
az Isten látást fejleszti ki másokban – Pl. a zenei tehetség minden erő megfeszítésével kibontakozó le-
hetőség és ez is a jól végzett munka virágfakasztása… Minél többet harcolok – annál több diadalt
aratok – az élet minden vonalán.

2. Az elhervadás.
Olyan tettek, amelyek Isten tervével, Isten kinyilatkoztatásával szembefordulnak: bűnök. – Az

ember hajlamos, hogy elméleti okoskodásokkal zárja ki a bűnnek létét és a bűnért való felelősséget.
Pl.: „Az ember az ösztönök labdája”… „nincs szabadakarata”… Rá kell döbbenni, hogy élettelen és
inkább élettani meg értelmi kötöttség tény – de döntő az ember személyi alanyisága: választani tud
jó és rossz között. Ez a legnagyobb küzdelem. – Hangoztatják a VI. parancsot, de nem eléggé abból a
szempontból, hogy az életforrás tisztelete a legelső. – Isten emberre bízza a jövő élet szentségét. Eb-
ben botlanak legtöbben. – Túltelítettség még a jóból is romlást okoz. Mérgező életösztönből kevés is
elég ahhoz, hogy elpusztítson mindent. Pl. a kristályforrást egy csepp szennyvíz is fertőzi. A túltelített
élvezet – főként bűnös élvezet– az emberi élet romlását okozza. – Aki elbotlott, ne csak azt nézze:
„vittek”, hanem: „hagytam, hogy vigyenek”. A felelősséget magadénak valld. Magam voltam életem
sírásója.

Bef: Életerények – kibontakoztatnak. Bűnök – sárrá silányítanak. Példa: Garam forrása a Király-
hegy lábánál. Amíg ez a tiszta csorduló ital finom erecskében csordult – szebbé tette a mezőt, zöld le-
veleket, játszott rajta a napsugár, belőle hörpintett a bárány. Mikor kiszélesedett, piszkos hordalékok-
tól szürke folyammá lett, minél messzebb került a forrástól… Útja pedig lefelé törés! – Emberforrás–
csodalény, nem ez a te életed! Magasságba törsz, mindent a magasságba viszel. Égből indulva utad
égbe visszavezet. A folyam gravitációja – lefelé, az ember gravitációja – fölfelé hat. Arra törekedj,
hogy minden tetted előretörő, Istenhez közelítő legyen, – akkor sohasem fogsz magad összeomlása fö-
lött panaszkodni, hanem diadalmas lélekkel fogod életpompázásodat Istenatyád felé emelni!

* *
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„MOST JÁRJÁK A DAMASZKUSZI UTAT”
(Beszédsorozatok, kis töredék – mintaként)

– Igen szép beszédtételeket lehetne találni, ha az életúton járók, élethajósok vagy zarándokem-
berek közvetlen életét vizsgálnók és a nagy megtérők életét ismertetnők. – A közismerteket itt mel-
lőzve (Szt. Pál, Szt. Ágoston, Newman, Bourget, Huysmans, Pellico Silvio, Stoddard, Papini, François
Coppée stb.) két könyvben egybegyűjtött írók, tudósok, politikusok és társadalmi– gazdasági emberek
önközleményéből merítünk tárgyi anyagot. A két könyv címe: John,  A.  O'Brien:  „The  road  to
Damascus”, Garden City, N.Y.1950, Doubleday Comp. És „Sie hörten seine Stimme”, Freiburg.

Olyan beszédsorozatok következnének, amelyek bizonyos sorozatos alkalmakkor iskolákban,
vallásos összejöveteleken, nevelési- és „szabadegyetemi” előadásokon különböző korosztályokra app-
likálva bármikor elmondhatók. – Természetes: alapgondolatunk mindig az legyen, hogy az Evangéli-
um tiszta forrásából merítsünk!! És nem volna szabad felednünk M. Wroe szavait: „az isteni szeretet
meghirdetése – a népek lelkének gyógyítása” („Régi igazságok az új idők számára”).

A két könyvre épített beszédvázlatok iparkodnak megjelölni azt az utat, amely „szereplőit” Krisz-
tushoz vezette. Igen szépen kimutatható, hogy a gondolkodó, a kereső és így az Isten felé sodrító ke-
gyelemmel élő zarándok útjai a Mesterhez vezetnek. Azért az egyetemesen összefogó cím itt is az le-
hetne:

„MOST IS JÁRJÁK A DAMASZKUSZI UTAT”.

A kérdés csak az volna: hogyan és kik? De a felelet mindig ez: Istent keresve és az Egyház szent
közösségében megtalálva.

1. beszéd: Jöjj be!
(Evelyn Waugh katolizálása)

Bev.: Az Egyház kerete a Mester alapította szent karám, amelyben otthont, védelmet talál az Úr
áldott báránynépe. – Külső pereméről bepillantva sok minden baj és nehézség látható. De aki benne él,
az boldog, hogy bent lakozhat. – Két kérdés merülhet fel előttünk. Evelyn Waugh élete adja meg a fe-
leletet.

1. Mit láthat a karámon kívüli embersereg?
a) Lelkem vágya és „kicsi hóbortja” volt gyermekkoromtól a vallás iránti érdeklődés. – Kis gyerek

a madártojás szedéssel és vasútikocsi gyártással foglalkozik... én vallásos érdeklődéssel „vesződtem”.
b) Lekötött a középkori katedrálisok fensége...
c) De még Istentől is elvitt egy tudósnak induló katolikus pap túlzott vonalon járó tanítása.
d) Végül elhagyva Leibniz és Descartes útját, rájöttem, hogy Isten nélkül nincs élet.
e) És az Istennel hol élhet az ember? Csak az Egyházon belül, ahová minden eltévelyedő vissza-

tér. „...egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16)...
2. Mit érez a karám keretében élő hívő sereg? Erre röviden felel a nagy író.
a) Örömmel láttam, hogy a „hazatérők” mind boldogok.
b) És a „szent helyre” minden egyest hívogatok... Kérdezgették barátaim: hogy érzed magadat?

Jelszavam volt és marad: „jöjj be!” Kívülről nem tudod megítélni az Egyházat. Bármilyen tudós le-
hetsz a teológia területén, mégsem tudod megítélni, hogy milyen gyönyörűség a „szentek egyességé-
nek” egyszerű tagjává nemesedni.

Bef: Az Egyház kerete szent otthon, ahol a Mester adta vezetők mellett biztosan járjuk az élet út-
ját.

(Evelyn Waugh 1913-ban született Londonban. Tanár, író és újságíró. Szellemi életének kortársai
és riválisai, Gr. Green és B. Marshall is katolizáltak.)

*

2. beszéd: Az életem legnagyobb eseménye
(Fulton Oursler megtérése)
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Bev.: Széles területen mozogtam és éltem, nagy távlatú munkákat végeztem egész életemen át,
amely vallásos családból indult, de 14 éves koromban már agnosztikusnak vallottam magamat. Ez
voltam 1943-ig, amikor a katolikus Egyház kebelébe léptem.

1. Ez volt életem legnagyobb eseménye!
Mi lett ennek eredménye? Mit forrásozott számára az új élet?
a) Lekerültem a „minoritás” világába...
b) Barátaim szerint belekerültem a római konspirációk világába...
c) Valóban pedig hazatértem és otthon vagyok.
2. De ennek az eseménynek mi volt az előzménye? Ez már az én jó embereim kérdésére adandó

válaszom.
a) Jézus szent helyeinek látogatása. „A betlehemi istállótól a Kálvária hegyéig mélységesen átha-

tott lélekkel jártam; mintha szívhasogató fájdalom járt volna át, amely olyan meggyógyulatlan seb-
zsongásszerű érzésnek minősíthető”.

b) Majd az igazi damaszkuszi utam. „Ha valaki életében találkozik a damaszkuszi út vakító fényé-
vel, olyan dolgokat lát magában, amelyekről számot adni nem tud! Az én damaszkuszi utam utáni éj-
szakán átélt álmom oly különleges és belső békét hozott szívembe, hogy éreznem kellett, hogy ez az
őrangyalom segíteni kész ígérete. Mikor pedig visszagondoltam arra, hogy itt járt Ő... tanított... bete-
geket gyógyított... éhezőket kielégített... bűnösöknek bocsánatot adott... életét áldozta mindnyájun-
kért... Én automobilba ültem, de azt éreztem, hogy lelkem térdein pihen.”

Bef: És most? „Minél többet olvasok, minél többet gondolkodom, annál könnyebben imádko-
zom!”

(Fulton Oursler Baltimore-ban született 1893-ban. Író, színműíró, kiadó és rádió program legfőbb
ellenőre. Leghíresebb munkái: „Father Flanagan of Boys' Tower”, „A skeptic in the Holy Land”, „The
greatest story ever told”.)

*

3. beszéd: Szabadulás az istentelenség zárkájából
(Gretta Palmer megtérése)

Bev.: Gretta Palmer ezt írja önmagáról, mikor életfordulatának értelmezését akarja elmondani: „Öt
éve még a „nagy univerzumnak” nevezett szűk, nyirkos és fényes zárkának voltam foglya”.

(Gretta Palmer szabadgondolkodó, igen nevezetes, a nagy lapokban cikkeket közlő újságírónő.)

* *

SORS, VAGY GONDVISELÉS?
(Konferencia-beszédsorozat – 1957-es évi beosztással, Budapest, Bazilika felső-kápolna)

Bevezetés

Most arról lesz szó – 20 beszéd keretében –, hogy milyen csodálatos erő lendíti előre az ember éle-
tét? Úgy is kérdezhetném: vajon szellemi, személyes Gondviselés-e az indító, lendítő erő, vagy értel-
metlen és vak sors irányítja az emberi életet? Az egyik megnyugtató volna, mert a személyes Létben
feltétlenül érvényt találna a szerető irányítás, de a másik összeroppantóan nehezednék reánk, mert a
„vak sors” kényszerítő hatalmában nem találna helyet az életörömöt biztosító szeretet. – Legyen tehát
most sorozatos tételünk az a kérdés: sors, vagy Gondviselés irányítja– e emberi életünket?

I. rész: Alapvetés és látszat (első szemlélet)

1. beszéd: Mi az emberi élet tárgyi törtetése?

Bev.: A legparányibb mustármagocska történetével kezdjük a mai beszédünket. – Ez a parányi
magocska olyan csodás erők hordozója, amelyek alkalmassá teszik, hogy lehetőségben magában hor-
dozza és valóságban terebélyes fává fejlessze a faóriást. Az igazság tehát ez: parányi picisége nagy
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erők raktára; bontakozó sarjadozása hatalmas erők felvétele és egekbe terebélyesedő felszökkenése a
nagy lehetőségek valósággá teremtése. Mintha azt hirdetné ez a „természeti csoda”, hogy titokzatos te-
lítettséggel indul és csodálatos lendítéssel előretör és végül tökéletesedően kiteljesedésre lendül. – De
a kis példa csak azért áll ma elénk, hogy ennek szemlélete nyomán felvethessük a nagy és minket
mindenekfelett érdeklő kérdést: és az ember életének alakulása?... Aki erre a kérdésre megfelel, az
már reá lépett arra a síkra, amelyen a sors, vagy Gondviselés kérdésének értelmezése megkezdhető.

1. Első megállapításként leszögezhető: Az emberi élet sodróan mozgó.
Annyi bizonyos, hogy emberi voltunk – testi alkatunkat tekintve – teljesen beleágyazott a termé-

szet világába. Épp azért érthető hogy reánk is áll az öreg görög bölcselő tétele: minden mozog és ala-
kul (Hérakleitosz). Sőt magunkra alkalmazható a mai tudomány nagyjának, Einsteinnek a megállapí-
tása, hogy állandó átalakulás jellemzi a világot. – De a kérdések kérdése: vajon a mi életünkben – tel-
jes személyi létünk egészében – hogyan tárul elénk ennek a sodródó, mozgó, alakuló erőnek érvénye?

a) Ha az egyénnek, az „újszülöttnek” életbe lépését tekintjük, akkor már elénk mered az az igaz-
ság, hogy az „új élet” a családi szentélynek olyan tavaszi fakadása, amelynek felbukkanásában semmi-
féle indító, akarati szerepet sem tölt be az újszülött. Isteni törvény ereje cseng Mózes szavaiból: „Sza-
porodjatok... és töltsétek be a földet...” (1Móz. 1,28), de ebben a szent szolgálatban csak eredő és nem
eredeztető az új ember. Tárgyilag ez annyit jelent, hogy senkit sem kérdeznek: akarsz-e a világ szín-
padára lépni?... Senkit sem kérdeznek: akarsz-e az élet küzdelmeiben szerepet vállalni?... Senkit sem
kérdeznek: akarsz-e tudatos életben „életvirággá” bontakozni?... Csak az az egy későbbi korban ész-
lelhető csodálatos tudat lobban fel bennünk, hogy örülünk az életnek, hogy boldogan élvezzük örömeit
és semmitől sem irtózunk úgy, mint a megsemmisüléssel fenyegető haláltól... – És mindez mit mutat?
Azt a csodálatos kényszerítő hatalmat, amely a világba indít, a világban mozgat és valamerre – szinte
sodródó erővel – magával ragad.

b) De a belépés és életre indítás ténye mellett közvetlenül észlelhető az is, hogy valamiféle passzív
behódolás is életünk alkatrésze... És ez mit jelent? – Figyeljük csak meg az életet. Külső körülmények
adottságai (gazdasági keret, szülők testi, lelki élete), majd kívülünk hullámzó eseménysodródások (kis
és nagy történelem, kulturális stb. események!) úgy nehezednek reánk, hogy ezek terhét vagy értékét a
belső kényszer csodás elfogadásával saját életadatainkká tesszük. Az élet nagy szélességben örvény-
lő zuhatagozása ugyanis nem marad kívülünk sodródó és átfutó áramlás, hanem bélyeget, jegyet, be-
hatást ütő hatalom lészen, amelynek reánk nehezedő erőit saját életünk részévé alakítjuk. Ezért
mondja a tudomány: az ember a szülők és környező világ erőinek személyes és egyéni eredője.

2. De tovább haladva azt a kérdést is fel kell vetni: vajon merre tör ez a sodródás? A most adandó
válasz lészen az a második megállapítás, amely a mi nagy kérdésünk alapvetésének is pillére lészen:
Az emberi élet előretörő sodródásában tökéletesedő.

Röviden azt mondhatnók: ez a tétel azt jelenti, hogy mindegyikünk fejlődés lehetőségét hordozza
és a tökéletes kibontakozásnak áhítozója. Ha képletesen szólnánk, akkor azt mondhatnók: olyan bon-
takozó „élő virágai” vagyunk égi Atyánknak, akik eleven áhítozással áhítozzák az állandó sziromba
pompázás gyönyörűségét. – Ámde figyeljük csak az életet!

a) Az elemi tapasztalat látszata szerint: felfejlődő és összeomló az élet. Mert mit mutat minden
ember életívelése? Születünk... fejlődünk... ifjúvá sudározódunk... majd összeroppanva a földanya
méhébe térünk vissza. Olyan történelem ez, amelyet mindenki végigél, és így a tapasztalati élet is
visszacsengi ezt az isteni igazságot: „Emlékezzél meg ember, hogy porból lettél és porrá leszesz”. Az
tagadhatatlan, hogy ennek az útnak járása idején sok szépség és gyönyörűség, sok napsugaras és pom-
pázó nap az osztályrészünk, de az sem tagadható, hogy sok baj, szenvedés és betegség is megterheli
előretörni akaró életünket.

b) Majd a szellemi élet bölcseinek ítéletére gondolok. Ezek az életbölcsek, bölcselők és vallásböl-
cselők arra hívják fel a figyelmet, hogy az életbontakozás értéke abban található, hogy – a magunk ér-
tékeinek kibontása mellett– az egész élet emberek felé testvéri és Isten felé gyermeki szeretetszolgá-
latokban éli ki magát. Nevezheted ezt közösségi szolgálatnak is, de reá kell döbbenned arra, hogy az
újabb szófűzés alatt a felebaráti és Isten szeretetének ereje lappang. – Mindez igaz, de az sem ta-
gadható, hogy az ilyen „élő gyertya elégés” csak akkor mutat vigasztaló hivatást, ha a szolgálat vég-
zése mellett örökké égő marad az Isten gyújtotta szellemi élőláng, az öntudatos ember. Szívesen szórja
mindenki a „szeretet tüzét”, ha „örök égő” marad az egyéni „életizzó-parázs”.

c) Mindez azonban csak akkor nyer kielégítő tartalmat – most csak fényvetésként vetem előre –,
ha belecsendül kutató lelkünk zsongó-bongó keresésébe az isteni kinyilatkoztatás hangja.  Az  a
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hang, amely valósággá erősíti a természetünkben jelentkező végnélküli vágyakozást. – Ne felejtsük: ez
is  isteni  hang.  De  olyan,  amely  a természetben zeng és amely a Teremtő szeretetének, „hazahívó
hangjának” állandóan zengő visszhangja. Ámde a szóval szóló égi Atya hangja állandó ismétléssel az
örök élet reményével kecsegtet. Olvasd csak az Ószövetség szövegét: „Az igazak azonban örökké él-
nek” (Bölcs. 5,16). Vedd hozzá a Mester szavát: „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz,
mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). Zárd e szent szövegeket ezzel az isteni igével: „Jöjjetek
Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt 25,34). – Ilyen
hangok hallatára és az előttünk haladó, halált halt és feltámadott Mester nyomán járva erősödik a lel-
künk! Mégpedig úgy, hogy szilárdul bennünk – a leívelés tapasztalatának látszata ellenére – az a tu-
dat: tökéletesedő az életünk. Mégpedig úgy, hogy végnélküli sziromba bontásban segít az élet Ura Is-
tene. Szinte azt mondhatjuk, hogy az ember értéke az élet. Az az élet, amely rapszodikusan előretörő.
Még szenvedéseken át is diadalba, örök életbe lendülő. Ezért örvend ennek a keresztet magasztaló lé-
lek: „Amint Mózes fölállította a kígyót a pusztában, úgy fogják fölmagasztalni az Emberfiát is, hogy
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,14-15).

Bef: A befejezésben megismétlem a kérdést: robogó zuhatag– e az emberi élet? – Ha a hasonlatnál
maradok és a folyók forrásának bármelyikéhez vezetnélek benneteket, akkor Schwarzwald a Duna
anyjaként tárulna elénk, a Királyhegy a Garam édesanyjának mutatkoznék. De... De engem az ember
lényege érdekel... Ismétlem: vajon sötét ismeretlenségből előrerobbanó, az életen átrohanva tekervé-
nyesen haladó és a megsemmisülés tengerébe zuhatagozó „élő folyó” az ember? Ma csak
függönylibbentés-szerű legyen az előredobott vigasz... Legyen lelketek hite és éltetek reménye ez a
majd később kibontandó igazság: az élet Ősforrásából, az égi Atya Szeretetéből kirobbanó „élő fo-
lyamok” vagyunk, akik a Végtelenből előretörve, a szeretetszolgálatban gyönyörűségessé bontakozva
az isteni és végnélküli élet hordozói vagyunk. Amen.

2. beszéd: Mi az emberi élet alanyi mozgatója?

Bev.: Sodródó életfolyam az emberiség és egyes ember élettörténete. Kiteljesülésre vágyó, törtető
minden egyes és az életállomásai között szenvedések és örömök közt pergeti életét. – Ez volt az első
beszédünk alaptétele. – Most azután az a kérdés mered elénk: van-e emberszemélynek is szerepe az
egyéni és közösségi élet szolgálatában? És az erre adandó válasz minőségétől függ, vajon a „sors,
vagy Gondviselés” problémájának felvetésében hogyan tud eligazodni és megoldást találni az emberi
szellem? Röviden azt is kérdezhetnők: vajon tevékeny részese-e saját élettartalmának az embersze-
mély, vagy csupán hányatott hordalék az élet örvénylő áradatában? – Az egész fizikai életet a gravitá-
ció törvénye köti. Valójában az anyagi nagy mindenség összetartozandóságát hirdeti. Nem tudom, va-
jon nincs-e ennek is olyan titokzatos oktató hangja, amely arra figyelmeztet, hogy valamiképpen az
ember is beletartozik a nagy és szélesen átfogó „egybetartozandóság” keretébe... De az sem tagadható,
hogy ennek ellenére felmerül bennünk az a kérdés is: vajon van-e bennünk olyan többlet, tudatossá
tehető lendítő erő, amely a mi alanyiságunk isteni életjegye? Azt is mondhatnók, valóságban azt kell
most keresnünk: vajon dübörög-e bennünk olyan alanyi életerő, amely minden cselekvésünkben ész-
lelhető és minden törtetésünkben mozgató hatalom? – Alapos felfigyelés után két feleletben kapjuk
meg a felvilágosító értelmezést.

1. Az első felelet így szól: Boldogságkeresés az életösztönöm.
A hangsúly itt a keresésen pihenjen. Mégpedig azért, mert Diogenész lámpájával jár az ember,

hogy a boldogság kincsét feltalálja.
a) Ebben a keresésben – a világ felé fordul. Ez az első megrezdülése. Szinte természetesnek

mondható, mert „a földből vétettünk”, tehát belőle akarunk élni. Épp azért van az, hogy igényeink
kielégítését kínálja a földanya. Az igazság tehát ez: az ember magáévá teszi a földanya kincseit.
Mégpedig úgy, hogy a földre támaszkodunk, hogy gyenge életünk erőit belőle pótoljuk. Mégpedig
olyan kemény erővel, hogy rákényszeríti a földet az életünk szolgálatára. A szellemi erőnk adja a
kényszerítő hatalmat, és a föld adja a testünk eledelét. Elsősorban kenyérrel táplál, de azután arra is
indít, hogy szellemünk erejével dolgozzunk az egész természeten és így még többet és többet termel-
jünk belőle magunk számára.

b) Ámde a nagy világ nemcsak asztalt terítő, hanem Isten nagy adományaival boldogságot kíná-
ló. A föld elsősorban ugyan a testnek szól és azt táplálja, de valóság az is, hogy a Mindenható úgy
küldötte a „földanya útján” kincseit, hogy azok boldogságot is tálaljanak a  föld  emberének.  –  Az
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ember boldogságot kereső lény; tehát nem elég neki a gyűjtés, hanem követelve követeli az élvezés
érzését. Örömre született az ember. Paradicsom az első háza; sőt örömhirdetés az apostol jelezte élet-
feladat: „Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: Örvendjetek!” (Fil. 4,4). – Jól meg
kell jegyezni, hogy ez a kettős boldogság annyit jelent, hogy az élvezés, vagy szórás erejével átváltja
az anyagi életkincseit és az öröm boldogságává, alanyi értékké változtatja a földi élet örömeit. – Ezek
az érzéshullámok azután átfutnak az ember életén és az anyagi világ adta birtoklást, vagy szórást
olyan különös átnemesedésbe öltöztetik, hogy az alanyi ember lélekboldogságává nemesedik.

2. Ha mármost az ember a boldogság útját keresi, rádöbben, hogy nemcsak kereső, átfutóan élve-
ző, hanem állandóan birtokolni akaró is. Le kell tehát szögeznünk: Boldogság-birtoklás életünk élet-
telítettsége. Ez a második megállapítás.

Megfigyelhetjük az élettelen világot, az élő világot és az embervilágot. Mindenik tapasztalat arra
az igazságra fog juttatni, amely valóságnak hirdeti, hogy az emberi élet igazi értelme a boldogság-
birtoklás. Az élettelen és élő anyagi valóság magába szívja a meleget és szórja. A rétek kicsi virága és
a röppenő legyecske azért dolgozik, hogy valamit a világból vegyen és így magának kellemesebb ott-
hont teremtsen. A fenyő gyökere szinte azért terebélyesíti a földbe gyökérzetét, hogy kicsi hajszálaival
messze kússzék a mélybe és megtörje a sziklák keménységét. – És az ember? Benne is megtalálható a
boldogságot birtokbavevő erőfeszítés. Az emberben – itt is – kettős ez a vonal: az egyik a gyűjtés
munkája, a másik: a szórás boldogsága. De ennek a kettős lendületnek a véges életben jelentkező tar-
talma vagyon és a végnélküliség vonalán való érvénykeresése is fellelhető.

a) A véges boldogságot a jelen élet kínálja. Ebben a keretben akarja és tudja élvezni az Isten házát
az ember. Ezért szereti a földet és ezért élvezi minden termékét. Részére „paradicsom” a föld. Felé
fordítja minden szépségét és jóságát a földanya. Csak az kell, hogy kimerítse belőle az ember az égi
Teremtő csodakincseit. Így lesz azután olyan módon gazdagabb, hogy életerővé teszi önmagában
mindazt, amit életkincsnek szórt a földre a Mindenható. – De azt is érezni lehet, hogy a boldogság bir-
toklása csak akkor tökéletes, ha tudatunkban él, hogy ez a boldogság nemcsak felbukkanó, hanem éle-
tünkben hűséges kísérő.

b) Azt ugyanis mindenki érzi, hogy a boldogság birtoklása csak akkor igazi érték, ha állandósága
is élettartalom. Tagadhatatlan, hogy az ember boldogságigénye áthajlik a végnélküli élet területére.
Semmi sem olyan erős bennünk, mint az a vágy, hogy határt ne érjen életünk... Még a művészek lelke
is ezt suttogja nekünk. Maguk is végnélküli életet igényelnek... Személyükben... vagy műveikben... –
De Wagner „Az istenek alkonyában” is úgy jellemzi az életet, hogy Freia-t, az örök tavasz istennőjét
soha és semmi áron sem adja az óriások munkabéréül... – Ezért zengi életünk végnélküliségének
örömdalát a Mester, mikor ezt ígéri: „Aki bennem hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). – Az
is kézenfekvőnek látszik, hogy a boldogság vágya és lendülete abban is érvényt keres, hogy az Isten
képét hordozó ember arra tör, hogy szebbé teremtse a világot. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt dolgo-
zik az égi Atyával, Aki a nagy mindenség valóságos Ura. Ez a széppé teremtés azután oly magaslatra
is emelkedik, hogy – a lélek szépítésével is foglalkozva – az egek Urának lelki birtoklását is akarja.
Még a pogány világ Atlasza is kevés nekünk. Mi nem vállon hordozni, hanem magunkban bírni akar-
juk az Istent. – A pogány gondolat szerint az a boldogság koronája, ha a „Rajna kincsét” kovácsoló
Mime törpe aranyát megszerezzük... A Mester tanítása pedig arra hangol, hogy az égi Atya legyen lel-
künk igazi boldogsága. Ezért mondja: „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pe-
dig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20). – De ugyancsak ezt visszhangozza a költő (Ady E.), ami-
kor ezt zengi: „mi az Isten rokonai vagyunk”. Mindez pedig így hangzik az Úr rendezte isteni tervben:
„Úgy fogják fölmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök-
ké éljen” /Jn 3,15/.

Bef: Hogyan zárható a mai szentbeszéd? Azzal a záró képpel, hogy az ember életének belső indító-
ja az örök tavasz áhítozása. Figyeljük csak meg az életet! A legkedvesebb időszakunk a tavasz,
amelynek pompázásában igényelnénk az élet tavaszát is. Az ősz, a tél... nem az emberi élet igénye. –
Mit mutat ez? Azt az ősi isteni életerőt, amely dohogva dohog bennünk és állandó virágzást áhítozik.
Az igazság ez: virágnak teremtett az Isten; csak találjuk meg azt az életmiliőt, amelyben örök pompá-
zó legyen a lélek! Amen.

3. beszéd: Mi az emberi élet váltakozó állomássora?

Összekötő bevezetés: Előzőleg két tételt állapítottunk meg: sodródó előretörő az élet és bonta-
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kozó tökéletesedő az alakuló ember. Most a harmadik nagy „pillérgondolat” lecövekezése követke-
zik, ez pedig így szól: ebben a sodródó életben öröm és szenvedés hullámverésében él az ember.
Mivel pedig az élet hosszabb-rövidebb időre szabott változatsor, azért a mostani beszédben komolyan
felvetendő a harmadik nagy kérdés is: mik az emberi élet sodródásának életállomásai?

Bev.: Születéssel kezdődik az élet, minden pillanat bontakozó fejlődés és a következő életpillanat
az előzőnek édes gyermeke. Születésnapokat ünnepelünk, majd első szentáldozást, bérmálást, érettsé-
git, esküvőt... mind, mind állomások... De azután nem ilyen örömteli állomások is találhatók. A beteg-
ségek, szenvedések, botlások, hibák... Le kell szögeznünk azt az alaptételt, hogy két dolog körül mo-
zog az emberi élet: van olyan állomás, ahol az öröm serlegéből hörpintünk, de van olyan is, ahol a
csorduló könnyekből merít az ember. Az igazság ez: két nagy állomás váltakozik az életben: az öröm
állomása és a szenvedés állomása. – Kérdés lesz tehát: hogy és mint tud ezek mellett az állomások
mellett boldogságot találni az ember?

1. Az örömök állomásai az igényünk.
Keressük csak életfolyásunk örömállomásait. Vannak-e ilyenek? Ezek megállapítása attól függ,

hogy milyen étvággyal telepszik le az ember az élet nagy asztala mellé. Mert kézenfekvő: mindig va-
lamit venni akarunk, hogy annak a felvételéből gazdagabbá, örvendetesebbé tegyük az életet.

a) Ámde van ember, akinek az étvágya csak a terített asztal-ra szorítkozik. Az ilyen ember csak
Bacchus szolgája, mert életörömét csak az étel és az ital adja. Ez a föld embere. Mégpedig azért, mert
igénye és étvágya a föld terméke. De meg is állapítható, hogy egészen a földre silányítja önmagát.

b) A másik típus, amely magasabb síkon áll: nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével
is. – Ez is életasztalt keres, de a terítéken az Isten igéjét kívánja. Ez a letelepülés is állomás, örömál-
lomás. Itt már a lélek táplálkozik és gazdagodik. Itt már a lélek hangolódik örömre és boldogságra. Itt
a könyv kitűnő eledel. Ebből veszek, hogy életemet gazdagabbá tegyem. A művészi élet is a szellemi
ember étkezése! Innét van az, hogy gazdagabbnak érzi magát az ember, ha könyvtárból vagy múze-
umból tér haza.

c) A legmagasabb szintű ember is erőforrásnak érzi az ételt. Neki is kell a kultúra minden kincse.
Az egyik a testi életét, a másik a lelki világát erősíti és gazdagítja. – Ámde ezek mellett olyan igénye
is van az embernek, amely a Végtelenből merítendő kegyelemnek mondható. Olyan igény ez, amely-
ről ilyen módon nyilatkozott az Isten Fia: „Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adott kenyeret
az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a menny-
ből és életet ad a világnak” (Jn 6,32-33). Hogy pedig mennyire örvendeztető hang ez az ember számá-
ra, annak igazi kifejezője a Mester „halásznépének” könyörgése: „Uram, kiáltották, add nekünk min-
dig ezt a kenyeret!” (Jn 6,34). – Igaz! Igen! Ez a mi vágyunk is, mert az igazi életöröm akkor lészen
lelkünk tartalma, ha ennek eredete égi és kiteljesülése végnélküli. A végső igazság ez: égiek vagyunk
és kizárólag az égi kegyelem kiáradásával nyerjük igazi boldogságunkat. – A legboldogabb életzarán-
dok tehát az az ember, aki reátalált a természetfeletti életforrás isteni állomására.

2. De az emberi életben nemcsak örömállomásokat találunk. Végig kell járnunk a szenvedés ál-
lomásait is.

Csodálatos az Isten terve. Az életben vannak síkok, mélységek, szakadékok, emelkedések. Minden
nap hajnallal virrad, majd delek, esték és éjszakák következnek. A derűs hajnal után jövő köd és vihar
miatt igen gyakran gondolunk arra, hogy nem lehet bírni az élet szörnyű terhét. Minden életmozzanat
csak egy pillanat. Az új nap csak új állomás... De ez is csak akkor az enyém, ha már a jelenként lép az
életembe. Minden életrezgésem a múltból születik, jelenné lészen és a jövő alapjává alázkodik.
Olyanná tedd tehát, hogy a szép, derűs, boldogító jövő anyjává legyen. – A reánk nehezedő szenvedé-
sekben is fokozatos „állomások” vannak. Ez az emberi élet szemszögéből ennyit jelent:

a) A természetes életterhek alkotják az életszenvedések első csoportját. – Anyagi, testi emberek is
vagyunk, tehát az anyagiság és élő testiség terhét hordozzuk. Van-e ember, akit nem húz magához a
föld? Van-e ember, akit nem látogat meg a betegség, a gyengeség és végül a halál? Van-e ember, akit
nem vonz a földi élet gyönyörűsége?... Alapjában mindez magunkkal hozott életadalék, amelynek
egy része szenvedést hozó teher, a másik része pedig előretörésre, megfeszülésre szorító kényszerítő
igényeskedés. Mindennek közös hordozója az ember, mert az „elveszett paradicsom” a büntetés terhét
viseli, de az örök paradicsomra törés feszítő erejét is magában hordozza. Van bennünk tapasztalatilag
is megállapítható öröklés, és tagadhatatlan bennünk az állandóan kísérő szenvedés terhe. Igazság ez az
isteni ige: „Éhínséggel sanyargatott téged és eledelül mannát adott néked, melyet nem ismertél sem te,
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sem atyáid, hogy megmutassa néked, hogy nemcsak kenyérből él az ember, hanem minden igéből,
mely az Isten szájából jő” (5Móz. 8,3).

b) Ámde az emberi élettel járó terhek és az emberi szabadsággal velejáró erkölcsi elesettségek erő-
södnek és gyarapodnak a saját életünk tudatos ellanyhulásával és tervszerű elanyagiasításával. Az
anyaghoz tapadás fokozhatja beteges életünket, a túlzó vonzódás zsugorivá alakíthatja lelkünket és a
bűnös élet testi-lelki ronccsá alakíthatja életünket. Ezek azután szerzett életterhek, amelyek fokozzák
és erősítik a szenvedéssel telített élet szörnyűségét. Ezek is forrásokká lesznek, amelyekből fakad a
szenvedés; ezek is állomásokká lesznek, ahol felveszi az ember a szenvedések terhét. Sőt nemcsak
felveszi, hanem ezek súlyának nyomása alatt igen nehezen, még nagyobb súllyal viseli. Gondolj csak a
szenvedő, nélkülöző és beteg testvérekre!... Minél tovább tartó a küzdés, annál nehezebb a teher. –
Vagy gondolj csak az erkölcsi roncsemberekre! O. Wilde-ra, Huysmans-ra, Verlain-re... Mit mutat
életük?... Fokozódó szenvedést, kétségbeesést; olyat, amely csak a lelki megtisztulásban tud igazi
nyugalmat találni.

c) Végül vigasztalásképpen le lehet szögeznünk, hogy mindezek igazsága mellett reátalálunk
olyan életállomásra is, amelyen ez a felirat világít: átváltást adó állomás. – Mit jelent ez? Röviden
ennyit: hogy miképpen érezzük és értékeljük a szenvedést, az mitőlünk függ. Az igazság az: minden
attól függ, hogy milyenné teszem önmagam! Aki Jóbként tud gondolkodni és azt mondja: „Isten adta,
Isten elvette, legyen áldott az Ő szent neve”, annak a lelkébe a boldogság békéje vonul be akkor is, ha
reánehezedik az élet sok-sok szenvedése. A szenvedés kicsordítja szememnek könnyét, megtöri hátam
gerincét, de ha lelki értékléssel mindezt mulandónak, próbának, átfutónak és hulladéknak nézem, ak-
kor egyszer csak nem fájdalom, hanem öröm könnyei csordulnak szempáramból... Nem az dönti el a
szenvedés valóságát, hogy mi nehezedik rám, hanem a döntő, hogy hogyan változtatom át. Ha úgy
használom és váltom át önmagamban, hogy mindez elszakít a földtől és felemel az égbe, akkor „isteni
követ” a szenvedés, mert örök Atyám felé hívogató szavakat csendít. Aki egyszer rádöbben arra, hogy
„lélekemberek”, Isten fiai vagyunk, az boldogan veszi és hörpinti az Isten adta boldogság kelyhét, de
készségesen mondja Mesterével ezt a mondást is: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne
úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te” (Mt 26,39). Ennek a lélekfelsóhajtásnak azután az
lészen az eredménye, ami a Getszemáni kertben is végbement: „Akkor megjelent egy angyal a
mennyből és megerősítette” (Lk 22,43).

Bef: Az életállomás fogalmához kössük az egész mondott sorozatot. – Előre tör az élet és felvesz
örömöt – szenvedést egyaránt. De ez a nehéz tétel örök terhünk? Nem! Nem! Vigyünk egy vigaszta-
ló gondolatfoszlányt: ott állunk meg, ahol akarunk és mindent örömre válthatunk, ha isteni erőkkel
rendelkezünk. „Feltételes” minden állomás, és öröm italt fakaszt minden megszentelt életmozzanat.
Amen.

4. beszéd: Mi az emberi fejlődés lendítő ereje?

Bev.: Az Evangélium Mestere egyszer azt mondotta a halásznépének: „Evezz a mélyre...” (Lk
5,4). Ma én is azt ismétlem az én drága híveimnek: evezzetek a szellemi élet vizsgálatának mélységei
fölé! Ne féljetek, ha sötét vizek felett jár majd szellemetek; végül majd fényderengés láttára reményre
és bizakodásra tisztul éltetek. Természetesen itt arra gondolok, hogy az élettörténésünket vizsgálva ne
rettegjünk és ne rettenjünk meg attól a kemény, következetesnek látszó reánk nehezedő látszattól,
hogy az élet nyomorúsága feltétlenül és elkerülhetetlenül követ bennünket, hanem bizakodva keressük
azt az égi fénysugarat is, amely elveri a fátum, a sorstragédia sötétségét és reávilágít az isteni Szere-
tet gondviselő jóságára. A lényeg az lesz: látni lehet a sorsszerű történések sorát, de érezni kell a sze-
rető Atya áldást adó szent Kezét. Mintha azt mondanám: keressük az életünk Isten teremtette gyökér-
zetét és vegyük észre – a fátumszerű nyomások ellenére is –, hogy Istenatyánk „élő virágjaivá” bonta-
kozunk.

1. Az ugyanis tagadhatatlan, hogy – a látszat szerint – fátum alatt nyögünk.
A fátum egyszerűen értelmetlen sorsot jelent, amelynek döntő erejét a mohamedán vallás hirdeti

és tanítja. A gondolat ez: nem „élő alany”, nem „szabad kikezdő” és nem „önura ember” a föld za-
rándoka, hanem az előre írt, a reánk nehezedő sorsunk alázatos végrehajtója. – Bár ez a gondolat
Mohamed tanítása, mégsem lehet elmenni a mellett, hogy van valamelyes célzás az Írásban is, amely
az embert „Isten függvényének” mondja. „Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy
marad; nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni” (Préd. 3,14). – Tehát van reánk nehezedő fá-
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tum? Érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni.
a) A tudósok egyik táborában (pesszimisták) olyan sötétnek, vigasztalannak látják az ember életét,

hogy még a derengő napsugarat is megtagadják tőle. Ősapjuk a Rosszat személyesítő Manesz, továb-
bá a pogány vallások bölcselete, és gyermekei ennek a szellemnek Schopenhauer, Hartmann,
Nietsche, Heidegger, Szondi... Az ő tudományos vizsgálatuk arra a szomorú eredményre jutott, amely
szerint a szabad ember csak elgondolt fogalom és a valóság a sors üldözte rabszolgalélek... Érveik a
tapasztalatból meríttetnek, amelyek valóságban feltárnak ilyen jelenségeket... De hogy ez volna a ki-
szélesítendő és általánosítható igazság, az már szélesebb vizsgálatot igényel.

b) Ehhez a sötét világszemlélethez tartoznak azok a szépirodalmi írók – itt elsősorban Szophok-
lészre, Ibsenre gondolok –, akik „a sötét hatalmaknak” hatására vagy a „tudatalatti világból előre törő
öröklött erőkre” építkezve festik változhatatlannak és törölhetetlennek az előírt sors eseményeit. Akár
„Ödipusz király”-ra, akár „Rosmersholm”-ra gondolok, mindig és mindenütt azt látom: elnyom a reám
nehezedő sors kemény keze.

c) De már ezt a ködöt is oszlatni kezdi az Írás szava, amely ugyancsak a Prédikátor könyvében így
értelmezi az előrerendelés tényét: „Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében; a jövőt
is beléjük helyezte; csakhogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, melyet teszen kezdettől
fogva mindvégig” (Préd. 3,11). Ez a fényvetés már reávilágít arra, hogy – bár a sors kemény követke-
zetessége tehernek látszik az életünkön –, mégis észlelhető az a vigasztaló szeretet, hogy az élet teljes
tartalma a szerető Isten előrerendelésének sorozata. Ne felejtsd! A szerető Istenről van szó! Arról,
Akitől csak jó származhat és származik az ember számára. Sőt arra is gondolj, hogy az ember az Isten
képe. Azt se felejtsd, hogy az ember az élet vándora. Azt is vedd tudomásul, hogy a vándort hazavárja
az égi Atya. Olvasd csak: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). – És mindezt azért mondom, hogy kissé vigasztaljon az a
gondolat: talán mégis más és derűsebb színben látható az emberi élet sodródása. Látszat szerint fényte-
len sötétség és szenvedés teljes küzdőhelye az élet, de a hit fénye, pici fénylobbanása mellett vigaszta-
lóbb a horizont. Bár a tárgyi nehézségeket magam is látom, mégis a szebb, a jobb és szentebb után vá-
gyakozom. – És mindezek láttára mit lehet továbbiakban megállapítanunk?

2. Rövid feleletünk ez: Ugyancsak tagadhatatlan, hogy isteni életet keresünk és élünk.
Nagyon természetes, hogy ez az álláspont – ugyancsak a látszat szerint – túlzónak és

optimisztikusnak látszik. De tagadhatatlan tapasztalat, hogy ennek örülne és ebben boldog lenne az
ember... Márpedig ne felejtsd, embertestvér, hogy ami az élet legősibb lendülete és vágya – és pedig
az! –, az a valóságok isteni előfutamozása. – Mármost a szorgosabb vizsgálódás a következő lépcsőze-
tesen felépíthető igazságsorra vezet bennünket.

a) A természettudományok tudósai, a fizikusok állandóan tanítják a gravitáció törvényét. Ez azt
jelenti, hogy minden parány törtet „a központ felé”. Mégpedig úgy, ahogyan Newton megfigyelése
mondotta: „minden alma földre hullik és nem akad egy sem, amely fölfelé esnék”. Ez a törvény olyan
keményen érvényesülő, hogy alóla egyetlen kivétel sincsen. Még az ember testi kerete is ennek szol-
gája, és így a földanya felé törő életdarab. – Íme egy olyan valóság, amely következetesen és egyetem-
legesen köt.

b) Ámde, ha kissé részletesebben nézzük a kérdést, akkor reádöbbenünk arra a felemelő igazságra,
hogy az összes létező egyetlen fejedelme, az ember olyan „ens sapiens”, értelmes lény, aki nemcsak
lefelé gravitál a földbe, hanem felfelé ível az égbe. Ez már eleváció. – Tárgyilag az a lényege, hogy
bele tud meredni a végnélküliségbe és bele tud vágyakozni a Végtelenbe, Aki egyedül előtte tárja fel
létét és egyedül feléje fordítja személyes Szeretetét. Az ember az egyetlen földi teremtmény, aki eljut
– a szellemi emelkedés létráján– az Istenhez és a személyes szeretet útján kapcsolatot talál a végtelen
Szeretettel. Ő az egyetlen, akinek feszülő lélekszárnyai beleröppennek a végnélkülinek látszó nagy-
mindenségbe, és hatalmas lendülettel az egek Uránál köt ki szellemi erőfeszítése. Ő az egyetlen, aki-
nek kicsi a föld és így igénye az ég. Ő az élet igazi „űrhajósa”, aki átszáll a végesség határain és ott-
hont keres a végtelen Szeretetben. – És mit jelez mindez? Azt az ősi Istenhez tartozandóságot, amely
elemi erővel ragadja őt – az emelkedés erejével– az égiek felé. Az igazság ez: ahová tartozik, oda vá-
gyakozik.

c) És ez az életfokozat – gravitáció, eleváció – miben keres kiteljesülést? Erre is egy szóval fele-
lek: ez a deifikáció. Isteniesülésnek fordíthatom, mert valóságban azt is jelenti. De ne ijedj meg ettől
a fogalomtól, embertestvér! Olyan valaki vagy, aki ilyenné alakíthatja önmagát. – Próbáld csak kissé
értelmezni önmagadat.
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a) Az Isten képét feltáró lelked, értelmi és akarati erőkvantumod isteni ajándék. Azt is mondhat-
nám: az égi Atyának reád záporozott szent kegyelme.

Olyan kegyelme, amely minden egyes ember egyéni, de egyetemlegesen birtokolt kiváltsága. – Ez
a „kép” tárgyilag hordozza magán az isteni vonásokat, de alanyi felfelétöréssel, az imával mutatja az
istenképhez való további alakulás áhítozását. Az ima ugyanis – A. Carrel természettudós szerint – a
végtelen Isten belégzése. Igen! Igen! A mi felfelé gomolygó imatömjénfüstünk nemcsak hódoló tiszte-
let, hanem a tüzes léleknek feltárása, hogy az egek Tüzéből, a Szeretet tüzéből merítsen maga számá-
ra. Hasonlatképpen tehát légzés; mégpedig az égiek végnélküliségének légzése, hogy ilyenné alakul-
jon a föld egyszerű népe.

b) Ámde ez az isteni kép még az égi Mester tanítása és kegyelemszórása folytán olyanná is alakul,
hogy – újjászületvén– az isteni természet hordozója leszen. Szt. Péter ezt mondja: „Így váltotta be ne-
künk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek...”
(2Pét. 1,4). Ez pedig annyit jelent, hogy a föld anyagából teremtett, az Ég leheletével szellemiesített
ember a Megváltó szerető áldozata folytán az isteni természet hordozójává nemesedett. – Ez a „ter-
mészeti átalakulás” azután nem marad egekből szálló és mozdulatlanul elpihenő
„lélekmúzeumérték”, hanem olyan tevékeny életösztökévé válik, amely az emberi életet isteni élet élé-
sére sürgeti! Szinte megérzi az emberi lélek, hogy már a földön is isteni valóság az apostol hirdette
ige: „...Isten Lelke lakik bennetek” (1Kor. 3,16).

Bef.: Zárószóként kössük gondolatainkat „Jákob létrájának” bibliai képéhez. Az Írás azt mondja:
„Álmában aztán azt látá, hogy egy létra áll a földön, teteje az eget éri s az Isten angyalai fel és alá jár-
nak rajta” (1Móz. 28,12). – Legyen ez az Isten sugallta álomkép a mi életünknek valóságos jelenése.
Vegyük észre – ugyancsak Isten sugallta belső észleléssel –, hogy nem elégséges az, hogy csak a földi
élet külső kereteit lássuk és annak adatait sors küldötteinek nézzük, hanem alakuljon lelkünk olyan va-
lóságlátóvá, amely az ég angyalainak fel- és lejárását is lássa és az ég magasságában Istenatyánk su-
gárzó szeretetét is észlelje! Szinte ki kell csordulnia ajkunkon a jerikói vak fohászának: „Uram – add,
hogy lássak” (Lk 18,41), és ennek az egeket ostromló imának meg kell hoznia azt a kegyet, amelynek
erejével a sors terhének látszat – ismerete helyett reádöbbenünk arra, hogy Istenatyánk áldott Keze a
mi életünk örök irányítója. Amen.

*

4. (változat) beszéd: Mi az emberi fejlődés lendítő ereje?

Bev.: Sodródó alakulás, fejlődő kiteljesülés, életállomásokon való új és új beállás: ez eddig a há-
rom alappillér, amelynek valósága elénk tárul. Mindez valójában annyi, mint tárgyi leszögezése az
emberi élet folyásának. – Most tovább kell menni és azt a kérdést kell felvetni: hogyan megy végbe az
életfolyamat az ember egyéni életében? Már tudniillik, itt az a kérdés, hogy vajon van-e ebben
önnönmagunkban végbemenő és tudatosan lemérhető élettevékenység? Mi tehát ez a tevékenység?
Részleteiben pedig mi ez az odafordulás, mivel a rövid felelet ez: titokzatos világhoz fordulás...

1. A világ felé forduló – erőfelvétel és felhasználás.
Az első mozzanat olyan fordulás, amely erőforráshoz kényszerít... Azzal kezdhetném: a

maszületett csecsemő egyik elsőrendű gesztusa: drága, szent lelkű, életet adó anyjának kebléről szívja
az édes életnedűt...

a) Az ember a világból él. Ezt hirdeti a példa is. De tovább, egészen szélesen fogva a dolgot, ez az
egyetemes igazság: „Gea mater”. Isteni anyaföld a táplálónk. Anteusok vagyunk, kik a földanyánk
erőiből élünk. Azt is mondhatnók: ez a létfennmaradásunknak titka.

b) De az ember a világ erőiből a saját és közös élet lelkisége érdekében is merít. Mert valójában
micsoda a világ? Múlt élet erőinek titokzatos és átalakuló fennmaradása. Atomenergiák óriási helyzeti
energia felhalmozása... Ásványok, kőzetek, vegyi és rejtélyes munkák produkciói. Az élők pedig évez-
redek termékei. Mindez arra kínálkozik, hogy a lelki élet vonalán is – az „igazság terítéke”! Merít-
sünk belőle! – Végül is micsoda a világ? Ősforrás, amelyhez odakényszerül a forrás peremén tanyát
ütő embersereg.

2. De csak így áll – terítékként– rendelkezésünkre az egész nagy világ? Nem! A tevékenységünk
irányát, vonalát és értékét kutató kérdésünkre a második felelet is hangzik és így szól: Ez a tevékeny-
ség a világ megindította szellemi erő mozdulása és az élet öntudatos kidolgozása.
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Ez pedig olyan fordulás, amely tudatos erőfeszítést szül és eredményez. Kis képpel kezdjük. Fel-
tárul a világ – az érzékszervek előtt (szem, fül, tapintás, ízlés stb.), figyelemmel fordul feléje az em-
ber, hogy vegye és értékelve használja azt, amit ez az „édesanya asztala” kínál.  De ez a  kép csak
megindulás ám! Mert a világ nemcsak anyagi élet „kész ételeit” kínálja, hanem az emberi szellem elé
is „asztalt terít”... Ezek az ételek a „nem kész ételek”: a rejtett életproblémák. Mármost ezek nem fo-
gyaszthatók, hanem átalakíthatók és megoldandók.

a) Az első – a lélek erejét ébresztgetve– a munka célszerű, átalakító tevékenységére sürget. Újjá,
szebbé, jobbá! Kultúrának is mondhatnók. – Ez a kifelé ható és kívül is látható munka erőfeszítése.

b) De a második – a szellemi életigények felébresztésével – a szellem kutató, oknyomozó, célo-
kat kereső szárnycsapásaira hangol. Nem! Nem! Nem hangol: kényszerít. Valójában az emberi nagy-
ság tudatára ébreszt a szellem mélység és magasság járása... Mélyre szálló kutató és egekbe törő
Daedalon. Atlasz? Nem! Az csak az eget tartotta. „Isten fia” (Jn 1,12), aki eget hordoz. Ezt a nagy
lendületet a belső életszentély szellemi tűzdohogásának és lobogásának (!) mondhatnók (Pl. Minerva
barlangja, ahol a szellem „aranya” kopácsoltatik...)...

Bef: Végezetül vádat emelek magam ellen. És a vádnak magatokkal vitelével – emlékezetetekben
tarthatjátok a mondottakat. A vád így szól: ez az atya teljesen anyagi alapon dolgozik és kihagyja az
Isten segítő, kegyelmi és megszentelő erejét!... Ismétlem a vádat: csak a világ felé fordulásban és a
világból kiinduló hatások eredőjében értékeli az embert. – Jól jegyezzétek meg a vádat, mert így az
egész beszéd tartalmára emlékeztek. – A vád után bizonyítékok kellenének... De most nem szüksége-
sek, mert a vádlott is elismeri „bűnét”! Igenis, most csak a világ indító erejére mutattam reá. De a vá-
dat elismerő vádlott zárószava így hangozzék: a nagy kérdés: „Sors, vagy Gondviselés?” további tár-
gyalása folyamán látni fogjátok, hogy a vádlott felmenthető, mert majd az égi Atyához vezeti, kap-
csolja és értékesíti az egész emberi életet. Amen.

*

5. beszéd: Mi az emberi élet belső tartalma?

Bev.: A fenti tétel tulajdonképpen azt a kérdést tárja elénk: milyen küldetéssel küldött bennünket a
földre az ég Ura? Igen sok ember nem is gondol erre és szinte álomba merülve éli életét, nem is sejtve
azt, hogy szellemi ébrenlétben kellene járnia a földi élet zarándokútját. Próbáljuk csak meg az „alvó
Csipkerózsika” felébresztését – mert hiszen alvó csipkerózsika minden ember –, hogy a világosság
fényébe ébredő „alvó ember diadalmasan ismerjen reá saját „én”-jének igazi értékére. – Amint jól
tudjuk, a mesék világa a messzeszálló képzeletnek olyan teremtménye, amely a titokzatos világnak
szellem teremtette, valóságot takaró csodás fellibbentése. Meséket csak a szellemi ember szül; mégpe-
dig azért, mert benne él a vágyak világa, amely a titokzatos mélységekből a valóság felé tör  elő.  A
csipkerózsika – ember is ébredjen fel arra a nagyszerűség érzetét adó önértékelésre, amelyre teremtette
őt az égi Atya. Ha szellemi erőfeszüléssel, a külső világ ébresztgetésével és az egek Urának kegyelme-
ivel enged az ébresztgetésnek, sőt „kíváncsi” kutatással fog hozzá a belső mélységek és magasságok
kifürkészéséhez, ha ébredő vágyai szárnyra kapnak, csodálatos és kivételes életajándékot ismer meg.
Az ajándékot azután majd örömteli tudatossággal bontakoztathatja ki… Érdemes lesz felébrednie. De
hát mit látunk, ha a valóságos életre ébred a lelkünk? – Erre próbálunk fényt deríteni a mostani beszéd
két nagy pontba foglalt részletezésével.

1. Reádöbbenünk arra, hogy a lélek uralomrajuttatására küldött az Isten.
Szinte közmondásszerű tétellé keményedett a mondat: a föld első értéke az ember. Bármely világ-

szemléletből hangzik is ez az ismételt megnyilatkozás, mindig helyeslően kell felelni mondván: a föld
lényei között az elsők elseje az ember. – De mivel igazolható ez a nagyon is megtisztelő és megemelő
állítás?

a) Figyeld csak meg: tényleg a „világ ura” az ember. – Felcseng ez az uraság már a paradicsomi
égi hangban és ettől kezdve áthat mindenkit és mindenütt. – Az Úr parancsa uralomról szól:
„…töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28) és az ember élete uralmat mutat. A
család szentélyéből születik minden egyes ember, és a világ felett uralkodik kicsi és nagy egyaránt. –
Az uralom fizikai birtoklás és értékesítés, de egyúttal rejtett törvények leleplezésével (tudomány!) és
ezek alapján való tökéletesítő fejlesztés. Alakul, mégpedig szebbé a világ és így „új paradicsom”
lészen az ember életkertje. Rousseau sötét látással mondja: a kultúra boldogtalanná alakít. Az igazság
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ez: a kultúra a szellemi élet diadalával az örök boldogsághoz segít. A „sötét a fizika” világából a „fé-
nyes kultúrélet” napsugarába vágyakozunk és jutunk. Ne félj az igazság napjától. A Mester szerint:
„Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). Ez a fény pedig csak a boldogság útjára szórja sugárkévé-
jét. Mert azt is mondotta az Úr: „Én vagyok az út, igazság és az élet” (Jn 14,6).

b) De figyeld csak tovább az életet és reá fogsz döbbenni arra az igazságra is, hogy ez az uralom
olyan hatalmas lendületű, hogy kitermeli az „önura embert” is. Vagyis nemcsak arra indíttattunk,
hogy a világ urai legyünk, hanem arra is küldettünk, hogy „magunk alakítójává” nemesedjünk. – Az
ugyan igaz, hogy adott életkészségekkel léptünk a világba, de az is igaz, hogy ezek kifejlesztésére és
egyéni életté alakítására küldettünk a földre. Akárhogyan gondolkodunk, minden úton odajutunk,
hogy az egyéni élet minősége az egyéni erőfeszítés nagyságával áll arányban. Kell természetes isteni
tehetség, kell – mint később látni fogjuk– égből szálló isteni kegyelem, de mindezek kifejlődésének
igazi ereje – a személyes erőfeszítés! – Ha igazuk van Calderon „Világszínpad”-ján játszó főhősök-
nek, akkor az egyéni munka a földi kifejlődés és égi kiteljesülése alapja. Ez pedig annál igazabb, mert
a Mesternek a talentumokról szóló tanítására építkezik, amely szerint az egyénien végzett munka a ju-
talom mércéje (Mt 25,23). Az igazság az: felfejlődés felé tör az ember, természetes és természetfeletti
ajándékokkal gazdagodik a lélek, és végül is – az egyéni munka fokozata szerint – virágzásba szökken
az élet.

2. De most az a kérdés merül fel második pontként: És milyen fokú életformát biztosít szá-
munkra az uralkodásra küldött égi Atya?

Talán ez volna az általános felelet: legyetek az élet királyai, akik előtt hódolnak a világ teremtmé-
nyei! – De aki ezt a királyi embernépet valóságos alakban akarná látni, az boldogan döbbenne arra,
hogy itt a hatalmat gyakorló királyi néppel szemben sokkal nagyobb és magasztosabb élettartalomról
van szó.

a) Lélekkirálynak mondható az Úr terve szerint dolgozó és élő ember. Olyan valaki az igazi em-
ber, aki a földön jár, de lelkével égbe száll. Minden rezdülése egek felé emelkedik, szempárja is az
eget súrolja, és lába csak támasztóként pihen a földanya méhén… Valamiképpen az az igazság, hogy
az ilyen ember az „ég tartozékának” vagy az „ég észlelhető hordozójának” tartja magát és azért való-
ságos otthona – az egek világa.

b) De ez az elmélkedés az ég leereszkedését is hozza, és így az ember – az Úr különös kegyelmé-
ből – az Isten fia. Az ég felé sóhajtó embernek ez az imája: „harmatozzatok, égi magasok!” (Iz. 45,8)
és erre az ég válasza: „… Isten fiai vagyunk” /Róm. 8,16/, akikhez ilyen formán alázkodik az Úr: „Az
Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14). – Végül pedig az isteni Szeretet úgy ereszkedik felénk,
hogy valóságosan közli természetét, amely istenivé teremti életünket. Ezért olvassuk az apostolnál,
hogy az isteni természet részesei vagyunk (2Pét. 1,4). Ez az ember azután a földön jár, de égi életet él
és így már a földi életben is isteni embernek nevezhető.

c) Az ilyen ember azután a végső fokon „végnélküli isteni ember” képét rajzolja elénk. Van itt va-
lamelyes felébredés, nekilendülés és kivételes életélés. A felébredés azt jelenti, hogy reádöbben az
ember arra, hogy élete – a Mester diadala folytán – győzedelmesen bontakozó, tökéletesedő és a halál
felett is diadalmaskodó. Ez az öntudat azután fokozódást nyer abban a hiten alapuló igazságban, amely
szerint az Istenhez hasonuló tökéletesedés a mi életfeladatunk. Ezért hallja ezt a mesteri parancsot: „Ti
olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Végül pedig boldogan emeli fel
lelkét hálásan az égi Mesterhez, Aki ezt hirdeti neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem
hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). – Hát nem „csodalény” az ember, aki magában hordozza
ezt az isteni lehetőséget, hogy „Isten fia”-ként végnélküli és dicsőséges életet éljen?...

Bef: Zárógondolatot keresve és a hallottak összefogó egysége után áhítozva újból vessük fel a kér-
dést: mi az ember lelkének élettartalma? A felelet rögzítése érdekében engedjétek meg nekem, hogy az
ég csillagaira hívjam fel figyelmeteket. Azokra a fényes, imbolygó, tüzes világokra, amelyek szépsé-
ge csillanásba vonja az eget és gyenge fénnyel párázza az éjszakába burkolódzó földet. Ezek a csodá-
latosan szép világok olyan hatást gyakorolnak a hozzájuk hasonulni akaró világra, hogy még a szállin-
gózó hópelyhek is tőlük kölcsönzik gyönyörű csillagalakjukat. E mellett a külső megfigyelés mellett
azután reá kell gondolnunk a Bölcsesség Könyvének szövegére, amely bennünket is az ég csillagaihoz
hasonlít. De ez a hasonlat így szól: „Az igazak felvillannak, és olyanok, mint a szikra…” (Bölcs. 3,7).
„S akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok” (Dán. 12,3). –
Csakhogy ehhez még azt is hozzá kell fűzni, hogy ezek az „embercsillagok” olyan csodalények, akik-
ről így gondolkodik a Mester: „én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20).
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– Mindezeket látva így felelhetünk a mai szentbeszédben felvetett kérdésre: isteni természetet hordo-
zunk lélektartalmunkként és isteni életet élünk mindörökké. Amen.

II. rész: Önérték vizsgálata (belső szemlélet)

6. beszéd: Mi az élettevékenység gyökérzete?

Bev.: Élünk, dolgozunk, alakulunk és végső ponton – legalábbis a látszat szerint– sírba szállunk.
Ha virágcsokrokkal köszöntjük a mama lelke szülte drága csecsemőt, ha virágfüzérrel övezzük az élet
harcaiban diadalmas hősök sorát, ha virágkoszorúkkal búcsúztatjuk a halál hídján „hazatérő” életza-
rándokot, akkor – minden alkalommal – az élet fenségét magasztalják a pompázó virágfüzérek. De azt
jól tudjuk, hogy a virágszirmok lehullanak, a csokrok is elszáradnak, a sírhalom koszorúi is tűzre vet-
tetnek… És mindez azért van így, hogy reádöbbentsék az embert arra, hogy a kívülről jövő ékességek
elpusztulnak; de mindez azért is történik, hogy ez a tapasztalat reá kényszerítse a lelkeket arra, hogy
gondolkodva vessék fel a nagy kérdést: és a te értékes életed is ilyen pusztulásra ítélt
szirombaszökkenés? – Aki ezután gondolkodóba esik, az – kettős feleletet kapva – életének belső di-
namikáját feltáró csodavilágba jut és így önnönértékének felértékelésével az életigazságok gyökérzeté-
re talál.

1. Az első felelet így szól: sors terhét érzi az ember.
Figyeljük csak meg az emberi életet. Tagadhatatlan, hogy olyan törvényszerű következetességek

eredője, amelyek a születés törvényei, az életfejlesztés élettani és lélektani kötöttségei kemény paran-
csa alapján bontakoznak. Sőt az is megfigyelhető, hogy a felfejlődő élet az élemedés felé tör és végül
is az anyaföldbe tér vissza. – Ez az elemi és egyetemes megfigyelés arra felé tolja el gondolatunkat,
hogy az akaratunkon kívülálló erőknek olyan érvényére gondoljunk, amely személyes létünket
érintve tárgyi lénnyé silányítja az embert.

a) E kényszerítően hatók egy része: felettünk álló és bennünk érvényesülő erők. – Itt elsősorban
a fizikai élet törvényeire kell gondolni. Ezek nem letörő, hanem fejlesztést szolgáló erők. Csak arra
utalók, hogy élettani és fizikai szempontból kötött törvények hódolói vagyunk. – De ez nem is volna
fátum jellegű, mert csupán olyan életváltozatokat hoznak, amelyek a tervszerű kibontakozáshoz segí-
tenek. Sőt azt is lehetne mondani, hogy ezek érvénye a testi és lelki élet szabályszerű bontakozásának
isteni alapvetése. A fatalisztikus terhük csak akkor lépne elő,  ha semmi módon sem tudna a szellemi
erőnk hatni, ha ezeknek a törvényeknek vaskövetkezetességét nem tudnók semmiképpen sem irányíta-
ni. Egész tudományos munkánk arra tör, hogy ezeknek szabályozását is elvégezhetjük. Így járhatunk
el a betegségek gyógyítása és az erők transzpozíciója vonalán is.

b) A kényszerítően ható tényezők második csoportja a reánk nehezedő személyesen és közvetle-
nül érintő életterhek. – A legszélsőségesebb elgondolás szerint a csillagok járása a mi életünk kény-
szerítő irányítója. A kevésbé szélsőséges álláspont, hogy a magunkkal hozott és ismeretlen hatalom, a
sors, a fátum terhe, előre magszabott életteher köt bennünket. Ezek létét, terhét viseljük, de alapjában
egyiküket sem ismerjük. Lehet ez predestináció terhe vagy előre szabott jövendölés eredője, de min-
den esetben emberi szabadságunk kerékkötője. Ide sorolhatók még a szülőktől hozott „élettani öröksé-
gek”, amelyeknek testi terhei a lélek tevékenységének is gátolói. Végül is mindez olyan életteher,
amely súlyossá, szinte elviselhetetlenné teszi az életet. Beteggé lészen az ember, és letörhetetlen küz-
delemben pereg alá az élet.

c) És micsoda mindez? Alapvetésben nem tagadható, hogy olyan reánk nehezedő, előre jelzett és
függetlenséget megkötő ható együttes, amelyet a szélsőséges életszemlélet fátumnak mond. Az sem
tagadható, hogy ennek nyomasztó terhe kiöli vagy legalábbis korlátozza a szabad, személyes ember
élettevékenységét. Az azonban egészen világos, hogy – bármennyire szűkítjük is ezeknek a tényeknek
döntő és kényszerítő erejét– mégis léteznek olyan adottságok, amelyek jelenléte és esetleges súlya ke-
vesbíti a függetlenség érzését vagy nehezíti az egyéni élet szabad kiteljesülését. Így azután szinte tör-
ten és meghajlóan kell tudomásul vennünk, hogy valamelyes uralommal alázatos behódolásra kény-
szerül a magát szabadnak hinni és tudni akaró ember. Bár a fátum hangja idegenül csengő, de vala-
melyes kötöttség dala mégiscsak lelkünkben csendülő…

2. De csak ezek a hangok zsonganak a lelkünk mélyén? Nem! Nem! Olyan hang is hangoskodik,
amely a második feleletet így csengeti bennünk: az Istenatya után is vágyakozunk.

Itt azután annak a legmélyebb mélységből előtörő hangnak csengésére gondolunk, amely az em-
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berszemély Istenszemély felé való törtetésének áhítozó melódiája.
a) De van-e ilyen egyáltalában? Maga az a tény, hogy keresésére indulunk, arra utal, hogy ilyenfé-

le zsongást észlelünk… Aminek legelemibb jeleit sem észleljük, annak létezése iránt nem is érdeklőd-
hetünk. – Figyeljük csak meg önmagunkat és ezzel kapcsolatban embertestvéreink életigényét. – Alap-
jában fájdalmas érzést vált ki az a gondolat, hogy az anyag szülöttei és a sors labdái vagyunk. Ez már
arra utal, hogy magasabb igények hordozói vagyunk. Az igények pedig ott jelentkeznek, ahol a való-
sulás lehetőségei is adva vannak. Magunk személyes léte – kézenfekvő, a személyes létünk Személyt
kereső, lendülete is észlelhető; világos tehát, hogy az elérésének lehetősége is kidolgozható. Van sze-
mélyes létünk, van tehát személyes lendületünk, és Személyhez törtet egész személyes életünk. Az
személyes lét pedig azt igényli, hogy az ősi Személy döntő ereje a személyes Szeretet alapján jelent-
kezzék. Ebben a személyes Szeretetben már benne rejtőzik a jóság, a tervszerűség, a szépség, az igaz-
ság; ezek kiárasztása pedig annyit jelent, hogy nem a vak erők súlya nehezedik az emberéletre, ha-
nem a személyes Szeretet előrerendelése lészen az emberi élet irányítója. Ezért mondja az Egyház:
égből indít az Istenatya – a lélek leheletével, és égbe vezet az isteni Gondviselés – a kegyelem kiára-
dásával. Ezért nyugszik meg ebben az emberi lélek, mert eredetét az égből származtatja és küzdelmes
életének kibontakozását az égi Atyánál várhatja.

b) És hogyan alakul ki ez a lendület mibennünk? – Van ebben Isten adta természetes és természet-
feletti kegyelemáramlás, de van ebben ember adta készséges felfigyelés és hűséges szolgálatra jelent-
kezés. – A természetes kegyelmek a teremtés isteni elgondolásának kiáradása és a természetfeletti ke-
gyelem pedig a Megváltó szerezte isteni természet birtoklása. – De azt sohasem szabad feledni, hogy
minden isteni adomány a személyes életfejlesztés alapja és értékesítendő eszköze. Minden kincset
azért kapunk, hogy annak kibontásában, életté alakulásában tudatosan és készségesen tevékenyked-
jünk. A szőlőtőke megtermi gyümölcsét az isteni törvény kemény következménye alapján, a csorduló
nedű ízletes és erős itallá aranyosodik a vegytani törvények nyomán, de az emberi élet csakis úgy vetí-
ti vissza az Isten képét, ha tevékeny élettel alakítja istenivé a lélek arculatját a dolgozó ember. Soha-
sem feledhető ez az apostoli ige: „Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán
a hit által” (Jak. 2,24). Mintha ezt mondaná ez a tanítás: egekből száll a megigazulás alapja, az isteni
kegyelem, de cselekedetei által jut egekbe a megigazult ember. Van tehát itt – égből szálló kegyelem-
vétel, és kell, hogy legyen – földön végzett egyéni erőfeszítés. – Ennek pedig lélekmozzanatai az áhí-
tozó kérés, az isteni rezdülésre való szerető felfigyelés, lélektáró befogadás és készséges életté terme-
lés. Az utóbbi pedig úgy megy végbe, hogy a természetfeletti kegyelem beojtja a természetes élet-
alanyt és isteni életvesszőn termeli a természetfeletti életszépségeket. Mert azt is tudni kell, hogy csak
azok az életmozzanatok isteni és végnélküli értékek, amelyek a természetfeletti kegyelem erejéből sar-
jadoztak. A Mester ezt mondja: „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Az Úr jelenléte pedig a
természetfeletti kegyelem birtoklásában tökéletesedik; igaz tehát, hogy csak ez az isteni birtokállo-
mány lehet az Isten előtt értékes élettettek gyökérzete. – Mindez pedig arra utal, hogy az emberi élet
tevékenységében döntő szerepet talál a kegyelem, amely egek felé való vágyakozáson indul és égi
cselekvések végzésében isteni életünk alapjává alázkodik.

Bef: Ha pedig a mondottak egészét akarnók egybefoglalni, akkor erősen kell hangoztatnunk ezt a
tételt: életünk gyökérzetének látszik a tőlünk független sorsszerű törvényszerűség, de ugyancsak
ősi életlendületi gyökérzet az égi Atyához való igényeskedésünk. – De hogyan fűzhetjük ezt a gon-
dolatot egyszerű példához? A mód közvetlen lészen, ha a köd értelmezését kezdjük. – Mi a köd? Szál-
lingózó pára, amely látást gátol, légzést nehezít és előre haladásban akadályoz. – És a szellemi világ-
ban?... A kétséges bizonytalanság, a hideg szeretetnélküliség, a tapogatódzó kétkedés és lendület nél-
küli vakoskodás. Ez a szellemi köd akkor nehezedik reánk, ha a fátumszerű sötétségből fakadó, ride-
gen gomolygó, ismeretlenül vaktörvények terhe alatt vonaglóan éljük életünket. Ilyenkor ez a hang
hagyja el lelkünket: nem jó nekünk így élnünk. – Ha azonban az égi fény sugárzápora felszárítja a kö-
dök óceánját és fénybe vonja azt az igazságot, hogy ősi, isteni természetünk az égi Atya felé vonzódik,
akkor boldogan döbbenünk arra, hogy érdemes nekünk így élnünk. Igazság lesz az, hogy a kiválasztott
három tanítványhoz tartozunk, igaz lesz az is, hogy színében változik előttünk a világ, és elmondja
imádkozó ajkunk: „jó, hogy itt vagyunk!” (Mt 17,4). Mégpedig azért, mert elpárolog a köd és fényben
áll az isteni élet. Amen.

7. beszéd: Mi a sors?
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Bev.: Beethoven szimfóniái között kiemelkedő a „sors szimfóniája” cím alatt ismert remekmű,
amely zúgó és búgó hangorkánnal hívja fel a figyelmet arra, hogy életünkbe váratlanul beleszól „a
sors döntő ereje”. Bár ennek a művészi kijelentésnek igazát mindenki érzi, mégis alig akad ember, aki
ennek igazi valóságát, okát és hivatását első pillanatra értené... Ezért van az, hogy pogány vallások ős-
bölcselete, tudományok kutató szelleme, szépírók és művészek serege és végül az egyéni emberek
végnélküli sora próbálja magyarázni és értelmezni a sors mibenlétét. – Nem lesz tehát értéktelen kí-
sérlet, ha az isteni kinyilatkoztatás hivatott rosztrumán is felvetjük ezt a kérdést: mi a sors? – A múlt
beszédben ugyanis csak jelentkezését ismertettük, most részletes magyarázatát akarjuk adni. – Mi te-
hát a sors?

1. Az első feleletet a pogány vallásbölcselet adja.
Ennek a tanításnak lényege az, hogy a világon jó és rossz szellemek uralkodnak, akiknek harca

keményen beleszól az ember életébe. A jó szellemek – az emberek javát akarják, a rossz szellemek – a
kárát szorgalmazzák. Azt azonban világosan tanítják, hogy az ember nem szabadon rendelkező és
döntően kikezdő személy, hanem az események és történések sodródásában a sors játékából indí-
tott, sokszor szenvedő „élettárgy”. Így azután érthető, hogy ez az „élő tárgy” csak a félelem erejével
emelkedik a szellemiek felé, mert mindig retteghet attól, hogy reánehezedik a rossz szellemnek előre
megszabta életteher, és éles ollóval elvágja életszálát a kegyetlen és vakon dolgozó harmadik párka...
Világos tehát az is, hogy az ilyen elmélkedés csak védekezni akaró „koldus könyörgés” és tökéletesen
elnyomja az emberi szellem legnemesebb érzéshullámát, a szeretetből való felemelkedés lendületét.
Bár a mohamedán vallást épp az egy Isten hite miatt semmiképpen sem csatolhatjuk a pogány ősval-
lások közé, mégis vallásbölcseleti elgondolása szerint itt emlékezhetünk meg róla, mert tanításainak
egyik döntő pontja a fátum, amelynek kényszerítő és előre megszabott súlya alól nem szabadulhat az
ember. Röviden az igazság: a pogány gondolkodás ködös világossága az ember legalsóbb életösztön-
ének szolgálója.

2. A második feleletet a tudományos bölcselet diktálja.
Nagyon természetes, hogy itt már nagy különbséget kell tennünk a régi pogány és később a ke-

reszténység ihlette bölcselet között. Az első az istenség előregondolt és az emberre nehezedően súlyo-
sodó tervei szerint való alakulást tanított, majd később nemesedett a gondolkodás olyanná, amely az
emberi szabadság kincsét is beleértékelte az életbe. Az anyagelvű Hérakleitosz és Empedoklész sze-
rint csak szenvedő „világadat” az ember, Socrates, Platón és Aristoteles szerint már a szabad, isteni
erőt is hordozó teremtmény az ember... Ez a felfogás erős ütemet nyert a kereszténység fellépése után,
amikor is a Szt. Ágoston-i, Szt. Tamás-féle bölcselet fokozatosan és erőteljesen kiemelte az emberi
szabadság tanát és háttérbe szorította a „sorstragédiáknak” sötét gondolatát. De tévednénk, ha azt hin-
nők, hogy ez a fényvetés olyan napsugarassá tette az értelem bejárta szellemi világot, hogy egyete-
messé lett az optimisztikus, sors fölé emelkedő felfogás. Amint a tudományos vonal visszaívelt az
anyag hódolatos „imádásába”, annak mérve szerint emelkedett fel a sors vak erőinek érvényre jutása.
A ködös lelkű Schopenhauer, Hartmann, Nietsche, sőt a napjainkban is szót emelő Heidegger is arról
beszél, hogy az ember feletti uralkodó hatalom a sors. Sőt azt is meg lehet állapítani, hogy a legutóbbi
„mélységlélektan”-i kutatások nagyjai között erős hangot talál az a Szondi-féle jelszó, amely szerint
az egyének élete a sorstragédiák lejátszódása. – De ha tán nem is hangzik mindez olyan durva és min-
den kikezdést értéktelenné minősítő keménységgel, mégis letörő és bénító arra az emberre, aki magát
az élet urának és önalakítás elhivatottjának hitte vagy gondolta.

3. A harmadik feleletet a szépirodalom és művészet nagyjainak egy-egy tábora adja.
A szépirodalom Szophoklész-en indulva, Hugo Victor „Nyomorultak”-ján folytatva, Ibsen tragé-

diáin tovább futva, igen sokszor olvassuk, hogy az egyéni élet a sors diktálta parancsok eredője
(Ödipusz király), vagy a múltból hozott – öröklött, esetleg szerzett – életterhek újabb jelentkező
formája. Akármilyen szép köntösbe is öltözködik ez a színpompás és csábító beállítás, mégsem tudja
megközelíteni Calderon: „Világszínpad” gondolatát, amely szerint egyéni elhivatottság és egyéni
életszolgálat az ember életkifejlődésének igazi értéke. Ezt jutalmazza az ég; ennek ígér jutalmat a ta-
lentumok értékesítését értékelő Mester: „Aki öt talentumot kapott, menten kereskedni kezdett vele és
másik ötöt nyert rajta... Jól van, te hűséges szolga! – mondta neki ura...” (Mt 25,16 és 21). Ezt az életet
értékli Madách: „Ember tragédiája” is, amidőn így zárja a fenséges színjátékot: „Ember küzdj és bíz-
va bízzál”. – Az igazság ez: az előző felfogás életsorvasztó és erőfeszítést kiölő lélekméreg, az utóbbi
pedig ébredést hozó, lendületet adó és reménnyel biztató munkára indító. Vagy azt is lehetne mondani:
a sors ilyen értékelése letargiába süllyesztő, de a szabadságot is értékelő beállítás életet szolgáló szel-
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lemi fényvetés.
4. A negyedik feleletet az egyéni élettapasztalat adja.
Itt azután arra a területre lépünk, amelyen maga az egyéni ember, mi magunk, kik együtt va-

gyunk, mérlegeljük: hogyan érezzük önmagunk életében a sors ütemezését? Talán túlzottan alanyian
hangzik majd ítéletünk, de meg kell engedni szellemi életünknek ezt a zsilipjét is: hadd áramoljék ki
az a sokirányú benyomás, gondolat és ítélet, amely az életnek bontakozását elemzése nyomán rögző-
dött lelkünk mélyén. – Azt már eleve leszögezhetjük, hogy a felszínre törő felelet alanyi lélekhangu-
lat szerint fog előrobbanni minden egyesünk lelkéből. – A sötéten gondolkodó és magát talán sok
szenvedésen átverekedő embertestvérünk keservesen fog csatlakozni a ködös bölcselőkhöz és azt
fogja hirdetni: miért és miért nem, de én csak azt érzem, hogy engemet érdemtelenül ostoroz a sors-
csapásoknak sorozata. „Nekem semmi sem sikerül”. „Rajtam átokként pihen a szerencsétlenség”.
„Nekem nincs is olyan hivatásom, amelyben szerepet talál a lelkem, mert mindig az történik, ami fé-
lelmetes és rettentően fájdalmas”. „Mások felett jóindulatú a sors, de felettem örök sötét felhőként pi-
hen a rettenetes életsors”. – Ilyen kirobbanások alapján érthető, hogy ez a lélek úgy éli életét, hogy
rabszolgája annak a vak sorsnak, amelynek nyomása reá nehezedik egész lényére. – Részvéttel ölel-
ném magamhoz a lelkét, mert nagy– nagy sajnálattal látnám letört életét. – De a világosabban látó
embertestvér is ítélkezik néha-néha ezekhez hasonlóan. Nem mondják ugyan a fent jelzett ítéleteket,
de úgy gondolkodnak és úgy élnek, mintha csak a véletlen sors és nem a személyes Szeretet irányí-
taná az életüket. Mert figyeljük csak meg önmagunkat! Hányszor jajongunk és elégedetlenkedünk, ha
szenvedés és csapás nehezedik reánk... „Hol az isteni Szeretet??” – kérdezzük bizonytalankodva...
„Elfordult tőlem az égi Atya”... „Reám nehezedik a kemény sors keze!”... Sőt nem ritka az az eset
sem, hogy összeroppanó lelkünk – nem ugyan elméleti megállapítással, de valóságos odahajlással azt
hirdeti, hogy a sors játékai vagyunk és így kis értékű haszontalan az egyéni erőfeszítésünk. Ez az
életösszeroppanás valójában ítéletmondás; mégpedig olyan, amely a sors gyakorlatban érvényesülő
döntő hatalmáról beszél és a szerető égi Atya irányító jóságáról megfeledkezik... Ezt is részvéttel né-
zem, ennek számára is az értelmező isteni kegyelmet akarnám leesdeni. – És ki volna a helyesen ítél-
kező? Ma csak előredobott fénysugárral világítunk arra az emberlélekre, amely isteni szemmel látja az
életeszményeket. Mégpedig azért lesz fénycsóvánk csak átfutó lidércfénylobbanás, mert az egész éven
át fejtegetendő tételek sorozatából fog kialakulni az az igazság, hogy nem a sors, hanem a gondviselő
Atya az életet irányító igazi hatalom. Legyen elég most az a vigasztaló kijelentés: ma már igen nagy
embertábor él a „lélek Tábor-hegyen”, ahol az Úr színről színre való látásának fényzáporában látja és
éli a Szeretet csodáját és kicsinek tudja a sors dübörgőnek látszó tobzódását. Ki tehát az ilyen módon
élő ember? Az, aki bátran foglal helyet az élet csónakjában és a viharzó élettenger hullámverésében is
érzi, hogy vele az Isten. Lelkében állandóan felcseng ez a hittel elfogadott mesteri kérdés: „Mit féltek,
ti kicsinyhitűek!” (Mt 8,26).

Bef: A mai napon – összefoglalva a mondottakat – nem tettünk egyebet, mint végigpásztáztuk a
vallásbölcseletek, tudományos elméletek, szépirodalmi és művészi meglátások irányait, végezetül pe-
dig az egyéni elgondolásokat. Tettük pedig azért, hogy – a szerteágazó megállapítások vagy elgondo-
lások dzsungeljét látva – igényelve igényeljük az igazi és isteni fényvetést és fénylátást. – Kérdezzük
tehát befejezésül: honnét várható ez a meglátás? Honnét várható – elsősorban – ez a megvilágítás? –
Amint láttuk, az alapozó vélemények szerteszóródásában nehezen található meg. De ha reádöbbenünk
az emberi lélek ősi vágyára, majd eleven előretörő felemelkedésére és sejteni kezdjük, hogy az igazsá-
gok igazsága mélyen lakozik az emberi lélekben; akkor kirobban lelkünkből az az alanyi fénysugár,
amely az életigény követelődzésében keresi meg az igaz életútmutatást. – De azt ne felejtsük, hogy ez
az első lépés csak alanyi eredményt hozhat. Az élet tárgyi megvilágítása egekből áradó kegyelmi
fényvetés eredménye. A „világ Világossága” – a Mester. A megvilágítandó életzarándok – az ember.
Az az ember, akit az Isten fiává nemesített az Üdvözítő és akit örök hazába segít a Megváltó Szeretet
áldozata.

Az az isteni Szeretet, Aki értünk járt a földön és Aki hazavár az örök hazába. – Ennek a Mesternek
lelke nem fogja tűrni, hogy a bizonytalanság zimankós ködében tévelyegjen a lélek, hanem égi fényé-
vel bennünk is valóra váltja: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). – Azért arra kérlek bennete-
ket, kedves testvérek, könyörögjetek ezért az életfényért, mert ennek vétele után érezni fogjátok bol-
dogan, bizakodóan élő éltetekben ezt az isteni igazságot: „Aki engem követ, nem jár sötétben” (Jn
8,12). Amen.
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7. (változat) beszéd: Mi a sors?

Bev.: Ma: „feketevasárnapon” nem lesz idegen, ha az a sötét tétel esik a beszéd tárgyává, amely a
vak és sötét „sors”, azaz „fátum” kérdésével foglalkozik... Beszédeinkben azt a kérdést fejtegettük,
vajon „sors”, vagy Gondviselés intézi-e életünket; most, hat előkészítő kérdés és felelet után így me-
red elénk a kérdés, vajon a vak erők dohogása, vagy a személyes Szeretet dinamikája-e az emberi
élet eseményeinek indítója? – A sötét lelkek felelete: a sors. – Legyen tehát beszédünk tárgya ez a
kettő: mi a sors a valóságos értelmezésben és mi az ember ösztönös felelete a sötét értelmezésre?

1. A sors az események tervszerűtlen és kemény reánk nehezedése.
Amint az előzőkben fejtegettük, a látszat erre a bozótos, köves, kopár életútra akar reáterelni. Az

élet sodró ereje kézenfekvő és így a sodródás ténye hamarosan megállapítható.
a) Sőt erre felé mutat a pogány vallások belső tanítása is. Mintha áldozata lenne a látszat csalóka

játékának a mélységek felé igényeskedő ember is. De csak az az ember, aki távol esik a szeretet érté-
kelésétől és csak a félelem hatásától indíttatik. – A pogány hindu, görög, római vallás tanítása szerint a
Gonosz döntő hatalom és a személyes istenek felett is uralkodhat. – A párkák az emberi élet fonalá-
nak sodrintói és vak testvérük az életfonal elvágója. – Az életvég záró akkordja is „a ködös limbus”-
ban nyer befejezést... Charon, a hajós, Cerberus, a kutya juttat a ködök fénytelen világába... Van itt
bűnhődés, de nincs szellemi kibontakozás. – A mohamedán testvérre is reánehezedik az Allah „fátu-
ma”; de ebben legalább megvan a behódoló alázat lélekmunkája és belejátszik a jövő földiesen ér-
telmezendő életdiadal „paradicsoma”.

b) De ugyancsak idesodródik az az ember is – tudós, vagy nem tudós –, aki csak az anyagi életben
keresi és találja életének tartalmát. Ez – feladja az egyéniség mindenekfelettiségét és beleolvad a
nyomasztó élet szolgaságának gondolatába. „Aki”-ből „ami”, alanyból mozgatott tárgy lészen. Nem
úr, hanem szolga az ember. Teljesen ellentétben az apostol igéjével: „Maga a Lélek tesz tanúságot lel-
künkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pe-
dig társörökösei.” (Róm.8,16-17). – Ennek „tudománya” is sötét, ködös, rideg, fázós és összeroppantó.

2. De hogyan rezonál minderre az ember lelke? – Ez a második kérdés. Rövid felelet: rettegve
fordul el tőle szabadságot és önrendelkezést követelve.

Szinte imádkozó imája: ettől az élettől ments meg engem, Uram!
a) Lélek alaphangja tiltakozik az ellen, hogy a Gonosz diadala biztosíttassék. Belső lélekhite a Jó

előretörése, mert ezt látja a természet törvényeiben és ennek érvényét keresi önmagában. Az előretörő
szellem nem bírja a pokoli uralmat... Azért a „Gonosz és Jó Ősszellem” létét megtagadja és a Gonosz
diadalát visszautasítja az embernek előretörő lelke. „Apage Satanas!” – ez az ember szava! – Mit akar
az  ember?  Olyan  uralmat,  amely  a föld fölött észlelhető;  a  tudás  hatal  mát  (Lásd:  1Móz.  1,27).  De
olyan uralmat is, amely a saját életének bontakozásában tevékenykedő. „Ti olyan tökéletesek legye-
tek, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Sőt még ennél is többet! Saját életének diadalba szökkené-
sét. Igényli ezt az igazságot: „Én (Jézus) vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg
is halt, élni fog” (Jn 11,25).

b) Ezért a Szeretet kapcsolatát keresi, szolgálja és ennek örök érvényét igényli. – De ennek a bel-
ső hangnak miért van igaza?... Miért kell ennek hinnünk?... Azért, mert az igazságok igazsága ellen
erővel törnek előre. A létezésünk sem bizonyítható. Csak az öntudat hirdeti... és aki nem hisz neki,
„legyen neki az ő igéje szerint”. De útja a hárshegyi intézetünk. – Egyik bölcselő testvér is erre döb-
bent, mikor életútjának eltévelyedését észlelte... „Most már térden állva nézek a világba...” – De ez a
titokzatos hang arra is buzdít, hogy tanuljunk a természettől. Azok – tárgyi valóságától. Még azok
sem nyugosznak meg a fellépő akadályok keménysége előtt... A búzaszem kihajt,  ha kőszikla is ne-
hezedik reá, az elfagyott rügy új szirmot fakaszt, hogy értékes gyümölcsöt teremjen (alvó rügy!). És
te ember? Te avatkozzál önuralmad erejével önmagadba és alakítsd ki gondos nevelő munkáddal éle-
ted tökéletesebb formáját! – Alakító és teremtő alany vagyok, nem pedig hordalék és tört darab.

Bef: Mi tehát a „Sors”? Sötét felhő... És rajtunk pihenjen még gondolatban is a feltámadás ünnep-
körében? Urunk feltámadása – a mi feltámadásunk reménye és így erőteljes küzdelmeink diadalba
csendülése. Hessegessük el ezt a sötét felhőt és épp a Messiás megváltó műve eredményének tekint-
sük, hogy ettől a sötét kitaszítottságtól váltott meg az örök élet boldogságába az édes Üdvözítő.
Amen.
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8. beszéd: Mi az ember egyéni erőkvantuma?

Bev.: Ha reánk is nehezedik a „sors” sötét terhének réme, mégis előre törekszik az a hangoskodó
követelődzés: vizsgáld meg csak magadat, hogy milyen bontakozó csírázásnak induló erőket hor-
dozol magadban? Hátha reá döbbensz annak a valóságnak leleplezésére, hogy jövőd alakulásában te-
vékeny tényező vagy önmagad. A látszat ugyan – a sors hordalékának, igényeskedésünk azonban –
az Isten fiának hirdet. – Vizsgáljuk meg a kérdést, vajon a „sors”, a sötét rém olyan kegyetlenül ural-
kodó hatalom-e, hogy felette nem úr az ember, hanem szolgaként alázkodik kényszerének súlya alatt?
A kérdés felvetése után már – parányi fényvetéssel – arra kell utalnunk, hogyha az ember nemcsak tu-
domásul veszi a látszat tényeit, hanem gondolkodik azok belső értékén, akkor olyan fénysugár villan
fel előtte, amely ezt a sötétségnek nevezett ködös terhet nem is olyan nagy és nyomasztó hatalomnak
érzi. – Vizsgáljuk ma ezt a kérdést – így haladunk előre „Sors, vagy Gondviselés” című sorozatunk-
ban– milyen belső erőmennyiség és minőség lakik bennünk; de kutassuk azért, hogy lássuk azt is,
hogy ezek működése az életünknek meghatározója! Vagy kérdezhetjük így is: vajon a bennünk élő
erők életmeghatározók-e, vagy csupán tevékenységre sürgető lendítő erők?... Vessük fel végül is
ilyen formán a kérdést: mik a mi életerőink?

1. Életerőink nagy része magunkkal hozott tényezők. – Ez lesz az első felelet.
Az ég adományainak nagy része egyetemesen birtokolt, másik csoportja egyénileg adományozott.
a) Egyetemesen vettek azok, amelyeket mindenki vesz… ilyen: az értelem és az akarat. Életter-

hekkel vagy életkincsekkel, de mindenesetre életadottságokkal köszöntünk a világba. Ha megvizsgál-
juk a fejlődésnek induló kisgyermek életét vagy visszapergetjük a magunk életét, akkor rádöbbenünk
arra, hogy abba a nagy emberseregnek életébe tartozunk, amelyben minden egyes közülünk alapvetés-
ben egyforma és egységesen értékes életkincstár hordozója. – Ha kérdeznők a bölcseket, hogy mi-
nek tartjátok ti az embert, így felelnek: az élő állatvilág értelmes, szent lényének. – A Szentírás pe-
dig azt hirdeti: „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet lehele-
tét…” (1Móz. 2,7). – Ha pedig önmagunkat is megkérdezzük, hogy mit találsz te ember önmagadban,
akkor – az önéletkutatás útján– rádöbbennénk arra, hogy bennünk felfogó értelem lakozik; majd rá-
döbbennénk arra is, hogy értelmünk mindent megismerni akaró erő. Sőt tovább hatolva arra is reá-
döbbennénk, hogy az értelem rendszerbe is foglal… A világ nagy életkertjében tulipánok, nefelejcsek
s egyéb pompázók gyönyörűsége mellett rádöbbenünk arra is, hogy nemcsak Linné akarta ezeket ka-
tegóriába sorolni, hanem minden ember törvények és színek szerint mindent rendszerez… Benne él a
szellemnek az az ereje, hogy mindent megismerni, rendszerezni és mindent értékesíteni akar. – Ámde
nem múzeum az ember lelke, amelyben minden múlt eseményt palackokba teszünk, hanem olyan
gyűjtő, aki mindent, amit magával hozott, kibont és értékesíteni akar. Itt már a tevékeny akarat létére
döbbenünk rá. Tárgyi értéke ez: a gyűjtött kincseket értékesíteni akarja az ember! – De még az élette-
len világból sem hiányzik a felhasználó átalakító, de kényszerszerű odahajlás és szolgálatra jelentke-
zés. A tudós azt mondja, hogy – a csillár fényére gondolok! – a kőszénben rejlő napsugarak erejét vált-
ja vissza az ember a technika segítségével. És így lészen a múltnak kőszénben lakozó őserejéből a ká-
polna oltárának csillanó fénye. Megismerjük a szén rejtett erejét és – átalakítva– életünk emelésére ér-
tékesítjük. – A magunkkal hozott életadottságok: értelem, akarat, – szellemi, etikai kincsekké széle-
sedve – az emberi életnek olyan szellemi ősereje lészen, amelyet felhasználva paradicsommá teremt-
heti az értelmes ember a földi országot.

b) Rádöbbenünk arra is, hogy ezek a születésből hozott értelmi és akarati tényezők eltérően, más-
más mennyiségben jelentkeznek az egyes emberekben. Az igazság az, hogy az emberiség nem egy-
forma egyedekből áll, hanem az emberiség egyeteme az Istentől adott életkincsek lépcsőzetesen álló
birtoklásaiból tevődik össze. Az igazság tehát az, hogy értékeink egyéni talentumként is birtokoltak.
– Gyermekek képességét vizsgálva tapasztaljuk, hogy vannak olyanok, akik nem bírják felfogni a ma-
tematika elvont tételeit. Vannak azután olyan szellemek, akik előtt azonnal villan minden igazság.
Vannak művészi lelkek, etikai lelkek, ezek más és más kincsekből, más és más mennyiségeket hor-
doznak. De az is igaz, hogy nem jöhet senki a világra, hogy valamiféle kincset ne hozott volna maga
és mások számára. Maeterlinck szerint a születendő lélek nagy vizsgálaton megy át. Az élet kapujá-
nál lemérik s megkérdik, mi van az élettarisznyádban? Ha azt feleli, hogy tarsolyom üres, akkor vissza
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kell térnie, amíg küldetéssel nem jelentkezik. A földre csak kincsekkel lehet bekopogtatni! Le kell
mérni tehát, hogy saját, egyéni önéletemben milyen kivételes kincseket adott az Isten. – De nemcsak
tudományos vagy művészi képességekre, különleges talentumokra kell gondolni! Ma ünnepeljük az
édesanyákat (május első vasárnapján)! Anyák-napján vessék fel az anyák azt is, hogy az ő anyai lel-
küket milyen kincsekkel gazdagította az Isten, hogy ők is gazdagítsák a gyermekeik lelkét. Ha itt
gyermekek volnának, azt mondanám nekik, hogy majdan, csak anyai életetekben fogjátok megtudni,
hogy milyen áldozatokat hozott értetek az édesanyátok! De mint minden kincs, úgy az édesanyai szent
elhivatottság is azért adatott, hogy a többi talentummal együtt életté teremtessék. – Jó lenne megje-
gyezni ezt az alapigazságot: nem muzeális érték az Isten adta szellemi életkincs, hanem tevékenység-
re törő és életet teremteni akaró csodahatalom. Az emberi élet lendülete tehát nem muzeális birtoklás,
hanem dinamikus bontakozás. A föld embere az ég hordozója és várományosa. Legyen tehát tevé-
keny kiharcolója (Madách: „Ember tragédiája”)!

2. De ezzel zárul-e életkincstárunk gazdagsága? A felelet ez lészen: amit az Isten adott egyeteme-
sen és külön– külön mindenkinek, azoknak az életerőknek sorát gyarapítják az egyénien szerzett
élettényezők.

Mivel pedig szerzetteknek mondhatók, azért életmunka eredői! Tehát? Dinamika szülöttei és di-
namika indítói. – Honnan lépnek ezek az életünkbe?

a) Őseink szerezték…
a)Tudósok ezt tanítják (Darwin stb.)…
b) Életművészek ezt követelik („noblesse oblige”)… Mégpedig úgy, hogy
vedd, erősítsd és tovább szállítsd azt a sok szépet és jót, amit őseidtől vettél!
b) Életünk halmozta életkincshalommá…
a) A tudomány szerint: jó és rossz szokások (habitusok!)… Tudatalatti
életerők is jórészt idetartoznak (Ibsen, Freud)…
b) Élettapasztalat szerint: az lesz a lélekgazdag, aki erőfeszítéssel dolgozik és szerez…
c) A nagy élet sodró ereje hozta…
a) A tudomány szerint: a közös élet ereje adta őket…
b) A gyakorlat szerint: a társas élet közössége adta erők… És ezek csak halmozások? Nem! Nem!

Ezek is dinamikát indítók és így az élet mikéntjének teremtői. – Íme! Ez a megfigyelés is arra utal,
hogy minden szerzett életadatunk a jövő életalakításunk mozgatója.

Bef.: Végeredményben kérdezhetem: mit ad számunkra a mai gondolatcsoport? Azt a felemelő tu-
datot, azt a valóságos életigazságot, hogy hozott és szerzett életerőink alapjában tevékenységre, bonta-
kozásra és érvényrejuttatásra sarkantyúzó tényezők. – És ez milyen képhez rögzíthető? Ehhez: nem
múzeum az ember, ahol holt adatokat halmoznak., sem nem tábla, amelyre ráírnak, hanem élő dolgo-
zó, aki felfog, elraktároz, értékesít és így maga az ember tökéletesedő kialakulásának szülőjeként lép
az életszínpadra.

9. beszéd: Mik az emberi cselekedetek eredői?

Bev.: Elemi tapasztalat, hogy dolgozik az „élő motor”, a tevékeny ember. Kitekintő szemmel pász-
tázza a világot, keresi annak értékeit, hogy felszívó és átalakító lelkével saját céljaira fordítsa. Minden
rezdülést az a gondolat járja át: felszívom a nagy világ kincseit, hogy sziromba szökkentsem életem
pompázó virágait. Mintha kikiáltana a lélek mélyéről ez a hang: a kívülem álló életadatokat sajátommá
teszem és ezek birtoklásával életemet magam teremtem. – Bármennyire emelő is ez a hangoskodó ön-
értékelés, mégis belezsong a végességnek az a velejárója, hogy a felszívás és átalakítás nem mindig vi-
rágzásba szökkenést, hanem néha– néha sziromhullást és fokozatosan elpusztulást eredményez. Mint-
ha azt mondaná ez a megállapítás: a helyes használat fejlődést hozó, erényt bontó életmunka, de az
arány nélküli, túlméretezett igénybevétel sorvadást, pusztulást hozó, bűnöket szülő erőpazarlás. Az
elsőt az égi Atya tervei szerint vezetett élet eredményezi, a másikat a szabados életúton való eltéve-
lyedés szüli. – Hogy ez a kettős eredő, erény és bűn valóságos életadalék, az nem lehet vita tárgya. De
az  már  követelődző feladat  –  és  ez  lészen  a  mai  beszéd  tárgya  is!  –,  hogy mérlegeljük az eredmé-
nyeknek és bűnöknek születését, értékét és életünket befolyásoló jellegét; mégpedig azért, hogy ennek
ismeretével tudjuk helyes irányba terelni lelkünk erőfeszítését és így kibontakozását. – Kérdezzük te-
hát: milyen eredményeket szülnek élettevékenységeink?
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1. Az Isten terve szerinti életünk erényeket fakaszt, amelyek tavaszi virágzásban pompáz-
nak.

Ez lészen az első felelet, amelynek igazságát és értelmezését a természetből vett példával előrefu-
tamozzuk, majd Isten igéjének csengésével erősítjük.

a) Lagerlöf Zelma közismert és bájos „búzaszem temetésének” meséjére kell gondolni. – Az acé-
los búzaszem elpihen zsákokba helyezett testvérkéi között, majd egyszer csak azt veszi észre, hogy a
határba viszik, gépbe öntik és testvérkéitől megfosztva a földbe temetik. Szinte elsírja magát a rideg
sírgödörben és bánatosan gondol arra: milyen jó volt ringani a nehéz kalásznak ölén és milyen rideg
elpihenni a hideg föld keblén... De egyszerre csak valami titkos melegséget érez, valami megmozdul
benne, megrezdül az életet hordozó csira, majd felfelé törő lendülettel kiemelkedik a sárgöröngy teme-
tőből és ismét eget lát. Mikor ezt megérzi, akkor zöld levélkéjéből zászlót lenget és így üdvözli a „fel-
támadás” isteni csodáját. – Persze mindez példa és meseszerű kemény igazság. De csak a természetlé-
nyek világára értelmezhető-e?... Azt senki sem tagadná, hogy az ember testi életére is értelmezhető a
példa, de mi azt is meghirdetjük, hogy a lélekfejlődésre is áll az isteni törvény következetessége. – Az
ember ugyanis sok életkincset, rejtett életcsirát, sőt később egekből származó különleges isteni ke-
gyelmeket is vesz; ezek a természet Urának és az égi Atyának szeretet nyújtotta ajándékai. Azt is
mondhatnók: az emberszemélynek isteni kincsekkel való gazdagításai. De nem azért, hogy értékgya-
rapodásban gazdagodjunk, hanem azért, hogy – mindezt élettökéletesedésünk eszközeiként használva
– életünket pompázóbbá alakítsuk. Azt is mondhatnók: az Istenatya képét tökéletesítsük! Ezt a lelki
munkát pedig úgyis lehet értelmezni: vesszük az Istenatya természetes és természetfeletti kegyelmeit,
hogy virágba szökkentsük egek felé táruló életünket. – Az világos, hogy egek felé azért nyiladozunk,
hogy lélekamforánk kegyelemmel telíttessék, de az is világos, hogy az élet kenetét azért vesszük, hogy
illatozó és színpompába öltözködő legyen az életünk. Mégpedig úgy, hogy haljon meg bennünk min-
den „fattyúhajtás” és erősödjék bennünk a „nemes vesszőnek” tisztult ereje. Az első, a bűn elemi küz-
delemre figyelmeztet és az akaraterők gyengeségének letörésében jelentkezik, a másik pedig az eré-
nyek kibontakozásában segédkezik. A döntő a második. Mégpedig azért, mert nem „védekező és
óvakodó éjjeli őrré” teremtett az Isten, hanem „képmásává” alkotva fiává nemesítette a föld za-
rándokát. – Ennek a csodálatos megemelésnek jeleit látjuk igényeinkben és ennek valósulását éljük,
élvezzük az Isten Fiának hozzánk alázkodásában. Mindez pedig olyan formán jelenik meg életünkben,
hogy lelki-szellemi erőinket kifejlesztve a nagy világ fölé emelkedünk és isteni kegyelemmel gazda-
godva a „szent ember” életét éljük. Ennek pedig azok a „lélekfakadások” az eredményei, amelyeket
erényeknek mondunk. – Ez az erényfakadás azután úgy bontakozik életvirággá, hogy magas vágyú
lesz a lélek – Isten felé, de alázatosan hódolatos – az Isten törvényei felé; ugyancsak uraságig emelke-
dő – a világ felé, de szeretettel alázkodó – embertestvér felé; végül egeket áhítozó – a földi életben, és
egeket vévén, isteni természetben gyarapodván – végnélküli életet él Istenatya szeretetéből. Ezeknek a
lélekrezdüléseknek nagy része bontakozó erényvirág és az utolsó mozzanat pedig örök életben dia-
dalmaskodó életcélbafutás.

b) Ámde amit a természetlények, a búzaszemek példája mutat és ami az ember testi– lelki életében
is észlelhető, annak valóságos érvényesülése az isteni kinyilatkoztatás szavai nyomán is életünk tá-
ruló teljes igazsága. – Az ember ugyanis csak tapasztal, de az isteni kinyilatkoztatás közöl. – Az Isten-
atya döntő parancsa így szól: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Amit
pedig parancsként állít elénk, annak megvalósítására isteni segítséget nyújt. Lelkünk emelkedő vágyait
így bátorítja: „Kérjetek és adnak nektek” (Mt 7,7). Gyengülő erőnket isteni eledellel erősíti: „Én va-
gyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászál-
lott kenyér, élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él” (Jn 6,49-51). Hivatásunkat így jellemzi:
„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12). És végül éle-
tünk kiteljesülését így ígéri: „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énben-
nem és én tibennetek” (Jn 14,20). – És mi mindennek értelme? Az az isteni kinyilatkoztatás, amely
Krisztus erejével hirdeti meg az emberi szellem szabad felsőbbrendűségét, tanítja az emberi élet
erénybe szökkenését és közli az erényes élet végnélkülivé, istenivé való nemesülését. Sőt azt is meg-
villantja, hogy életünk teljessége akkor köszönt be, ha Atyánkhoz megyünk és lélekközösségben Vele
élünk mindörökre. – De mindig magunk elé kell állítanunk: ebben a bontakozásban tevékeny az embe-
ri személy! – Akinek lelke azután felfogja és felértékli ezt a természet szavában előrefutamoztatott és
Krisztus szavával istenivé erősített égi tanítást, az boldogan indul azon az úton, hogy erényessé alakít-
sa Isten tervezte életét.
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2. De – sajnos– kérdeznünk kell: vajon ezt a vonalat éli-e minden ember? A felelet így hangzik:
sokszor el is hajlik az isteni akarattól és így bűnöket termel, amelyek élettavaszt sorvasztanak.

Az emberi életnek ezernyi formája között tagadhatatlanul észlelhető a „gyenge nádszál ember”, a
„derékbatört életjegenye ember”, sőt a „rothadásnak induló senkiember” is. Mi ennek az alapja?

a) Az ember elemi tapasztalata azt tanítja, hogy az isteni törvényekkel szembemenő élet magában
rejti a pusztulás lehetőségét, és a bűnös élet sorvasztja, tönkreteszi a fejlődő életeket. Tagadhatatlan
igazság, hogy van bűn, van életsorvadás és a kettő kapcsolata olyan, hogy elmondhatjuk: a bűn ma-
gában hordozza büntetését. Mert akármilyen oldalról is indulunk meg, mindig odajutunk, hogy az
anyagiakhoz és érzékiekhez való kapcsolódás az anyaföld nívójára süllyeszti az égi Atya hivatottját.
Bacchus kultusza értelmünket rabolja meg és a föld fetrengőjévé silányít. Venus „imádása” pedig a
szellemiség elpusztítása után még testi erőinknek és vérünknek elfecsérlését is okozza. Olyan tragikus
ajándékok” ezek, amelyek átfutó érzéshullámzás után életmérgekké alakulnak. Mindezt igazolja az
élettan tudománya, szomorúan bizonyítja a „nagy útról visszatérőknek”, Augustinusnak és a modern
írók nagyjainak, Oscar Wilde-nak, Verlainnek élete és megtérése; de ne adja az ég, hogy melléjük áll-
jon saját életünknek tragikus érvelése! Mert a „tékozló fiútól” nem a megtérés, hanem az „atyai ház-
ban maradás” gyönyörűsége tanulandó!

b) De amit az élet mutat, azt előzetesen hirdeti és tanítja az isteni kinyilatkoztatás. Bár szabad szel-
lemmé teremtett az Isten, mégis kipontozta életösvényünk határait. Magába az emberi természetbe rej-
tette a követendő törvényeket és a „Decalogus”-ban szóval hirdette, kőlapra véste az igazi élet alapel-
veit. – Sőt azt is mondhatjuk, hogy parancsainak szankcióját büntető tételekbe foglalta. – Amit azután
szigorú paranccsal megparancsolt, annak szereteten alapuló megvalósítását rendelte el az isteni Meg-
váltó. Ha ugyanis keményen zúgó a Sinai hegy hangja, akkor melodikusan szóló a halódó Mester bűn-
bocsátó szava. Csengésében erőteljes az áldozatos szeretet csengése, de ebben is benne rejtőző a fele-
lős ember egyéni felelőssége. Mindenkihez szóló egész életén át hívogató a hangja, de örök igénye az
egyéni megmozdulás, egyéni Feléje fordulás kötelessége. Amit elrendel, azt szeretetből teszi és annak
szeretetből való teljesülését várja; de a szeretetet visszautasító és a szeretet tetteit nem gyakorló ember
felett így hangzik a kemény ítélete: „Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre” (Mt 25,41). – Az
egész annyit jelent: magad alakíthatod életedet, de magad lehetsz életednek elpusztítója is! – Azt azu-
tán meg lehet állapítani, hogy a bűnök ilyen pusztító ereje nem ilyen hamar megy végbe. Kisebb lazu-
lásokon kezdődik és szélsőséges elanyagiasodáson végződik. Igaz lesz az az élettétel: aki odatapad a
föld szeretetéhez, az elszakad az Istenatya szeretetétől. – Éppen ezért a „sors és gondviselés” kérdésé-
nek vizsgálatánál erősen véssük szívünkbe ezt az igazságot: saját életünk mikéntje és alakulása egyéni
erőfeszítéseink eredője. Az élet alapigazsága így szól: mindent jónak teremtett az Ég, és minden jósá-
got birtokba vehet az ember. Ez a lelkimunka azután életerényt fakaszt és életet boldogít. De erősen
vésendő a lélekbe az az igazság is, hogy az elfecsérlő ember bűneinek sora a pusztuló, sorvadó és
tönkremenő életnek ősi forrása. Isten „élő virágaivá” fejlődhetnek az isteni erények emberpalántái, és
„hervadó kóróvá” silányulhatnak az emberi bűnök sivárai. Legyen mindez előrejelzése annak az
igazságnak: saját magad teremted életedet, földön járó életzarándok!

Bef: Végezetül foglaljuk mindezt Oscar Wilde egyik regényének életképébe! Csak azért ragadjuk
ki ezt a képet, hogy erősen kapaszkodjék emlékezetünkbe, mert ő valóságos életszemléletben messze-
messze jár mitőlünk. De épp azért lesz érdekes, mert a szellemi élet másik pólusáról is így visszhang-
zik az isteni igazság: aki kiéli és bűnösen éli végig életét, az számoljon azzal, hogy ronccsá silányítja
életét. – Az író „Dorian Gray”-ben személyesíti meg azt a sok életkinccsel áldott ifjút, aki testi– lelki
elesettségével pecsételi meg lealacsonyuló életét. Arcképét festeti meg az ifjú... Élettavaszának pom-
páját vetíti vászonra a művész. De az ifjú titkos látással ronccsá lett életének szörnyű vonásait látja a
képen és ennek láttára összeroppan az élete... – Mit akar mondani mindez? Azt az igazságot: titkos
életednek vonásai kiverődnek életed arculatján! Szinte igazolják ezt a tételt azok is, akik sötétségben
tévelyegve a bűnök világában élik életüket. De ugyancsak igazolja azt is, hogy az élettavasz virágzó
erénypompázói örök üdeség szépségét varázsolják az ember életére. Kiáltva kiáltson tehát felénk ez az
igazság: tavaszba fakaszt az erényes élet és pusztulásba juttat a bűnös elesettség. Amen.

10. beszéd: Mik a bűnök hatásai?

Bev.: Amikor az „Isten virágoskertjében”, az élő emberek világában járunk, akkor örömmel lehet
látnunk a szirombaszökkenő életvirágokat, de szomorú lélekkel lehet látni a lekonyuló, életzimankó
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fagyasztotta hervadó életszirmokat... De mivel a fakadó tavasz lendülete állandóan előrelobbantó, mi-
vel a „fagyasztó tél” lehelete életet pusztító, azért az „Isten kertészeinek” nem a boldogító élvezést,
hanem a fájdalmas, áldozatos gondozást kell keresniük és szolgálniuk. Ebben az „életkertben” pedig
akkor jár gyógyító és nevelő lélekkel az „élet kertésze”, ha alaposan megismeri a pusztulásnak induló
lelkek betegségeit és szorgos kézzel, lélekkel gyógyítgatja a „beteg lelkek” lélekbetegségeit. – Amikor
tehát folytatólagosan újból az emberi cselekedetek területére térünk vissza, akkor ezt a különleges
kérdést fogjuk vizsgálni: milyen jelentősége van a bűnnek, az emberi szellem „teremtményének” a jö-
vő életünk alakulásában? Mert igen könnyen kimondhatja a felületes vagy felelősségtelen ember, hogy
nehéz élete a sors vak játékának eredője, pedig azt kellene megállapítania, hogy nehéz életsora a sa-
ját bűnös életének produktuma. – Kérdezzük csak és vizsgáljuk meg ezt a kérdést: mi lészen a múlt
bűne az emberi jövő alakulásában?

1. Az első feleletet így adhatjuk meg: a felelős és személyes ember bűne beleépítkezés a bonta-
kozó élet eleven áramlatába.

a) Szembeszállás – az isteni tervvel. Ez a „non serviam” gőgje!
b) Elherdálása – az isteni kegyelemnek. Ez rabok kifosztását adja.
c) Belenövekedés – az anyagi életbe. Ez élettani teherré – „Moral insanity” – lehet!
Tény: irányító akció, tehát jövő életet befolyásoló!
2. A második felelet az első eredményét hozva ilyenképpen hangzik: a bűn szülte dekadens élet-

áramlások beleszakadnak a jövő élet sodródásába.
Hogy mit jelent ez az állandó „feltöltekezés”, és hogy mit jelent ez az állandó elanyagiasodás, azt

igen könnyen megértheti az ember, ha vizsgálni kezdi az „életösszetevők” jelentőségét. Amit ez a sod-
ródás hoz, az anyagi, földi és ösztönös élethullám. Eredete és így lendítő anyja az anyag, zsongást adó
hulláma az érzések feltarajozódása és élvezése az ösztönös mellékzörejek felfogása. Ha dallá szubli-
málnánk a mondottakat, akkor „Venus dalává” vagy „Bacchus kurjongatásává” kellene áttenni a fenti-
eket. Olyan dallá, amelyben nem található az isteni ember lélekéletének egyetlen üteme sem és amely-
nek hangegyvelegében csakis a tobzódó élvezetek találnak kicsapongó élvezetet. – Mert valóban mi-
lyen életet eredményez az ilyen alsóbbrendű bűnökben fogant élettartalom felhalmozódása?

a) Első mozzanata: gyilkos mozzanat. Kiöli az ember lelkéből az „istenfiúság” emelő öntudatának
lélekörömét.

b) Szárnyszegetten vergődő élet – az isteni kegyelem nélkül. „Lendület”?...
c) A földiek terhe – az egész életen át.
Bef: Ember! Nem látod?: magad akarod vesztedet!... Hát Jób? Ő is elvesztett mindent, de lélek-

erővel viselt mindent. Tehát nem volt vesztes!

III. rész: Személyiség és személyiség kapcsolata (felértékelés)

11. beszéd: Mi a személyiség értelme és értéke?

Bev.: A felcsendülő orgonahanggal kísért gyönyörű ének („Christus regnat...” és „Dicsőít Té-
ged...”) arra szorítja az Isten igéjének hirdetőjét, hogy ennek gyönyörűséges értékelésével vezesse be a
mai isteni igét. – Arról akarnánk szólni, hogy milyen nagy az ember az ő alanyiságában és azzal fest-
hetjük alá, hogy milyen nagy az ember még az Istent is tudatosan dicsőítő személyiségében. – Pró-
zai, nyelvtani beszéd keretében akartuk fejtegetni mai tételünket, de emelje meg száraz egyszerűségét
az elhangzott éneknek fenséges gyönyörűsége. Maradjon meg a keret, de a felhangzott lélekhangok
ütemes lendületet adjanak az emberi életnek. – Amikor az ember igazi értékét keressük, akkor ered-
ményként ez a száraznak hangzó, nyelvtaninak látszó tétel ugrik elénk: a nagy mindenségben min-
den tárgy, és az értékelhető világban csak az ember alany. Ez pedig annyit jelent, hogy az ember
olyan valaki, akinek életében él a Krisztus, Akinek diadalában örökké élni fog az ember. – Hogy pe-
dig ennek tárgyi tartalmát megértsük, vizsgáljuk meg a következő két tételt, hogy azok értelmezése
az életigazságokhoz vezessen minket.

1. Első tételünk: Az emberen kívül minden tárgy.
Talán azzal lehetne kezdeni: mit jelent ez a nyelvtani fogalom: tárgy?
a) Lehetne értelmezni – nyelvtanilag. Ekkor olyan mondatrésznek mondható, amely erre a kérdés-

re felel: kit?, mit? Így tehát csak annyit jelent, hogy valami vagy valaki elvisel, elszenved vagy enge-
delmesen elfogad kívülről jövő behatásokat, illetve irányításokat. Pl.: virágok fejlesztik a fákat; vagy:
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a tavasz fakasztja az életet.
b) Majd lehet értelmezni a tárgyat – létrendileg. Itt már mélységek felett járunk, mert arról van

szó: vajon az egész nagy világ magán kívül hordozza-e eredetének Indítóját? Sőt az is idetartozik, va-
jon a nagy világ tökéletes szolgája-e az indító isteni Erőnek? – Ha kissé elgondolkodunk a kérdésen,
akkor rádöbbenünk, hogy az egész világban az történik, amit Isten tervez; úgy sodródik minden pa-
rány, ahogyan Isten irányítja. Sőt így is fogalmazható: alázatos hódolatával követi a teremtő Istennek
törvényeit. Olvasd csak a Szentleckét: „Minden belőle, általa és érte van, dicsőség néki mindörökké!
Amen” (Róm. 11,36). Vedd észre, hogy minden az Istentől jön és minden Istenért van. – Az egész vi-
lágnak nagy és kis része beletartozik ebbe a csodálatos egyetlen szóba: tárgy. Méltán mondhatom te-
hát, hogy a „nagy világ” minden anyagi része ennek a tárgyi alárendeltségnek egy-egy valóságos bi-
zonyítéka. Minden létező valakitől való függést hirdet és Valakinek döntő törvényeinek hűséges aláza-
tosa. Nem folyik a folyó felfelé, nem nőnek a fák lefelé. A létezők csodálatos rendje szerint adott, le-
kötött törvények alapján bontakozik minden, a tárgyak alázatos odahajlással hódolnak a Teremtő tör-
vényei előtt. Az igazság így fogalmazható: az történik, amit Isten eltervezett és elrendezett. Azért van
az, hogy a „nagy világ” tárgyai csak alázatról szólnak. Sőt az az igazság, hogy minden alázatos tárgy
csak azzá lehet, amivé teremtő Atyám tette.

2. A második tétel ezt hirdeti: az ember egyedül életalany.
Ez a tétel  azt  jelenti,  hogy ő az egyetlen egy valaki a földön, aki önmagára azt mondja: „én va-

gyok”. – Ez a tétel azután az alanyiság fenséges himnuszát dalolja, azt a dalt, amelyet így lehet lélek-
szeretettel értelmezni.

a) Az alanyiság is először – nyelvtanilag értelmezendő. Ilyen értelemben csak azt jelenti, hogy a
mondatnak leglényegesebb összetevőinek elseje, mert ő az, akiről állítunk valamit és ő az, akivel tör-
ténik valami, végül ő az, aki kikezdően cselekszik mindent.

b) Persze a magyarázat akkor lesz mélységeket feltáró, ha léttartalmilag értelmezzük az embert,
mint életalanyt. – Ebben az értelemben minden ember így dicsekedhet önértékével: „én vagyok, aki
kezdek,” „én vagyok, akik önnön életemet virágba szökkenthetem”. Ez pedig azt hirdeti, hogy az „Is-
ten képe”, a földi élet egyetlen személye vagyok, akit az önrendelkezés kegyével áldott az Isten. Ezért
olvassuk a szabad döntés adományáról: „A paradicsom minden fájáról ehetel, de a jó és a gonosz tu-
dásának fájáról ne egyél, mert amely napon arról eszel, halált kell halnod” (1Móz. 2,16). Ez pedig azt
jelenti, hogy választási jogot kaptunk, amely szerint a felém táruló világról én döntök, hogy mit és
mennyit használjak belőle. A valóság ez: önállóan döntő erőmtől függ a cselekvésem. Mit tegyek?...
Az akaraterőmtől függ. Méltán hirdethetjük tehát: ember, ne hallgass a csábító melódiákra, hanem Is-
ten világította értelmed szerint dönts minden életmozdulatodban.

c. Ez a gondolat azután elénk állítja azt az igazságot is, hogy az ember alanyiságának dinamikai
értelme is van. – Ez pedig azt jelenti, hogy – önalakító adomány hordozója lévén – megvalósíthatja
ezt a mesteri parancsot: „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Sőt
igaz lesz reá nézve ez az isteni ige is: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten
fiává legyen” (Jn 1,12). – És van-e ennél fenségesebb élettávlat? Tökéletessé teheted magadat – az
Isten tervei szerint és az isteni tervek valósítása nyomán az „Istenfiúság” magaslatára emelkedsz.
Mégpedig nem kizárólagosan a Teremtő áldó kegyelméből, hanem hozzásegíthetsz tudatos lélekmun-
káddal… És mindez kiegészíthető azzal a fenséges életértékkel, hogy az ilyen módon kialakított éle-
tünk tudatos és szereteten alapuló dicsőítője lészen az égi Teremtőnek. Így azután boldogan zengheti
minden ember: olyan földi lénnyé teremtett az Isten, hogy önmagam akarata szerint alakított szemé-
lyes életemmel dicsőíthetem az Istent! – Így azután arra is alkalmas lesz az ember, hogy emelkedett lé-
lekkel hirdethesse: én a nagy világ fölé állok és a személyiség szabad lendületével szárnyalhatok az
égiek felé. Sőt azt az öntudatot annyira feszíthetem, hogy az „isteni természet” birtokosának is mond-
hatom magamat. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni
természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). Igaz, hogy ez külön kegyelem, de igaz az is, hogy ezek
mellett az egyéni erőfeszítéssel bontakozó élet szent ütemével leszek az Isten dicsőítője. Vehetem a
Mindenhatónak csodaajándékait, hogy ezek birtokában „életem dalával” lehessek az Isten zengő élő
hárfája.

Befejezésül kérdezzük meg újból: micsoda a nagy világ és kicsoda az ember? Az Isten alkotta
tárgy a világ, ami tudattalan hódolattal hódol az Isten előtt… És az ember? Az ég világából küldött is-
teni követ, Krisztus barátja, Istennek fia, a föld zarándoka és az örök élet várományosa. – Így azután
megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amely az emberi élet igazi lemérését adja. – Tehát a földön járó élő
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személy vagyok. Olyan alany, aki magamat irányítom, magam életét teszem szebbé. Ebből az igaz-
ságból azután arra fogunk következtetni a későbbi beszédekben, hogy az emberi élettörténésnek gyö-
kérzete nem egy elvont törvény, sem kényszerű végzet, hanem olyan változatos fejlődés, tudatos erő-
felvétel és átalakítás, továbbá olyan életalakulás, amely az égi Szeretet csodás áradásából indul, az égi
Szeretet személyes erejével lendül és az Isten felé áradó szeretet erejével végnélkülien boldog sze-
méllyé tökéletesedhet. Amen.

12. beszéd: Mi az élet „ősi Valója”?

Az ember értékének vizsgálatánál arra az igazságra jutottunk, hogy az ember kiemelő értéke a
személyiségében található. Ez a tétel így fogható egy igazságba: egyedüli földi lény, aki önbíró és ön-
alakító. Egyszerű tételbe pedig így fogható: a világ minden teremtménye tárgy, amivel történik vala-
mi, csak az ember alany, aki irányító szellemi erővel lép az élet színpadára. – De ha ez áll, akkor nem
ok nélkül mered elénk az a kérdés is: vajon a nagy mindenség Urának mi volna a legbensőbb lényege?
– Erről fog szólni a mai szentbeszéd.

Bev.: Amikor a nagy világ ősi és lénytani magyarázatához nyúlunk, akkor a kutató szellemek egy
része az öntudatlan anyagnak állapodik meg, a szellemiséget nagyra értékelő bölcselők és valláskuta-
tók a személyes Istenhez jutnak. Az első azzal a nagy nehézséggel küszködik, hogyan lesz magasabb
rendű a produkált ember, mint a produkáló anyag? Az utóbbi tárgyi kötöttség és szolgálat, az előbbi
alanyi szabadság és alakító hatalom… A második Mózes szövegére épülve azzal kezdi magyarázatát,
hogy meghallgatja az égő csipkebokor hangját és felfigyelve hallgatja a lét Urának önnön meghatáro-
zását mondván: „Én vagyok az „Aki vagyok” (2Móz. 3,14). De nem olyan, aki a háttérbe húzódva
döntően indít, hanem Aki személyesen indít, irányít és vonz.

1. Az „ős Való” lényege a Szeretet.
a) Ez célt mutat.
b) Ez irányt jelez.
c) Ez Magához vonz.
2. De az örök Szeretet képeként küldi a földre az embert és így a szeretet kiárasztásával, a szere-

tet erejével Magához vonzza az embert.
a) Földi életben – tökéletesedésre.
b) Örök életben – teljes életboldogságra.
Bef: Mi tehát az „ős Való” lényege? Lénytanilag – a Szeretet, és dinamikailag – az örök gravitá-

ció.

*

12. (változat) beszéd: Mi az élet „ősi Valója”?

Bev.: Mikor vizsgálódásunkban ehhez a ponthoz jutunk, hogy az emberi élet legmélyén rejtőző,
de döntő Ősvalóját keressük, akkor vagy „tudattalan anyag”– hoz, vagy „tudatos Személy”-hez kell
elérkeznünk. Mert az bizonyos, hogy valami ősi Valóságból robban elő az élet. De ha „materia”,
„tárgy” az első és ősvaló, akkor szellemtelen, célratörésnélküli, vak történés az emberi élet… És az is
„igazság”, hogy a szellemtelen „ősködből” bontakozik ki a szellemi, önbíró és mindenben uralkodó
emberi lélek. – Ezt a következtetést nem bírja el az emberi elme, mert ősi erővel követelődzik benne
ez az igazság: az alsóbbrendű tárgyiságból sehogy sem bontakozhat ki a felsőbbrendű szellemiség és
alanyiság. Mert igaz, hogy a gyökérből pattan ki a pompázó virág, de mindkettőnek rendisége – az
alakok szebb köntöse mellett– egy síkon, a tárgyiasság síkján mozog. – A mi keresztény tanításunk
ezen a tételen épül. Mózes kérdésére így nyilatkozik az égő csipkebokor: „Én vagyok az „Aki vagyok”
(2Móz. 3,14). Az Isten fogalmát a Van adja és Isten lényegét a Személyes Lét prezentálja. Az Isten
Személy, Alany, örök Tett és élő Szeretet. – Vele kapcsolatban szemlélve a világot, az teremtmény, az
„igazi Van” kifelé észlelt tevékenységének gyümölcse; Vele kapcsolatban szemlélve az embert, az
olyan teremtmény, akiről megállapítható, hogy szellemi vetülete az örök Atyának. – Ennek az alap-
vetésnek felfektetése után kérdezhetjük: hogyan fonódik tehát az Ősvalóhoz, a Teremtőhöz az ember?

1. Első pontban Indítónknak mondható az égi Teremtő.
A tétel azt jelenti, amit az Írás így fejez ki pompásan csengő igazságban: „Benne élünk, mozgunk
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és vagyunk” (Ap.Csel. 17,28). Így tehát életünk, mozgásunk, létünk igazi hordozója az égi Atya.
a) Hozzá hajlik tehát kezdetünk. Ő az Ősforrás, Akinek életéből előrobban az emberiség élő fo-

lyama; de Ő az a Teremtő, Akinek életéből leheltetik a maszületett gyermek lelke. Az ember tehát is-
teni eredetű. Csak Isten adta földi törvények érvényesülése nyomán a földre szálló isteni követ. Ha va-
laki nagyra tartja a „törzs” jelentőségét és büszkélkedve mutatna családi címerének ősi és patinás paj-
zsára, akkor az ember, a legnagyobb és legkisebb egyaránt, emelkedett lélekkel mutathat „isteni címe-
rére”, amelynek gyökérzete az örök Atya világából szórja igazi értékét. Mi nem az élet hordalékai, ha-
nem az Isten fiai vagyunk.

b) De ha ezzel a nemesi címerrel hivalkodhatunk, akkor ennek a „címert adományozó” Atyánk
életcélt tűző.

*

13. beszéd: Mi a személyes Teremtő predestinációja?

Eljutottunk oda, hogy ezt a fogalmat: sors, megtagadjuk, mert az öntudatlan erők nem lehetnek a
tudatos ember életének irányítói. – A Gondviselés személyes problémájáról lesz szó. Arról lesz szó,
hogy az egész emberi életnek irányítása a gondviselő Isten személyes jóságában rejtőzik. Azt lehetne
címül adni a mai beszédnek: mi az isteni Gondviselésnek előrerendelkezése? Vagyis: mi a predesti-
náció?

Bev.: A vizek gyűlésének legendájával kezdem. Összegyülekeztek a vizek: forrás, csermely, har-
mat, eső, folyam, tenger. A legbüszkébben a tenger dicsekedett: mindnyájatokat ölelő karomba várom.
A folyó így szólt: a leghatalmasabb hömpölyögtető erőkkel viszem a vizeket. Egekből származónak
dicsekedett a harmat… Erre megszólalt a forrás: ne dicsekedjetek, mert mindeneknek anyja én vagyok
– a forrás! – Ha ezt megpróbáljuk az ember életére vonatkoztatni, arra a nagyszerű gondolatra jutunk,
hogy tulajdonképpen az emberi élet nagy predestinált értékéről van szó, arról a csodás erő-
robbanásról, a mindenható Isten életmélységéről, melynek három jellegzetes vonása van.

1. Isten a személyes Teremtő, a talentumokkal indító! Nincs olyan ember a földön, aki valami
érték nélkül, üres tarisznyával köszönt be a világba. Maeterlinck „Kék madár” című művében olvas-
suk: minden megszületendő ember vizsgálat tárgya az örök indító kapuknál. „Csak az lépheti át az élet
küszöbét, akinek tarisznyájában valami kincs pihen, mert üres zsákkal nem lehet beköszönteni a föld-
re”. – Az Evangéliumot olvasva rádöbbenünk arra, hogy a talentumokról szóló szent példabeszéd azt
jelenti, hogy az ember Isten képét viseli, ki-ki a talentumosztás, illetve a kapott kamatoztatása sze-
rint… Isten osztott kinek egy talentumot, kinek kettőt, kinek még többet. Minden ember a gondviselő
Isten előrerendelkezéséből gazdag kincs birtokosa, mely kincsnek tudatos birtokosa minden egyén,
minden lélek. – Még a kis ibolya-bimbó is magában hordozza a szirommálevés törvényét, az illatozás
kincsét. Az ember tudatos képe Istennek, mindenki valaki, egyéni érték. Vizsgáld magadat, hogy mi-
lyen talentumot adott az Isten? Nem áll a pesszimista mondása: nekem nincsen semmim. Azt kell kér-
deznünk: mit tudunk adni Istennek? Optimista, vágyakozó hittel kérdezzük! Az anya nem süt-e pogá-
csát útrakelő gyermekének? Mindenki, akiben szeretet él, gazdagon indít. Égi Atyánk gazdagon indít
mindnyájunkat, de meg kell keresnünk a kapott talentumokat.

2. A személyes és gondviselő Isten állandó kegyelmi áramlásával segítő.
Ez pedig azt jelenti, hogy az embert az élet kincsének kidolgozásában és megvalósításában erősíti.

– Aki ébredező ibolya-csoport táján jár, nem fog gyöngyvirágot gyűjteni… Az ibolyában benne rejtő-
zik az ibolyává levés törvénye. Isten belehelyezte talentumként, hogy mivé legyen. Az ibolyát a zefír
csókja indítja. – És az embert? Az emberbe szintén belehelyezte, hogy tudatos munkával alakítsa va-
lakivé önmagát. Az ember életét a „szeretet csókjával” illeti az Isten, és megindul benne a talentumok
tudatos kidolgozásának munkája. Mindenki idejében ébredjen rá, hogy mi a talentuma és hogy mikép-
pen kell azt kidolgoznia. – Talentumok szerint (tudós, vezér, szűkebb körben dolgozó áldozatos mun-
kássá indított, művész, apa és anya…) következik az élet szebbététele – előrerendelkező, szerető
Atyánk segítségével. Aki kisebbet kapott, az is készséges szeretettel induljon annak kidolgozására.
Akit családanyává teremt az Isten szeretete, annak ezt a szent feladatot kell megéreznie, hogy önmagát
kiüresítve teremtsen isteni embert gyermekeiből. Édesapák lelke azért telíttetik Isten kegyelmével az
előrerendelkező szerető Isten adományából, hogy az életcél megvalósításában segítőtárs legyen. – De
hol látod ezt a titokzatos segítséget? Longfellow „A nyíl” című versében ezt írja: valaki ellövi nyilát…
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kíséri annak útját… majd az ívelni kezd s meghajolva megakad a tölgy derekán… A lényeg az átvitt
hasonlaton és így a lélekvalóságon pihen: kimondom a szeretet sugallta szép szót, elröppen a messze-
ségbe és, szeretetből indulva, megtalálom a magam szerető emberlelkében… Elszállt a szeretet és
szeretetet fakaszt új lélekotthonában. – Ha fáj az élet, segítségül jön hozzánk az isteni kegyelem: a
szeretet szóró gesztusa. Kis dalocskának akkordban csengő hanghullámai… ismeretlen találkozások…
egybecsendülő felhangolódások… Nem véletlenek, hanem csodálatos isteni egybehangolódások…
Mindenütt rá lehet döbbenni, hogy ezek a személyes embernek személyes tettei, melyeket azért indít
a személyes Isten szeretete, hogy az ember csodálatos lelki megrezdüléseit kölcsönös szeretetre han-
golja.

3. Személyes szeretetével Isten a végső célra lendítő.
Minden megrezdülésben a végcél felé lendül a lélek. – A kertész elboronálja a hullott a falevelek-

kel fedett kertek felszínét… Mégis, amely fa tövében ibolyalevélkék lapultak, ott tavasszal – lélek
örömére – ibolyát talál a kertész. Pedig végigszántott rajtuk a tél zord hidege… Hát az embernek nin-
csenek télszakaszai? Ránk nehezedő hópehely borított takarója? Jégverése, szellemi és fizikai bacilu-
sa? Van. – De mi a szent predestináció hite? Mindezt értékké alakítja a szerető Isten Lelke. Még-
pedig az örök cél felé indít. Nem is baj, ha a túl földies birtoklás meglazul, elszakadnak a földi gyöke-
rek és kitárulnak az Ég felé törő szirmok. – Egy bölcs professzor így jegyezte meg: ne beszéljetek
mindig éhhalálról. Sokkal többen vannak, akik a túltáplálkozásból kifolyólag halnak meg… Jó a földi
szenvedés terhe, mert annak nyomása bontja bennem az Egek felé emelkedésnek csodáját. A szerető
Istennek célbasegítése abban rejlik, hogy az ember életének legfontosabb célját, az életet segíti, bontja,
vágyakkal telíti és gazdagítja az Isten. Nem az az élet kincse, mely kívülről halmozva körülörvényli az
embert, hanem mely a lélekben lakik. A szóró, az adó ember nem külső adással mutatja meg nagysá-
gát, hanem belső szeretetéből fakad lelki szépsége. A kapó ember viszont szeretetáradásával értéke-
lendő. – A földi ajándéknak lélek kincsévé kell átalakulnia. Isten mindent és mindig Magához hasonló
szeretetté változtat és így az embert a szeretet Urához vezeti.

Bef.: Legendával kezdtem, ugyanúgy végzem. Az egész életnek legősibb Forrása, indító ereje, él-
tető kincse, minden szépség felvillantója Maga az Isten, Aki az ember világát egyéni talentumokkal
gazdagítja. És ez a végtelen erővel teremtett egyén, az „Isten képe”, az ember útnak indul a születés
szent forrás-pillanatában; az az ember, aki csordulással, életzuhatagozással, életet teremtő öntudatos
élő vizek hordozásával árad, ömlik, az örök Élettenger szeretetébe. Élő vizei az Istennek! Legyetek
boldogok, hogy előbuggyanó szent születésetekben Isteni Atyátok kincseit hozzátok! Legyetek kész-
ségesek, hogy bontakozó életetekben kifejtsétek amit kaptatok. És legyen boldog hitetek, hogy ezzel
célotok felé, az örök élet felé hatolhattok. – Ez isteni predestináció! Amen.

14. beszéd: Mi a helyesen dolgozó ember életszolgálata?

Bev.: A múlt alkalommal az örök Atya szeretetének döntő kiáradásával, a predestinációval, az is-
teni előrerendeléssel foglalkoztunk. Ha megragadta lelkünket az az igazság, hogy a Szeretet örök ki-
áradása a számunkra kijelölt isteni életpályán való végnélküli mozgás, akkor most azt a kérdést kell
felvetnünk: és milyen szerepet tölt be ebben az Isten indította mozgásban, alakulásban és kifejlődés-
ben az ember? Mert azt mindenki érzi, hogy nemcsak az a kérdés, hogy hogyan pontozza előre életün-
ket az égi Atya, hanem az is jelentős kérdés: hogyan követi ezt az utat a föld zarándoka? Ha ugyanis
csak tárgy az ember, olyan, mint a szellemtelen teremtmények sora, akkor a kényszer törvénye alatt
peregne alá élete; de ha a személyiség kegyét is bírja, akkor önrendelkezésének nyomaira is reá kell
bukkannunk. Ez pedig azért lesz nagy jelentőségű, mert ennek a titoknak fellebbentése fénysugarat vet
arra a ködös kérdésre: miért boldogtalan mégis az ember, ha boldogságra rendelte őt  az  Isten?  –  Itt
azután a sokirányú és bölcseleti tapogatódzás helyett azt az utat fogjuk bejárni, amely gyakorlati ala-
pon tárja elénk a nagy kérdésre vonatkozó megoldási próbálkozást kínáló feleletét. Ennek a kutató
munkának így lehetne fogalmazni az alapvető kérdését: mit tegyen az ember, hogy Isten szeretetet su-
gárzó örök terve szerint boldoggá teremtse földi és örök életét? – A kérdés felelete kettős lészen. Az
egyik ismeretelméleti, a másik tökéletesen tevékenykedő gyakorlati.

1. Az első tétel így szól: kutasd fel önmagadban az önnön életed szentélyében pihenő isteni ta-
lentumokat!

Az isteni  Mester  tanítása szerint:  „Összehívta  szolgáit  és  átadta vagyonát” (Mt 25,14).  De azt  is
mondja: „Egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet…” (Mt 25,15).
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De ezt is hozzáfűzte: „Kereskedjetek vele, amíg visszatérek” (Lk 19,13). – Ez a rendelkezés, majd a
visszatérés utáni közismert felelősségre vonás és jutalmazás azt mutatja, hogy az embert olyan valaki-
nek gondolja az Úr, akinek tevékeny szerepe van életének kialakításában. Az alapgondolat ez: min-
denkinek élethivatása arányában ad talentumot az égi Atya, és mindenki a vett talentumok arányában
köteles hűséges szolgálatot teljesíteni. – Ebből az előrefutamozott igazságból azután következő követ-
keztetések vonhatók le.

a) Keresd meg tehát életednek Isten adta talentumait. Mégpedig egyéni talentumait! Az ugyanis
biztos, hogy a szellemi lélek égi kincse mindnyájunk közös életereje, de az egyéniséggé emelő részle-
tes talentummennyiség szentélyenként változó. Keresd csak vizsgálódó szemmel: mennyivel gazdagí-
tott tégedet az Isten? De ez nem maradhat a kíváncsiskodásnak öntudatot emelő és talán büszkeségre
hangoló megállapítása. Ennek a vizsgálatnak az legyen az eredménye, hogy ismerj önmagadra és hatá-
rozd meg értékeidet, amelyeknek szolgálatára küldött az égi Atya. – Lám! Itt is azt hangoztatjuk: a
Szeretet küldött a földre, a Szeretet szolgálata vezessen a földön. A vizsgálatoknál imádkozó égi fény
kereséssel közeledj lelked szentélyéhez és tapasztalni fogod, hogy igazi lélekfeltárással eléd lép szel-
lemi önértéked és egész élethivatásod. – Íme! Így bontakozik ki előtted értéked és Isten adta nagy-
szerű élethivatásod.

b) De a megismerés legyen azután olyan lélektartalom, amelynek birtoklása hálára hangol az égi
Atyával szemben és munkára serkent a földi élet „lelket alakító kohójának” csodás műhelyében. – A
hálás megismerés alázatra hangol. Olyan alázatra, amely azt hirdeti: „Mid van, amit nem kaptál? Ha
pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor. 4,7). De a „kereskedésre” küldetés
ereje pedig emelkedésre, önérzetre és munkára serkent, hogy tevékeny életem életté alakítsa az égi
Atya kiemelő és lelkembe helyezett lélekkincseit. Így lesz az alázkodó ember tevékeny ember és így
lesz a tevékeny ember önura ember. Az az ember, aki az Úr adta kincsek használatával „önmaga ko-
vácsa”. Itt azután homlokegyenest eltérést mutat a mi drága Egyházunk „élő tanítása” és a hindu szel-
lem megnyilatkozása. Mi azt halljuk: törekedjél a vett értékek életté teremtésére; a hindu gondolat pe-
dig azt suttogja: ölj ki magadból minden vágyat és előretörést, mert az boldogtalanná teszi életedet. Az
Egyház tanítása felemelő és lendületet adó, a pogány gondolat pedig passzivitásba süllyesztő és eler-
nyesztő. – Azt azután erősen kell hangsúlyozni: sohase hánytorgasd az összehasonlítás alapján magad
„kincseinek nagyságát”, vagy ne zúgolódj „kincseidnek kicsisége” folytán! Az első gőgössé tehet, a
másik elernyedővé alakíthat. A helyes mérce ez: amit Isten adott, azt hálával veszem, és amivé gon-
dolt, azzá alakítom önmagamat. – Biztató jelszavam ez az igazság: a végzett munka arányában veszem
égi Atyám isteni jutalmát. Ilyen elgondolás alapján magamon érzem „a boldog ember ingét”, mert Is-
ten tervei szerint alakítom az isteni ember igazán boldog életét.

2. De a helyes és egyedi életmegismerés után az a feladat áll elénk: alakítsd magadat olyanná,
amivé elgondolt tégedet az isteni Akarat!

Most azután azt a gyakorlati életmódot kell kipontozni, ahogyan vezetnem kell életemet. – Azt
már előbb hangsúlyoztuk, hogy a vett talentumok elégedetteivé kell lennünk; most hozzáfűzzük, hogy
a vett talentumok arányos kamatoztatóivá kell válnunk.

a) Van, aki arra ismer reá, hogy tehetségei a fizikai munka erősévé teremthetik. Legyen tehát eb-
ben a tehetségben tevékenykedő. Van embertestvér, akit elmélyedő lelki erőkkel áldott meg a Min-
denható. Legyen ennek munkája a tudomány területén érvényesülő. Akad kivételesebb ember, akit
művészi érzékkel ajándékozott az égi Atya. Vagy gondolatának sziporkázó fénye, vagy alkotó művé-
szetének terméke robban elő gazdag lelkéből; végeredményben mindegy, csak íróként, festőként, ze-
neszerzőként vagy szobrászként tevékenykedik. A lényeg az: lélekhárfáján felfogódik a világ sok
szépségének hullámzása, és a finoman hangolt hárfán át kivetődik a teremtett szépnek lelket nemesí-
tő harmóniája. Így nemesebb lesz a művész lelke és nemesítő lészen életének minden alkotása. – De
nem volna szabad azt hinni, hogy csak ilyen kivételes adottságok emelhetnek minket a „gazdagon
ajándékozottak” közé. Az isteni Szeretet mindenkit az élet szolgálatába állít. Azért reá kell döbbenni
arra, hogy a jelen élet hordozója – a jövő élet éltető édesanyja. Mégpedig akár a természetes élet-
szolgálat szentségére gondolok vagy a lelki élet nemesítését állítom hivatásom tárgyául. Az édesanya
és édesapa képe úgy rajzolódik az ember elé, hogy azon kiverődik az áldozatos önátadás vonzása. Az
a vonzás, amely a „új életfakasztás csodáját” az önfeláldozó és lemondó élet alapján termeli. És ezt
azért hangsúlyozom, hogy előrerobbantsam azt az áldozatos életfeladatot, amelynek lendületével a vett
isteni talentumnak szolgája lehetek. Mert tudni kell azt is, hogy a legnagyobb szolgálat – az Isten indí-
totta életszolgálat. Ebben pedig az az erő érvényesül, amely nem a világot akarja szebbé, jobbá és
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pompázóbbá tenni, hanem az életet, az emberi életet, a személyes életet, a végnélküli életet akarja gya-
rapítani – Isten örök országában. – Mi következik mindezekből? Legyen elégedett az ember az Úr adta
talentumainak birtokában; elégedjék meg színpompájával a mezei kankalin és egyéni szépségével le-
gyen a rétek dísze, emberek öröme és Istenatyánk jóságának csendes, derűs, sziporkázó hirdetője.

b) De a fenti és megosztott talentumszolgálat mellett le kell szögeznünk, hogy a részleges kidolgo-
zás mellett minden ember egyetemleges és isteni szereteten alapuló életfeladata az erkölcsi élet ki-
dolgozása és a végtelen Atya dicsőségének szolgálata. – Olyan hivatás ez, amelynek alárendeltje a
külön-külön álló isteni adományvétel. Jól jegyezzük meg: ennek kidolgozására adatik minden talen-
tum, ennek érvényesítését szolgálja a Megváltó, ezt fokozza és virágoztatja az isteni kegyelem… Az
ember sohase felejtse, hogy az Istenhez tartozik; mégpedig eredetében, szeretetben és végső kifejlő-
désben. Legyen tehát életének minden rezdülése olyan, hogy parányi adalékot adjon ehhez a
mindenekfeletti hivatásteljesítéshez. – Ez pedig azért mindenekfeletti, mert az erkölcsiség ereje fel-
emel bennünket az anyagi világ fölé, és az Istenatyához tartozandóság pedig az Isten– fiúság magas-
latára emeli lelkünket. Mégpedig olyan formában, ahogyan a virágok családjában foglal helyet az ár-
vácska, a rozmaring, a katángkóró és a hivalkodóan pompázó rózsaszál; úgy az „Isten gyermekeinek
nagy családjához” tartozik munkás, művész, tudós egyaránt. Tudomásul kell vennünk azt is, hogy az
ilyen talentumszolgálat alakítja boldoggá életünket. A nem vett talentumok igényeskedői a boldogta-
lan emberek családjának gyarapítói. Aki a földiek bírásában és dúskálódás örömeiben keresi élete bol-
dogságát, azt Darwin kincstára sem teszi boldoggá… Aki azonban az Isten adta életkincsek kamatoz-
tatásában fáradozik, az diadalmasan zengi az életboldogság szent himnuszát. Szt. Lajos király résztve-
vő szavaira így felelt a templomkapu koldusa: „ne sajnálj engem, király, én a boldog emberek boldoga
vagyok. Amit Isten adott, azt élvezem, mi mást kívánhatna lelkem?” – De még akkor se roppanjon
össze lelked, ha erkölcsi összeroppanást mutat a múltad. Van olyan talentumod is, amely a bűnbánat
tartásra segít. Ibsen Peer Gyntje is reádöbbent az „újjáöntés” feladatára, Goethe Faustja is elénekli a
bűnbánat zsoltárát, és így lehetővé válik az „újjászületés” kegyelmi csodája. Szinte örömdal csendül
az emberi ajkon, ha arra gondol: az életutak az adományt osztó Atyától indulnak, az életképek az Isten
és ember közös munkája folytán alakulnak és végül is – hosszas elívelő elhajlások ellenére is – az égi
Atyához fordulnak vissza. Igaz ez a tétel: a vizek a tengerbe ömlenek. Igaz ez a tétel is: „Azokat is
ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra: egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16). Íme! Ez az Is-
ten gondolta életnek, életszolgálatnak és lélekemelkedésnek záró mozzanata.

Bef.: Végezetül azt a kérdést vetem fel önmagamnak, azaz azt a kérdést veszem át néma ajkatok-
ról: hogyan mered állítani, testvér, hogy az Isten adta talentumok felhasználása diadalra juttatja az
emberi életnek igazi tartalmát? A feleletem egyszerű. Ezt diktálja a tapasztalat, és ezt tanítja az isteni
Mester. A tapasztalat azt tanítja: minél igényesebb és minél többet követelő az ember, annál boldogta-
lanabb az élet. De azt is mutatja: minél többet tevékenykedik saját hivatásában a lélek, annál gazda-
gabb és boldogabb az élet. A Mester pedig azt tanítja, hogy a jutalmat Osztó így osztja kincseit: akinek
tíz talentumot adott és aki tíz újat szerzett, annak tíz város feletti uralmat biztosított... Ez azután így
folytatódott mindaddig, amíg a félrehúzódó és nem dolgozó még azt az egyet is elvesztette, amelyet
keszkenőbe kötött. – Ha mármost ezeket a hallottakat ebbe a Mester adta fénycsóvába állítjuk, akkor
eredményként hullik ölünkbe az az igazság, hogy életünk milyenségét az Isten adta talentumok száma
és eltérősége irányítja, de azok értékesítését és így az élet kialakulásának igazi valóságát az ember
erőfeszítése biztosítja... Aki tehát reá akar lépni az életboldogság igazi útjára, az legyen kutatója
önnönéletében pihenő isteni talentumoknak és legyen áldozatos kamatoztatója az isteni ajándékoknak.
Aki ugyanis életének minden rezdülését saját tehetségének mércéjéhez igazítja és azok birtoklását
Isten ajándékának tudja, az reá fog döbbenni arra: a vak sors helyett az égi Atya adakozó szeretete
indít, és az öntevékeny ember valósít. – Így lesz hálás ajándékvevő és így lészen boldog életalakító.
Amen.

IV. rész: Az élet tényeinek helyes értékesítése (értékesítés)

15. beszéd: Mi a boldogtalanság gyökérzete?

Bev.: Ha az égi Atya talentumait hordozzuk és azok értékesítésében éljük boldog életünket, és ha
szabadon bontogathatjuk és értékesíthetjük isteni kincseinket, akkor miért lehet mégis boldogtalan az
ember? Erre a kérdésre akkor tudunk válaszolni, ha nemcsak tárgyi szemszögből, hanem alanyi szem-
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pontból is meghatározzuk az embert. Tárgyilag Isten képmásai vagyunk, de alanyilag a boldogság
áhítozója minden ember. Ez pedig azt jelenti, hogy földön is boldogságot kereső szellemi lény. Olyan
mélyen hordozza ezt az Isten adta vágyakozást, hogy minden megrezdülésén megérezhető, erre tör az
erőfeszítése. Ezért töri a hantot és göröngyöt, hogy ízletesebb és finomabb legyen az eledele, ezért
hozza a föld színére a vasércet, hogy hasznosabb eszközöket kopácsoljon a kemény vasból, ezért vált-
ja villannyá a fekete gyémánt, a szén energiáját, hogy fényben úszva élvezze a világ szépségeit, és
mindezt egybefogva kellemesebb otthont teremtsen magának. A levegőt is azért hasítják gépei, hogy
könnyebb és gyorsabb legyen a közlekedése. Tudományos elmélyedésének iránya is azért mélységek-
re szálló, hogy a rejtett igazságok leleplezése után még tökéletesebb legyen a földön való elhelyezke-
désének lehetősége... és bár ez így van, mégsem mondható, hogy évezredekre terjeszkedő erőfeszítés
megteremtette volna „a boldogság otthonát”... Sőt szomorú igazságként szögezhető le, hogy a boldog-
ság „kék madara” nehezen fogható és szorítható az otthon kalitkájába. Ezt az igazságot dolgozza fel
szépirodalmilag Maeterlinck „Kék madár” című művében és arra figyelmeztet: „keresve keressük az
élet boldogságát”. – Kérdezzük tehát: ha szerető Atya indította életútra az embert, miért boldogtalan
mégis – széles rétegekben – az élet vándornépe?

1. Az első és alapmegállapításunk így szól: azért, mert sokszor csak a földi síkon mozog éle-
tünk.

Elemi tapasztalatunk azt diktálja, hogy földanyánk átmeneti otthonunk. Születési helyünk, életke-
retünk és feltáruló sírgödrével hazaváró „házunk”. A bölcsőt is fájából faragják, átmeneti házunkat is
termékeiből alkotják és koporsónkat is deszkalemezből ácsolják.

a) Aki a köznapi tapasztalat ellenére az emberi szellem elmélyedésével vizsgálja az emberi életet,
az előtt feltárul a kérdés: vajon csak a földhöz tapadó teremtmények vagyunk-e? A megfigyelő meg-
torpanás hamarosan reá vezet arra az igazságra, hogy a természetes élet adta örömöknél többet igényel
az ember. Kevés neki a föld és eget keres a szellem. Az is megállapítható, hogy mindaz a „kisigényű
ember”, akinek elégnek látszik a világ, az le is mondhat eleve a boldogság megszerzésének lehetősé-
géről. – Az életboldogság vágya ugyanis magával hozza az állandó birtoklás igényét. A végesnek
mutatkozó élet pedig megfosztja ennek reményétől a halál felé gravitáló embert. – De ugyancsak fel
kell adnia az ilyen embernek a boldogságszerzés lehetőségét azért is, mert a földiek felett ott lebeg a
múlandóság köde. Az ember pedig állandó előretörést igényel és ebben a végnélküliség jegyét árul-
ja el. Épp azért csak az az ember tudna közelférkőzni a boldogság valóságához, aki reádöbbenne arra
az igazságra: igényeskedő természetünk keresi, szolgálja, örömmel élvezi a világmindenség jóságát,
szépségét és igazságát, de mindezek fölé emelkedő követelődzéssel megsejti, meg is ismeri a földre
küldő égi Atyát, és lelkének egész tartalmával Hozzá tartozónak érzi  életét.  Az igazság akkor kezd
feltárulni szemünk előtt, ha elfogadjuk ezt az isteni igét: „Isten létét természetes értelmével is megis-
merheti az ember és a Hozzá-tartozandóságot is átérti az értelem” (Egyház állandó és élő tanítása). E
nélkül az igazság nélkül földön botorkáló és így életboldogságot nem találó boldogtalan teremtmény
az ember.

b) Ha azonban a természetünk szava mellett még a kinyilatkoztatás szavát is hallgatjuk, akkor az
„Isten-fiúság” tudatában reá találunk arra a földi életformára, amely rávezet a boldog élet igazi ösvé-
nyére. – Az égiekhez tartozandóságunkat így tanítja az Írás, az alaphangot megütve az első emberről:
„Alkossunk embert a mi képünkre s hasonlatosságunkra” (1Móz. 1,26). Majd akkor fokozza, amidőn
ezt írja: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda...” (Jn 3,16). Továbbá ezt is olvas-
suk: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12). Később
azt is hirdeti a Mester: „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből,
nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). És mindez azzal tetőzik: „...hozzá (Atyához) megyünk és
benne fogunk lakni” (Jn 14,23). Isteni hangok, égi dalok ezek a szavak. Olyan csengések, amelyek
erős tevékenységre sarkallják a küszködő és fáradozó embereket. – És mindez nem elégséges jelzése–
e annak, hogy nemcsak a föld fiai vagyunk?... De nem következik-e ebből az az igazság: aki csak a
földi kapcsolatok kidolgozásán fáradozik, az a boldogság teljességének sohasem lehet részese?.. Any-
nyira követelődzik, hogy szinte leszögezhető igazságként lép elénk: aki csak a földiekben keresi bol-
dogságát, az reá nem fog találni soha! Mégpedig azért nem, mert a földi élet csak előfutam, a földi
munka csupán életbontakozás, a földi életboldogság magában életrészlet; az igazi boldogság pedig a
teljesség birtoklása. – Erősen bele kell vésni lelkünkbe azt az igazságot, hogy az élet célja csak akkor
érhető el, ha az Istenatya elgondolta földi és égi életvonalon tevékenykedik az ember. Ki csak a föld-
höz cövekezi önmagát, az sohasem emelkedik emberi méltóságának teljes értéséhez és sohasem jut el
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Isten gondolta életértékének és boldogságának élvezéséhez. – De ezek után még továbbra is kell jut-
nunk és reá kell utalnunk arra, hogy az égiekhez kapcsolódva hogyan keresheti boldogságát a föld za-
rándoka? A módozat kidolgozása azon a felfogáson épül, amely szerint a föld életsík életalap, és a fe-
lette húzódó természetfeletti életszíntáj az igazi boldogság Isten gondolta otthona. – Az emberi életet
Isten testből és lélekből teremtette; a kettő egysége a föld emberének lényege. De még azt is hozzá
kell fűznünk, hogy a szellemiség tökéletesítésére az isteni természetet is adományozta. El lehet– e te-
hát képzelni, hogy a magasabb rendűek észlelése, felvétele és értékelése nélkül megtalálható az ember
boldogsága? Vegyük tudomásul: aki életigényének kielégülését csak alsóbb síkra szorított keretekben
keresi, az üres vagy félig telt tarisznyájú marad – a boldogság birtokbavételében. – Igaz ugyan, hogy
Rousseau azt tanítja, hogy a szellemiesedés az élet boldogságának megrontása... De igaz az is, hogy
az ő „szellemiesítése” a civilizáció „csigavárára” vonatkozik. Az pedig nem elégséges, hogy a szel-
lem termelte „életkeret”, a civilizáció neveztessék „szellemi életnek”. Lelkünk értelmi ereje, akaratunk
felfelé törése és életigényünk végnélkülisége oda akar emelni, hogy a Végtelenhez hasonulva, Belőle
élve – a végnélküli boldogság részesei legyünk. Ebben segíthet a civilizáció, de csak eszköze lehet a
szellem szárnycsapásainak. – Mindez arra kényszerít, hogy igazságként fogadjuk el ezt a tételt: az
anyagi világ színtáján vezetett élet csak átfutóan boldogságot teremtő, és keresendő az a végnélküli
vonalra húzódó életszíntáj is, amely eltünteti a boldogtalanságot és megszüli az élet igazi boldogságát.

2. Ha mindez igazság, akkor így folytathatjuk megállapításainkat: a teljes boldogságvágyunk pe-
dig akkor lesz igazán életfakasztó erő, ha a természetfeletti életsíkon is mozog életünk.

Ebbe a gondolatvilágba akkor tudunk belemélyedni, ha Calderon „Világszínpadjának” szereplői
vagy Madách „Ember tragédiájának” Ádám – Éva gyermekei, vagy Milton „Elveszett paradicsom”–
a örök keresői vagyunk. – Mintha felcsendülne a Mester szava: „Keressetek és találtok...” (Mt 7,7).
Keressük tehát életünk igazi hivatását és higgyük, hogy meg is találjuk! Keressük tehát: hogyan kell a
lelki síkra emelkedés csodáját megtalálni és hogyan kell ebben a csodavilágban az életboldogságra
reádöbbenni?

a) A keresés felfigyelő életvizsgálaton indul. Magunk értékét tudva – előbb szóltunk róla – ma-
gunk szellemi emelkedését is szolgálni akarjuk. Van ebben igényes meglátás, lendületes megindulás
és emelkedő szárnyalás. De ne higgyük, hogy mindez túlméretezett elgondolás vagy képzelet szülte
„elröppenés”. Sok ebben a valóság; sőt benne él az igazi és teljes valóság. Mégpedig azért, mert ezt az
emelkedést keresve keresi az ember, és ezt a keresést pedig kincsként adta lelkébe a szerető Isten.
Élettartalmunkhoz tartozik a szeretet, amely a szellemiség jelentkezése. Ennek útja pedig nemcsak ér-
zéshullám jelentkezés, hanem tisztultabb és szellemibb kiáradás. Kitör ez önmagunk felé, majd széle-
sedik embertestvéreink felé és végül felmagasztosul az égi Atya felé. A személyes élet a szellemi sze-
retetben nyilatkozik meg, és ez a szeretet a legtökéletesebb Szeretetben talál kielégülést. Mi tehát a
vágyakozásunk iránya? Szellemiségünk szeretetet sugároz, szeretetünk önmagunk, embertestvéreink
és égi Atyánk felé árad és „élő gyökérzettel” a személyek világába kapaszkodik. Azaz kapaszkodásra
törekszik.

b) Ámde amit keres az emberszemély, azt meg is találja. Mégpedig azért, mert leereszkedve hozzá,
adja az égi Atya, és felfogva, élvezve és életté alakítva egyéni életté teremti a dolgozó „Isten fia”. Így
tehát kettős tevékenységben jelenik meg a szellemiség igazi mozzanata. Közöl – az Isten, és életté te-
remt – az ember. – De itt meg kell állapítanunk, hogy az adakozó Atya szeretete olyan kiáradású,
hogy nem zárja le szerető lelkünk tevékenységét a természetes szeretet szűk és végesnek látszó em-
beri vonalára. Az égi Atya többet ad, mert áldozatos áldozatával égiekhez akar emelni a Megváltó.
Éppen azért arra is ki kell terjeszkednünk, hogy az isteni Szeretet – Önmaga természetében részesít
és így embervoltunkat isteni életre, isteni szeretetet sugárzó életre képesíti. – Egyházunk élő tanítását
így csendíti Szt. Péter apostol: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek ré-
vén az isteni természet részeseivé legyetek...” (2Pét. 1,4). Ez pedig annyit jelent, hogy emberi termé-
szetünket „átszüli” és a Nikodémusnak tett isteni ígéretnek beváltásával egészen „isteniesíti”. Az „is-
teniesedés” lényege a Szeretetben való részesedés, és így a Szeretet közlése a természetfeletti szeretet
élésére segít bennünket. – De nem észlelhető-e ebben a boldogság teljességének közeledése? A földi
életre irányuló lélekerőfeszítés alapjában birtoklásra feszül. A birtoklási vágy pedig lehet a boldogta-
lanság gyökérzete is. Az égiekből élő és isteni természet ajándékából kiáradó szeretet pedig – kitárul-
va adó. Bőséggel táruló, másnak adó, mást emelő és végül is Istenatyát magasztaló. És ez a kiáradó
szeretet pedig – az igazi boldogság elérése. Miért? Azért, mert adva önmagából – másokban látja a tö-
kéletesebb élet igazi képét. És azért, mert önmagát adva – éli Isten dicsőítését.



91

Bef.: Legyen a záró és összefogó gondolat egy szó: dimenzió. – Ez a szó azt jelenti: van egy di-
menzió – ez a vonal. Van két dimenzió, – ez a sík. És van három dimenzió – ez a tér. Figyelj csak:
eligazodnék-e az életben, aki csak egy vagy két dimenzióban dolgoznék? (Lásd a kisgyermek dimen-
zió zavarait!). – Az emberi élet nem véges és anyagias méretű, hanem végnélküli és szellemi. Ezért
csak az érti majd és bírja a boldogságot, aki a való színtájon, annak együttesében éli életét. Amen.

16. beszéd: Mi a szenvedés teleológiája?
(Előhang – összekötő gondolatnak!)

„Sors, vagy Gondviselés” című sorozatunkban eljutottunk ahhoz a döntő jelentőségű megállapí-
táshoz, amely szerint a mindenható Atya tervében olyan teremtmény az ember, akinek előretörő és tö-
kéletesedő élete a végnélküli, isteni életvonalra lendítendő. A szerető Isten tervében (predestináció)
tehát úgy jelenik meg az ember, mint a földön tevékenykedő és az égbe törő szellemi lény. De ha ez
igaz, akkor elénk mered a mai beszéd tárgya: mi a szenvedés rendeltetése és hivatása az ember életé-
ben?

Bev.: El kell hessegetni azt a naiv hitet, hogy a szenvedés értelmező magyarázata alapján minden
probléma megoldást talál. Isten szent titokzatos terve csak megvilágítható, de tökéletesen meg nem
magyarázható. A lényeges alapvetés ez: Isten minden terve, tette és közeledése úgy értelmezendő,
hogy az az ember életét magasabb rendű tevékenységre sarkallja. Ebből a felfogásból bontakozik ki az
a meglátás, amely szerint a szerető Isten különleges kegyelme még a reánk nehezedő, de szellemi éle-
tünkben nagyon értékesíthető szenvedés is. Aki arra az útra tévedne, hogy a szenvedés létét próbálná
elszublimazálni, az szembe kerülne a tapasztalati ténnyel és elszakadna – túlzott optimisztikus gondo-
lattal – a valóságos élettől. Nem erre a tévútra kell jutnunk, hanem arra kell törnünk, hogy megtalál-
juk, hogy hogyan kell az élet szenvedéseit éltető erővé nemesíteni és értékesíteni? Mintha azt kérdez-
ném: hogyan kell értelmezni a szenvedést – Isten tervében és hogyan kell értékelni, továbbá értékesí-
teni – az ember életében?

1. A szenvedés lénye: szakít a földtől.
Ez a tény világosan megállapítható. De kérdés marad: miért szakít el, ha beleteremtett?... Ha ezt a

tételt felvetjük, az az első gondolat áll előttünk, hogy minden, amit Isten ad, nem lehet más, mint a jó
fejlesztője, helyesebben, nem lehet olyan rossz azonban, hogy azért ad szenvedést, hogy rossz legyen
az ember.

a) A vallási felfogások eltérően magyarázzák. – A pogányok úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy
azt mondták: „van rossz isten” és ez okozza a rosszat, a szenvedést... Ezzel a sötét és letörő gondolat-
tal szemben a Mester azt tanítja: Isten a szeretet, a jóság, akiből az ember felé csak jóság áramlik.
Ezért  ismétli  Szt.  János:  „az  Isten  szeretet”  (1Jn.  4,8).  És  ezért  imádkozunk  ilyen  módon:  „Mi
Atyánk...” (Mt 6,9). Ami az embernek jó, az csak akkor igazán jó, ha az élet kifejlődés útján a tökéle-
tesebb embert szorgalmazza. Nem az jó az embernek, ami csak életkörzete, vagy érzésfokozója, ha-
nem az a jó, ami befelé lép és arra indítja, hogy tökéletesebbé legyen az élete. – Nézzük csak a mus-
tármag példáját. A kicsi magocska elvetése temetkezés; majd a föld nyirkosságától „pusztulásnak” in-
dul, és mégis az első napsugár melege megpattantja kis ködmenét és megindítja a sejteknek fejlődését.
Életet kíván az elvetett magocska és évek során terebélyessé bontja ágait, hogy rajta pihenjenek az ég
madarai és árnyékában húzódjanak meg fáradt zarándokai a földnek...

b) A tudósok is azt mondják, hogy a sejtnek fejlődése mindig robbanásszerű és így szenvedést mu-
tató. Az életnek útja mindig a múltnak temetése és valami újnak szenvedésen át való születése és ala-
kulása. Ez nemcsak a kis sejtre áll, hanem az ember életében is kötő törvény. A kicsi baba vagy isko-
lás gyerek azért mozog sokat, mert benne minden sejtnek robbanó fejlődése megy végbe...

c) Ámde ha elhagyjuk a példát és az élet valóságára, az ember egyéni életére gondolunk, akkor a
mai szentmise Szentleckéje éppen jó példaként áll elénk. – Itt Jób történetét olvastuk. Tanulj tehát
Jóbtól! Mindent kapott és minden elvétetett tőle. De nem olvassuk ezt a zúgolódást: hogyan jutok hoz-
zá én, a jó ember, hogy mindent elvettek tőlem? Mit vétettem?... Ez a gőgös ember jajkiáltása volna.
Jób nem zúgolódott, hanem így fohászkodott: „Az Úr adta s az Úr elvette... Legyen áldott az Úr ne-
ve!” (Jób 1,21). Szinte kicseng a szavából az az isteni meggyőződés, amely szerint a szenvedés is ja-
vára fog szolgálni... – Népek történetét, egyes emberek életét örök útitársként kíséri a szenvedés. Min-
denütt észlelhető a szenvedések útja! – A paloták sem nőnek maguktól, mint a gombák! Verejtékes
munkával égetik a hozzávaló téglát és még nagyobb feszítéssel, erővel rakják egymás fölé a falakká
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növő köveket. Az igazság az, hogy keményen szenvedő emberek könnye emeli a palotát. Épp úgy,
amint véres verejtékező szenvedők emelték a fáraók piramisát. Lett légyen temetkezési hely vagy ott-
hon az épülő ház, minden esetben más ember erőfeszítéseinek, szenvedéseinek szüleménye a te drága
otthonod szépsége. – Még az evangéliumi Mester életét sem kerüli el a szenvedés... „A rókának odúja
van, az ég madarának fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét” (Mt 8,20) – írja róla az
Írás. Sőt! Születésének szegényes környezete állandó kísérete egész életének. Betlehemet Egyiptom
követi, majd Názáret szegénysége a növekedő Mester környezete, később tanító munkájának fáradsá-
ga, sok bántalom elviselése, és végül az áldozatos Kereszt a nyoszolyája... És mindezekből mi követ-
kezik? Az a döntően fontos megállapítás, hogy a földi élet boldogságát áldozatos munka eredőjének
tervezte az Isten. Erőfeszítéssel dolgozik az ember, és minden erőfeszítés szenvedésben fogant. Ha
megfigyeljük a kis pólyásbabát, látszólag nyugalom az élete, a valóságban pedig titkos erőfeszítés do-
hog benne, amely arra szorítja, hogy valami nagyobb és szebb alakuljon ki életéből. – Éppen azért ér-
tékelni kell azt az isteni kinyilatkoztatáson alapuló egyházi tanítást, amely szerint az emberi élet leala-
csonyítása akkor kezdődik, ha az élet örömeit halomszámra gyűjtő munkájában és nem az áldozatos
küzdés boldogságában keressük. Nem az a lényeg, hogyan kapom és veszem az élet örömeit! Nem tej-
szívó baba az ember, hanem önmagát alakító, világ urává alakító, diadalmasan küzdő isteni követ. En-
nek a követségnek az élén a Mester jár, Akinek élete ezt hirdeti: áldozatos kereszt az életem, aki pedig
követni akar engem, az „vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24). A szenvedés tárgyi mi-
voltában Isten tervében olyan lendítő erő, amelynek hivatása erősebb tevékenységre lendíteni az em-
bert. Elszakít a föld végességétől és belemagasít a magasságok égi világába. – Ennek az igazságnak
életképe az a „szellemi nagyok” életében is jelentkező „fordulat”, amelyet akkor tesz meg O. Wilde,
Pellico Silvio is, amikor elragadtatott tőle a föld öröme és eleven igényű lett benne az égiek áhítozása.
Valóság igazságot hirdet a Mester akkor, mikor ezt mondja: aki elhagyja, vagy akitől elvétetnek a föl-
diek, az „százannyit kap és örökségül kapja az örök életet” (Mt 19,29).

2. Most azután ahhoz a ponthoz jutunk, hogy kérdezzük: mit tehet a szenvedés ilyen átértékelése
érdekében az ember?

Mit ér ugyanis, ha látom a szenvedés útját, de nem tudom magamban megvalósítani és felértékelve
életté alakítani a szenvedések életterhét? Azt a módot kellene tehát leleplezni, amelynek ismerete és
gyakorlása valósággá teszi az egyéni életemben is: a szerető Isten adta szenvedésnek életet emelő hi-
vatását. Azt kellene tehát a második részben igazolnunk, hogy a szenvedés felemel az éghez. – Az el-
ső részben igazoltuk, hogy a szenvedés elszakít a földtől... De ez csak negatív eredmény. Keresni kell
azt a pozitívumot is: hová emel tehát? – Azon a vonalon kell megindulnunk, hogy az adott szenvedés
– lett légyen az lelki, szellemi vagy testi megpróbáltatás – olyan módon lépjen elénk, hogy az az em-
ber életének felsőbb rendeltetését szolgálja. – Alapvetésül a transzpozíció szót kell megjegyezni. Je-
lentése ez: átértékelés!

a) A fizikai élet vonalán – az itt lobbanó villanykörtét nézem– felvetjük a kérdést: honnan került
ide ez a fényözön? A fizikus azt mondja: a szén őrizte meg a nap ősi energiáját, mert a zsurlókban, ha-
talmas faóriásokban felhalmozódó fényenergia elraktározódva őriztetett a szénrétegekben. A tudo-
mány okos és bölcs csodaszere elővarázsolja a fekete, kemény kőszénből ezt a sugárzó fényt, amely a
múltból árad és a jelenben világosságot áraszt. – Az orvosi vonalon is észlelhető ez a titkos transzpo-
zíció. Ha valakinek a szíve erősebben, vagy gyengébben ver, akkor minden esetben a digitalis valami-
féle vegyületét rendelik a beteg számára. – A valóság ez: megcsordítják a egyszerű kis gyűszűvirág
kelyhét, és a csorduló cseppek előnyösen befolyásolják a beteg életét. Ez a kis csepp transzpozíció
munkáját végzi, mert vagy erősíti, vagy gyengíti a szerv működését. – Mindezzel csak azt akarom be-
mutatni, hogy a természet rejtett erői átválthatók, átváltható erők hordozója a természet.

b) De a lélek életében is kötelező törvény a transzpozíció. A szenvedés, fájdalom rossz és teher.
De csak akkor, ha kizárólagosan a földi síkon nézem és értékelem az életet. – Ha éhes vagyok, vagy
bármi más hiányérzetem vagyon, ez a földi életben könnyet fakaszt... De kérdés marad: vajon van-e
erre is transzpozíció? Adott-e erre is átváltó erőt az egek Ura, hogy a fájdalmak terhét a magasabb
rendű élet szolgálatába állítsa a földi zarándok? – Minden szenvedés valamit elvon tőlünk. Ha úgy
nézzük a szenvedést, hogy elvonta tőlem az Isten a föld örömét, ez horizontális életérték elvonás, ak-
kor jól jegyezzem meg: olyan módon emeli meg életemet, hogy felébreszti benne a végnélküli élet felé
való vágyakozást. Ez pedig már transzpozíció, mégpedig olyan, hogy a véges vesztesége a
végnélküliek igényének ébresztője lészen. Szt. Teréz így imádkozott: szenvedést adj, Uram, nekem!
Mi lehet ennek az oka? Így magyarázhatjuk: az az oka, hogy a föld szenvedései útján akarja elérni,
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szinte kiérdemelni az örök élet boldogságát. – Az sem tagadható, hogy aki a földi élet minden örömét
– szinte túlméretezetten– birtokolja, az eltunyuló „senki”, nem pedig életerők feszülésében dolgozó
„életóriás”. Az élet nem akkor tökéletesedik, ha minden földi igényünk kielégül; így csak az elkövére-
dés fenyegethet bennünket. Az ember Isten fia és az ég Urának végnélküli élettársa. Óriás a földön!
Szava így cseng: enyém a világ és ura vagyok a nagy világnak és önmagamnak! És Isten fia a földön
és az égben!... Minél több erőfeszítést kell végeznem, annál erősebb vagyok a földön és annál jobban
közeledem Istenatyánkhoz. – Figyeld csak meg és tanuld is meg, hogy hogyan megy végbe ez az
egekbe emelkedő felerősödés! – A többi érték eltűnik vagy elgyengül, a testi-lelki fájdalmak a lélek
világába ivakodnak, a sajgó kínok könnyeket facsarnak és jajszókat zsarolnak belőlünk, de az eddig
érzett örömök elmúlása az élet magasabb világára figyelmeztet és ezek természetfeletti örömeinek
igényeseivé alakítanak. Szinte kicsordítják belőlünk ezt a gyönyörű életmuzsikát: amit elvesztettem,
vagy elviselek a földi életemben, annak százszorosát kapom az örök életben (Mt 19,29). – Ez a szel-
lemi átértékelés azután könnyűvé teszi a küzdelmes élet elviselését, mert előttünk csillan a diadalmas
élet jövő gyönyörűsége, az isteni élet végnélküli boldogsága. – Ha pedig – mindezeket felfokozva– azt
is idefűzzük, hogy az evangéliumi Mester a bűnök elégtételéül is betudja szenvedéseinket, akkor ha-
marosan felszáradnak könnyeink, mert múltunk terhének lerovása boldogságra hangoló életmuzsika.
Mégpedig azért, mert reádöbbenünk arra, hogy a Mester értünk hozott élet-áldozata csakis olyan mó-
don érvényesül a mi életünkben is, hogy saját szenvedéseink árán értékesíthetjük a megváltás égi
kegyeit. Jól meg kell jegyeznünk: nem az az örömök öröme, amit áldozat nélkül vettünk, hanem az az
élet értéke, amelyet áldozatos harcban, szenvedő küzdelemben és kemény erőfeszítésben kellett meg-
szereznünk. Ezért mondja Szt. Ágoston: „Megváltott az Üdvözítő – hozzájárulásod nélkül, de nem üd-
vözít – erőfeszítésed nélkül”. A szenvedésnek elégtétel szemlélete facsarta ki Papini lelkéből azt az
igazi és boldogító vallomást: „Örömmel vállalom az élet szenvedését, mert megérdemeltem bűneim
gonoszságáért”. Sőt: „Boldogan viselem minden szenvedésemet, mert ezzel is leróhatom bűnös élete-
met”. Ugyanígy gondolkodnak az „engesztelés” nemes hívei is. Az ő imáik és áldozatos jócselekedete-
ik, szenvedéseik is azért emelkednek az egek Urához, hogy jóvátételként vegye életáldozatukat a min-
denható égi Atya. Ezt mutatja a mártírok élete is, akik Antiochiai Szt. Ignáccal így kiáltanak fel: „A
szenvedést, az oroszlánok marcangoló fogait akarom. Én tudom, mi jó nekem, hogy az Úr keményévé
morzsolódjam”. – Mindezekben benne él az áldozatok készsége, a bűnök súlyát érzőkben megszólal
az elégtételadás vágya, de mindenkiben benn zsong a kiáradó szeretet boldogságot adó varázsa.

Bef.: Az egész beszédet fogjuk egybe ezzel az egy zárógondolattal: a szenvedés célját kutatva reá-
döbbenünk arra a fenséges igazságra, hogy a szenvedés a földtől szakít és az egekhez fűzi életünket.
Igazság és valóság ez a tétel, de nagy-nagy kegyelem ennek életté változtatása. – Legyen utolsó fohá-
szunk egekbe szállva azért könyörgő, hogy a fenti tétel úgy rögződjék életünkbe, hogy a szenvedések
valóságos kopogtatása idején olyan vendégként fogadtassék, akinek az az Isten adta hivatása, hogy
emelje, nemesítse és végeredményben Istenhez segítse lelkünket! Amen.

*

16. (változat) beszéd: Mi a szenvedés teleológiája?

Bev.: Az emberi szellemnek ősi ereje és hangja, hogy az események egybefonódásának magyará-
zatát adja... A személyes Isten létét vallók tábora az előrerendelt céltudatos megjelölésben keresi az
indítást, a személyes Isten létét nem vallók, tehát a történelmi sodródás sötétségében hívők, az ese-
mények lezajlása után állapítják meg visszamenően az összefüggés láncolatát. – Ez a szent hely nem
a tudományos kutatások feletti ítélkezés helye. Itt az Isten igéit hirdeti az Isten egyszerű szolgája, tehát
azon az alapon áll, hogy a Mindenható Isten a világ célirányítója; tehát legyen elég most annak a kér-
désnek felvetése: ha szeretve gondviselően jó az Isten, akkor milyen célt szolgál a szenvedés a földön?

1. Okát keresve: az ember kilengő akarati cselekvésére utalunk.
Az bizonyos, hogy a jó Isten tervében nem előrendelt a szenvedés. Az Írás ezt mondja: „Ültette

pedig az Úr Isten kezdettől fogva a Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit alkotott”
(1Móz. 2,8).

a) Az ember szabadságában rejtőzik a bűn lehetősége.
b) Az Isten büntetésében rejtőzik a szenvedés gyökérzete.
a) Elvonható – a boldogság.
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b) Hogy igényeltessék – a jóság. Valami isteni pedagógia területére jutunk. Oda, ahol ezt a szere-
tetet értjük érvényesülni: a szenvedés átérzése – a jóságos élethez segítés egyik eszköze.

2. De ősi nevelő értékén kívül a szenvedés életet átalakító. Önátalakító jellegére is reá kell
utalnunk.

Tárgyilag nézve a szenvedést, tagadhatatlan annak csodálatos és nagy-nagy lélektani értéke.
a) Belső elmélyedésre és kemény küzdelemre hangol...
b) A megváltás szenvedésen át jelentkező tényére utal...
c) Az „önmegváltás” örök értékszerzésére nevel.
Bef.: Mit jegyezzünk meg a mondottakból? Alapjában két gondolatot. Az első legyen ez: az ember

bűnös szembeszállásában keresendő a szenvedés gyökérzete. A második pedig legyen ez: a küzdő és
szenvedő ember lehet a föld és ég győzedelmese.

*

V. rész: A személyes élet diadalának hirdetése (optimista életélés)

Hogyan kontúrozhatjuk fel a megoldás vonalvezetését? – Beszédsorozatunkban a végső részhez, a
helyes elméleti elgondolás és az igaz gyakorlati megoldás fejtegetéséhez jutottunk. – A „sors és
Gondviselés” kérdésének tárgyi tartalmát, nehézségeit és életünkre kiható jellegét hosszasan fejteget-
tük; most már egybe kell fogni – a most következő négy beszédben – a helyes ítélkezés és az igaz
életberendezés értelmezését. Ez lesz a feladatunk. – A könnyebb megjegyezhetőség miatt négy latin
szót fogunk felszínre dobni, hogy ezekhez fűződő gondolatsorozatunk örökre vésődjék lelkünkbe. E
négy szó így fog következni egymásutáni beszédekben: dimenzionálás, transzponálás, valorizálás
és szanktifikálás. – Az első ezt jelenti: meg kell találnunk azt az életigazságot, isteni tervet, amely
szerint nemcsak a földre vagy a földbe, hanem az égre is méretezve van az ember élete! Ezt nevezem
az élet dimenzionálásának. Ebből azután az következik, hogy a földi értékeket át kell változtatni
olyan kincsekké, amelyek a földön és égben igazi értékeknek érzékelhetők. Ezt az átváltoztatást neve-
zem transzpozíciónak. Mindezek természetes következménye a cselekedeteinknek olyan felértékelése
– ez a valorizáció! – hogy a gyökérzetét az isteni kegyelem adja és gyümölcsként az örök életet ter-
melje. Végső és záró gondolat lészen a szanktifikálás, azaz olyan istenivé való magasztalódás, amely
az embert, a föld zarándokát Isten fiává, a mennyország örökösévé alakítja. – Ha végigfigyeljük a fen-
tiek gondolatfejtegetését, akkor reádöbbenünk arra az életigazságra, hogy küzdelmes úton vezet, de
végül is „hazavezet” a Gondviselés, a személyes Szeretet, az Isten. – Lássuk most ezeket egyenként.

17. beszéd: Mi az élet helyes elméleti dimenzionálása?

Bev.: Amikor az emberi élet helyes mértékezését akarjuk megvalósítani, akkor tudnunk kell azt:
nemcsak a föld lényei, hanem az ég várományosai vagyunk. – Ha ezt a gondolatot geometriai hason-
lattal akarnók bevezetni, akkor arra kell gondolnunk, hogy a testek dimenziójában a síkba húzás és a
magasságba való emelkedés található. – A sík terület, szélesség és hosszúság, de a térben való elhe-
lyezkedést a magasság biztosítja. Érdekes megfigyelés: a kicsi baba csak síkban lát és értékel; a fej-
lődés felsőbb foka, mikor a magasságok nézését is eléri a gyermek. A mélységeket pedig, amely szin-
tén a lefelé mélyülő magasság fogalmához tartozik (azért van az, hogy a latin altus felfelé emelkedést
és lefelé mélyedést is jelent) csak a szellemien kifejlett ember tudja értékelni. – Ez a hasonlat azután
arra figyelmeztet, hogy szellemi élettétellel fontoljuk meg azt a kérdést, vajon milyen dimenzió az
élet, és készséges lélekkel álljunk arra a szolgálatra, hogy helyes méretezéshez rendezzük be életünket.

1. Az első és alapmegállapításunk legyen: földi síkon – égi magasságok felé törő az életünk.
a) Otthonunk – a föld.
b) De igényünk – az ég.
c) Végül is örök világunk – a személyes Isten.
Végül is mit mond mindez? Röviden ennyit: a föld horizontális területéről az ég vertikális vonalá-

ra hív az Isten.
2. De milyen következményt hoz ez magával jövő életünket illetőleg? Röviden ezt a tételt: az égi-

ek érdekében állítandó be egész életünk.
a) Legyen a földi élet – az önkifejlesztés eszköze.
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b) Hogy azután ez az élet legyen az örök életet lemérő és adományozó Isten legnagyobb életado-
mánya.

Bef.: Befejezésül azt kérdezzük: ilyen szót és tartalmat vigyünk magunkkal a mai beszéd végén?
Legyen ismert jelszavunk: az emberi élet magasságok felé törő és örök érvényű kibontakozást ke-
reső alakulás. – Ebből fakadjon az a gyakorlati életmódozatunk: „Ti keressétek elsősorban Isten or-
szágát... és ezeket is mind megkapjátok” (Mt 6,33). – Ha pedig az elején mondott hasonlathoz, a geo-
metriai dimenzióhoz térek vissza, akkor így fogalmazom a magatokkal viendő életigazságot: az égiek
megszerzése a földiek elfogadásának, elviselésének és értékké teremtésének eredménye. – Ha
mármost ezeket az elméleti és gyakorlati igazságokat valóra váltjátok, akkor az élet helyesen megítélt
dimenziójában pereg, alakul és nemesül egész éltetek. Amen.

18. beszéd: Mi az élet helyes gyakorlati transzpozíciója?

Átvezető bevezetés: Az előző beszédben arról szóltunk, hogy találjuk meg és valósítsuk meg az
élet helyes dimenzionálásának módszerét. Ezt pedig így lehetett egy mondatba fogni: földön élünk,
de égbe törünk. Sík a föld és emelkedés az ég. – De ezek után komoly kérdésként mered elénk: vajon
milyen életmódszert kövessünk, hogy valóra váljék a helyes dimenzionálásnak kötelessége? Erre a
kérdésre akar felelni a mai beszéd, amely a transzpozíció kérdésével kíván foglalkozni. Ennek egész
tartalma az lészen: a Gondviselő olyan erőkkel gazdagított, amelyek értékesítésével átalakíthatók, be-
állíthatók és értékesíthetők életerőink – a szellemiek szolgálatára. – Lássuk most ezt részletesen.

Bev.: Kezdjük a mai beszédünket – elég gyakran követett – szómagyarázattal. A „transzponálás”
annyit jelent, hogy az alsóbbrendű élet szolgálatába állítsuk. Gyarló és egyszerű például szolgáljon a
természet oktató beszédje. Azt tapasztaljuk, hogy a digitalis gyűszűcskéjének kialakulása a gyűszűvi-
rág minden erőfeszítésének irányvonala. Ezért hajt rügyet, bont szirmot és termel gyümölcsöt... Ez az
ő természetének lendítő ereje! – Ámde a tudós ember leleplezte, hogy ennek virágnedve az emberi
szív hajtó erejének szabályozója... Átalakítja, tehát orvossággá alakítja a drága nedűt és a felsőbbrendű
ember életének szolgájává teszi... De itt sincs vége az átalakító munkának! A jó és erős szívű ember az
erőteljesebb és szellemibb (tehát magasabb rendű!) életnek lesz szülője... Végeredményben: a termé-
szetes élettörvények gazdagja – a szellemi élet alázatos szolgájává szerényedik. – De ez valójában
nem elszerényedés, hanem a felsőbbrendű életbe való transzponálódás. – Így jutunk azután oda, hogy
kérdéssé tehetjük: vajon vannak olyan erők az ember életében, amelyek – a transzponálás munkája
után – az élet magasságbeli dimenzionálása érdekében is értékesíthetők?

1. Az első feleletünk lesz: minden életerő értékesíthető, érvényvonala megemelhető a szellemi
élet szolgálatára.

Figyeljük csak meg életerőink belső és leglényegesebb irányvonalát!
a) Ez a fejlődés – az egyedi élet célját szolgálja.
b) De ez a szolgálat – valami felsőbbrendű egység szolgája.
c) Ezért állítható be minden egyes – a legfelsőbb életegység szolgálatába.
2. De ha igaz a transzponálás lehetősége, akkor hogyan valósul meg az átalakítás belső történése?

A felelet ez lészen: kutasd ki az életerők ősi vonalát és annak felsőbb síkba helyezésével kövesd,
értékesítsd és nemesítsd erőlendületét.

De milyen módon érvényesítendő ez a megfigyelés? – Részletezés helyett egy életerő vizsgálatá-
val foglalkozzunk és annak példájára értékesítsünk minden életrezdületet.

a) A természetes életösztön az egyéniség sokszorosítását szorgalmazza.
b) Az életsokszorozó ösztön a léleknemzés megemelt világát is szorgalmaz hatja.
Így nem élettelen kóró a tiszta élet diadalmasa, hanem a magasabb rendű élet alázatos, de diadal-

mas szolgálatteljesítője.
Bef.: Minden transzpozíció a magasabb életszíntájra juttasson!

19. beszéd: Mi az emberi élet valorizációja?

Bev.: A Gondviselés jegyeit keresve a harmadik égi adományhoz jutunk, hogy ennek vételét élet-
té alakítva a szerető Atya tenyerén érezzük magunkat. – Az elméleti szó volt: dimenzió, a gyakorlati
szó volt: transzpozíció, a ma fejtegetendő adományt ez a szó fejezze ki: valorizáció. Röviden tehát
arról volt szó: az Isten gondviselő Keze a végnélkülien futó sík és a Végtelen felé emelkedő törte-
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téssel áldott meg. Ez az élet helyes koordinációja. Majd az anyagiak és szenvedések átalakítójává
áldott minket. Ez az eddig fejtegetett isteni ajándék. – Most a harmadik következik, amelyet ez a szó
fejez ki: úgy értékelheted (valorizáció) az élet adatait, hogy azok végnélküli kincseiddé emelkedje-
nek. – Kérdezzük tehát, mit jelent és hogyan váltható boldogító életre ez az isteni életkincs vagy élet-
jegy? És történjék ez azért, hogy ebben is lássuk az Isten élő gondviselő szeretetét.

1. Mit jelent a valorizáció?
Ha megszokott és földies értelmezésbe kezdenék, akkor a latin szó fordításával kellene kezdenem

mondván: aranyérték szerint kell értékessé tenni minden anyagi papírformát.  De ez távol  esik tő-
lem. Ez csak példamagyarázattal szolgálhatna.

a) Az én magyarázatom ott kezdődik: „az élet aranyfedezékét” keresem a földi életemben... Mi
ez és tényleg rendelkezésemre áll-e?

a) Az Isten kegyelme az örök élet (tehát a föld is!) aranyalapja. „Mindegyikünk annyi kegyelmet
kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7). Ezt az Isten mindnyájunknak adja; csak mind-
nyájan legyünk ennek kamatoztatója. „Kereskedjetek vele...” (Lk 19,13).

b) A lelkemben pihenő kegyelem ennek tényleges letétje. A letét – világi elgondolásban– valami-
féle fedezet. – A „kegyelmi adomány” – isteni elgondolásban– természetfeletti életerő. A lélek virágba
szökkenésének lehetősége!!

b) Majd az „aranyalap” életértékét kutatom. És ez miben áll? Az aranyalap ősvalósága az Isten-
nek az a kegyelme, mellyel engem megvilágít, hogy lássam Isten Személyében az igazi értéket és
elérjem azt. Ne csak azt vegyem aranynak, ami fizikai értelemben arany. Ne azt lássam kincsnek, ami
csillogó, ne azt igényeljem, ami földi, hanem azt, ami égi, szellemi. Ennek az értéke abban rejlik, hogy
az ember bele tud nőni abba az életszemléletbe, amely szerint ő a végtelen Isten tartozéka és a földút
zarándoka, aki a halálnak nevezett „isteni követ” hívására a végnélküli életbe lendül. – Aki ezt a látást
veszi és cselekvéseinek aranyalapjává teszi le, az azért dolgozik, hogy itt az élet harmóniába csendül-
jön, és később felszökkenő „élő repülőgépként” vagy magasba emelkedő „sasként” Istenhez jusson az
élete.

a) A földi ember vágya hogy fejezhető ki? A vertikális élettel. Ez azt jelenti, hogy a sár arannyá
váljék. Ez azt akarja magával vinni a síron túlra is. – Magasságok felé emel mindent az ember... Ez
magyarázza a pogány temetkezés módját, amely a földi értékeket a halott kísérőjévé teszi.  És  ez  a
vertikális élet.

b) A lélekember vágya, hogy a végesnek látszó életadalékok, események, tettek végnélküli ér-
tékké nemesedjenek. Ez magyarázza a keresztény temetés szép szertartását. Élő virágokat szór a ko-
porsóra és ültet a sírhalomra az őt szeretők serege... És a „paradicsombajutás dalával” bocsátja őt föld-
anya méhére az Egyház éneke. – Kísérete: kereszt, rózsafüzér, ima, szentmise; ez mindenekfelett: saját
életének „életaranya”...

2. És hogyan értékesíthető a valorizáció? Ez „aranyalap” adományozása és minden tettünk-
nek reá alapozása: olyan kincs, amely mindennél nagyobb. Ne felejtsd: csak az embernek, az alanyi,
a személyes embernek van ilyen ereje, hogy az életadatokat – szinte égi varázslattal – a végnélküli
élet „aranyává” tudja alakítani. És lehet– e ilyen ember „túlkomor és sötéttekintetű” – a világgal
szemben? – És most kérdezem: gyakorlatilag hogyan lehet ezt megvalósítani?

a) Egész életemet a végnélküli élet szerelmesévé alakítom. – Igaz ugyan, hogy az egekből szálló
kegyelem az aranyalap; de ebben az állandó sodródó folyamatban azért ömlik az ember lelkébe, hogy
ezzel éljen a gondviselő Atyának földön járó gyermeke. Szabad áttolni a Gondviselést úgy Istenre,
ahogyan a gyermek gondol a gondos édesanyja szeretetére. Az ember Isten tervében óriás,
életkincshordozó, aki azért kapja ezt az erőt, hogy felhasználja és így magából isteni embert alakítson.
Erre való hangolódást nem nagy erőfeszítés eredményez.

a) Mindenki életörömöt keres. Nem is akar „meghalni” az ember, mert lényeges jegye, égi kin-
cse: az életigénylés.

b) De a halál hídján át kell mennie mindenkinek. Csak azt kell tudni, amivel a Mester biztat: „aki
bennem hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). És ha ezt hívő hittel lelkem tartalmává teszem,
akkor magamat a végnélküli élet tudatában az Isten legboldogabb teremtményévé teszem. Jelszó: az
égi „jó hír” diadalmas trubadúrja lettem.

g) Egész életemet a Végtelen Isten kegyelmével gazdagítom. – Még a szenvedést is így nézem,
szalézi Szt. Ferenc lelkével: „Ezt a keresztet, amely most válladat nyomja, mielőtt elküldte volna szá-
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modra az Úr, mindentudó szemével megvizsgálta, isteni értelmével átgondolta, szerető irgalmával át-
melegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, mint amennyit elbírsz, azután megál-
dotta szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, rád és bátorságodra tekintett... Így érkezik a
mennyből a kereszt mint Istened köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka...”. – De
az „élet szerelmese”, a diadalmas optimizmus örök lantosa valóban veszi is ennek a fölényes életnek
kivirágoztató tavaszi lendületét. Televényét, a kegyelmet; az indítóját, az égi sugárkévét; az éltető ere-
jét, a segítő kegyelem harmatozását. Ezért mondja Izaiás: „Harmatozzatok, egek, onnan fölülről, és
csepegjék a felhők az igazat...” (Iz. 45,8). – Jelszó: virágba szökkenő élet leszek, amely Isten oltárának
végnélküli dicséretévé válik.

b) Minden cselekedetemet a „végnélküliség bélyegével” értékesítem. – Mint a sodródó patak
vagy bontakozó életvirág alakul az életem.

a) Azt hiszem, hogy átfolyó, vagy felfelé törő bontakozás a jelen, amely temetett múlttá alakul,
és csak vágyakban lép elém a jövő... Ez az emberi elképzelés és anyagias életszemlélet.

b) A valóság ez: minden tettem a múltban is élő és az isteni végnélküliség jegyével pecsételendő.
Miért? Hogy éljen velem mindörökké. – Aki ezt hittel éli, az örök gyűjtő... Aki ezt élettel éli, az
végnélküli kincseket hordozó és állandóan virágzásba szökkentő. „Örök tavasz” az egész élete!!

Bef: Íme! Térjünk vissza ismét – befejezésül– a valorizáció fogalmához. – Ha átlátom, hogy ezzel
a kivételes kinccsel ajándékozott az Isten, ha átlátom, hogy ennek a kincs– jegynek birtokában a szere-
tő Atya kivételezettjévé és állandóan gondozottjává lettem, akkor ismét rádöbbenek, hogy csodás, ed-
dig alig figyelt állandó egybekapcsolódással velem él az Isten. Akivel pedig együtt él az Úr, és aki
minden cselekvését az Úrral „színről színre élve” (1Kor. 13,12) végnélkülivé tudja teremteni, az el-
mondhatja magáról, hogy megtalálta „az elrejtett kincset”, amely az „alkémia törvényei szerint” az
„életarany gazdagjává” és így boldogjává teremti a föld zarándokát. Amen.

20. záróbeszéd: Mi tehát a Gondviselés?

Sorozatunk záró pontjához jutottunk, és most fel kell vetni a kérdést: mondd meg tehát végül, mit
jelent ez a tanítás: gondviselő az Isten?

Bev.: Azzal lehet kezdeni, amit a szónoklattan tankönyvben olvasunk a tanítás módszereiről. Ezek
a következők: első az előadó fejtegetés, a második a kérdezgetve magyarázás és a harmadik a felta-
láló módszer. És mit jelent ez a szónoklatban? Azt, hogy válaszd azt a módszert, amelyiket akarod; és
mi a harmadik szerint haladtunk. Ez pedig annyit jelent: felvetettük az élet igen nagy kérdését, amely
az ember egész jelenét és jövőjét áthatja, de a felvetés és tárgyalás olyan formán történt, hogy fejteget-
tük minden részletét és csak a legvégén vezettük le a teljes eredményt. A mi esetünkben tehát az volt
az eljárás, hogy elhangzottak magyarázó szövegek az Isten előre elhatározó szeretetéről, majd a szen-
vedések terhéről, az ember alanyi tetteiről, de még meg sem határoztuk, hogy mi a Gondviselés lénye-
ge. Minden elhangzott gondolatból most a végső záróbeszédben adjuk meg a feleletet arra: miben áll
tehát a Gondviselés? – A felelet két tételben fog hangzani. Az egyik a Gondviselés lényegét fogja
meghatározni, a másik a tartalmat közli velünk. A lényeg ez: miben áll valójában és hogyan jelenik
meg a gondviselő Isten; tartalmilag pedig azt akarjuk feltárni: mit jelent az, hogy én valóban „a
gondviselő Isten tenyerén” élek?

1. Mit jelent tehát lényegileg ez a tétel: gondviselő az Isten?
Ha ezt a kérdést megfelelni akarnók, akkor meg kell fontolnunk a kérdést – Isten szemszögéből és

értelmeznünk kell – az ember szemszögéből is.
a) Tehát a Gondviselés lényegét Isten szemszögéből kutatva visszaidézzük Szt. János apostol sza-

vait, melyek Isten lényegét a Szeretet személyes létében határozza meg. Kicsoda az Isten? – kérdi ő.
Az élő személyes Szeretet (1Jn. 4,8). Ha pedig a felém forduló Gondviselést keresem, ugyancsak az
Isten lényegében kell megtalálnom, amelyről az apostol ugyancsak azt tanítja, hogy ez is felénk áradó
Szeretet. – Lénytanilag tehát Szeretet az Isten és felém forduló dinamikailag szeretetet sugárzó az Is-
ten. Olvasd csak az Írás szavát: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda...” (Jn
3,16). – A közelgő karácsony azt az életigazságot sugározza felénk: az Isten gondviselő, az Isten egy-
szülött Fia emberként jelenik meg szeretett gyermekei között. Ne felejtsd: a szeretet kiáradása az Isten
jóságának érvényesülése.

b) És az ember részéről miben áll, hogy gondomat viseli az Isten? Minden sugárzó erő, fény vagy
hő is – példával induljon a felelet – úgy távozik az erőközpontból, hogy sugárzó meleget juttat a kör-
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zetéhez tartozó másik tárgyba. A személyes Isten szeretete abban áll, hogy a fényáramlása szeretetet
lobbant az ember lelkében. Valójában tehát dinamikai sugárzás, mert szeretetet közöl és szeretetet
lobbant. Hogy ezt könnyebben érthessük, a következő képet rajzolom elétek. Gondoljatok egy álló
mérlegre. Két tányér egyformán áll, a nyelve a közepén van. De ez az „egyensúly” csak addig marad
meg, amíg a serpenyőbe áru vagy mérősúly kerül... Persze a hasonlatban a magasba lendülés és vele
egybekötött lesüllyedés érzékíttessék! Ama percben, amikor az ember lelke áhítozó imával – mint a
mérleg egyik serpenyője a magasba lendül, akkor a teremtő Isten örök terve szerint a fölemelkedő
lélek a földre hozza az Isten kegyelmét. Az igazság ez: égbe száll az ember, és hozzá alázkodik az Is-
ten. Amikor az ember imádkozó alázattal földre hull, akkor a lelke égbe száll, és az Ég a földre aláz-
kodik. Aki csak a föld embere, attól távozik az Isten kegyelme, aki emelkedik, ahhoz alázkodik az Is-
ten szeretete. – Ez a példa szerinti beállítás gyengíti azt a gyakori gondolatot: vajon miért nem segít
engem az Isten? Ne felelj a kérdésre, hanem kérdezd: és te emelkedtél az Istenhez? Nem figyeled
meg, hogy aki csak a földhöz alázkodik, aki csak a földiekért áhítozik és csak a földiekkel tölteke-
zik, az az Isten helyett a „föld imádója” lészen?! – Figyeld csak az írók szavát. Mikor valami nagy go-
noszságot akar az ember, megidézi a földnek rossz szellemét. Még Wotan idejében is a „föld szelle-
me” képviseli mindazt, ami szomorú és sötét. Ha jót akar tenni az ember, akkor az egek felé fordítja
lelkét a nagyratörő szellem. – Hallgasd csak Illés prófétát, amikor kérdik, hol találják az Istent? „... a
szélvészben nincs az Úr, – s a szélvész után földrengés s a földrengésben nincs az Úr, – s a földrengés
után tűz s a tűzben nincs az Úr, – s a tűz után enyhe szellő susogása... egy hang szóla hozzá...” (3Kir.
19,11-13)... Azt mondanám: akkor találsz az Úrra, ha felfigyelsz a lelkedben szóló isteni hangra. –
Néha el tudjuk tompítani ezt a hangot és így nem találkozunk az égi Atyával. De ha felfigyel reá a lel-
künk, akkor magányukban csendes békessége száll a lelkünkbe és birtokoljuk az Istent lelkünk csodás
békéjében. Amikor az emmauszi tanítványok nem ismerik meg a föltámadt Krisztust és csak a kenyér-
törésben döbbennek reá, hogy ki volt velük, akkor így sóhajtanak fel: „Ugye lángolt a szívük..., mikor
útközben beszélt hozzánk..” (Lk 24,32). Találkoztak Vele, amikor beszéltek Róla. Ahol a Mester és
az emberi lélek találkozik, ott otthont talál az ember lelkében az a csodás szeretet, amely egekből száll
ember felé, mert az ember áhítata szeretettel emelkedett Isten felé. – Amikor most szent karácsony kö-
zeleg, akkor egyrészt az egekből az Üdvözítőt, a Szeretet Istenét, de másrészt azokat, akik hozzánk
tartoznak a szeretet szálaival, akikre lélekben gondolunk, idehívjuk vagy várjuk őket. Külföldi roko-
nok is jelen vannak, mert a szeretet örök kötelék. Mert a szeretet kapcsa örökké egybefűz. A szenteste
fája a „szerető lelkek együttesének” árnyatadója. – Ha mármost azt kérdezed: mi a Gondviselés lé-
nyege, akkor így felelj reá: a Szeretet Urának az ember felé fordulása.

2. Majd azt kérdezem: mi a Gondviselés igazi tartalma?
Mit birtokolok én, hogy azt merem magamról gondolni, hogy én az Isten gondviseltje vagyok?...

Le kell szögezni ezt az igazságot, hogy az ember életének igazi tartalmát az az isteni kegyelem adja,
hogy „Isten fia”, a „mennyország várományosa”. Sanctificata beatitudo... Ha ebből az alapigazságból
indulunk ki, akkor nézhetjük ezt a kérdést Isten részéről és ember részéről.

a) Ha Isten részéről nézzük a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy a szerető Isten lelke bol-
dogságot ad annak az emberteremtménynek, akit szeretetből teremtett. – Az emberiség történelme is
ezt mutatja. A paradicsomba helyezi őket. Majd még a bűnbeesés után is azt helyezi kilátásba, hogy
jönni fog az, Aki megváltja az emberiséget. A próféták szava is azt mondja: jön az Isten, Aki boldog-
ságot fog adni neked! Az Isten részéről tehát olyan az ember felé csorduló szeretet, hogy annak ereje
boldoggá teremtheti és diadalmas szellemi lénnyé alakíthatja az embert.

b) De hol találom meg ezt az ember részéről? Alapvetésben ott, hogy boldogságra törő és bol-
dogságot áhítozó. – Ha megkérdeznők az emberek egyetemét, hogy mi a vágyainak vágya, akkor egy-
hangúan csendülne a válasz: boldogságot áhítozik a lelkünk. Az igazság tehát ez: az élet tartalma a
boldogság. – De ennek a boldogságnak birtoklása nem tárgyi adomány felvétel, nem muzeális felhal-
mozás, hanem olyan kegyelem birtoklás, amely a boldogságot alakítani tudja. – Ha valaki – az „anya-
gias ember”– azt hiszi, hogy az arany birtoklásában rejlik boldogsága, az hallhatja a Mester ítéletét:
„Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak” (Mt
6,19). Az élet utolsó pillanatában – ha tetszik, ha nem – a halál minden földitől megfoszt... Tehát nem
a birtoklás a boldogság, mert az elvész, hanem az olyan fáradozó, dolgozó „alakítás” az igazi bol-
dogság, amely örök értékűvé, végnélkülivé alakítja az emberi életet. Ez a szanktifikáció; ez megszen-
telése az életnek és így az élet problémáinak megoldása. – Beszéltünk koordinációról, dimenzióról,
valóságos magasságok és mélységek egybecsendüléséről és valorizációról. „Sanctificatio animae est
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fons beatificationis”, az élet megszentelése lesz az élet  gyökérzeti  átalakítója  és  így az emberi  bol-
dogság örök forrása. – Ez pedig gyakorlatban ezt jelenti: ha Isten kezében, mint gyermek pergetem
alá életemet, ha az Isten kegyelméből Isten fiaként élek a földön, akkor az „Isten fiának” az élete olyan
lészen, hogy minden történés, öröm, elszomorodás vagy tragédia valójában közelebb hoz Istenatyám-
hoz. Bár földi életünk belegyökerezik a Terra bolygó sártengerébe, lelkünk így is beleröppen a végte-
len Atya szeretetének örök tengerébe. Mintha azt mondanám: legyen az élet súlypontja az örök élet, és
megoldást talál a földi zarándokélet.

c) De kik juthatnak így az Isten közelébe? Azok, akik elvágják a gyökereket, melyek véglegesen
akarnak a földhöz kötni bennünket. Szomorú tény, hogy letagadhatatlan a szenvedés. De az is annyit
mond, hogy még ez is csak mód, amely elszakít a földiektől és figyelmeztet az égiekre. Isten törvénye
alól nincs kivétel. Aki megszületett, az az emberi élet minden terhét, küzdelmét viseli. Sőt a halál
megváltó kopogtatását is átéli! – Szentéletű lelkiatyám minden lelkigyakorlat alatt, a halálról szóló
elmélkedés után egy hátsó padban ezt mondotta: imádkozzunk egy Mi Atyánkot azért, aki közülünk
elsőnek távozik égi Atyánk örök országába. Ő pedig ezt így értelmezte: most megszenteljük az életün-
ket, hogy „hazatérve” várjon Istenatyánk!

Bef: Végezetül szeretnék egy képet rajzolni, amihez hozzáfűzném záró és összefoglaló gondolata-
imat. – Az ember „élő forrás”. – A természetben buggyant forrásnak kirobbanása is előző vízgyűjtés
eredménye. Felülről szállt eső, beszívja a föld és végül előrobbantja a telítettség. Tehát még a forrás
is a magasból ered. Olyan világból, amely az egek országának jelképe... Ha ez az éltető forrás, folyó-
kat éltető, élőket tápláló, lassan csörgedező és sodró folyókká alakuló forrás élővé változtatnék és be-
szédesen mondhatná el szíve vágyát, akkor arról álmodozna, hogy bárcsak az előrobbanás tisztaságát
hordanám magammal! Majd így folytatná: rettegek a sok szennyet feltáró deltától és szívem vágya,
hogy hófehéren gördüljek a tenger anyai ölébe. – Most azután kapcsoljátok át a példát az ember életé-
re. Az „ember-élő-forrás” is a magasságokból ered. Az Ég a küldője, a föld küzdőtere, és az örök
Atya a hazavárója. A küldetés égi és így boldogságot ígérő, a küzdőtéren ereje az égi kegyelem, és ha-
zatérésében az örök Atya szeretete a boldogságnak teljessége. – Éljetek tehát megszentelt, egek felé
törő életet, és így elhalkulnak a földi szenvedések, mert csendesíti őket az isteni kegyelem, amely át-
nemesíti élteteket az örök és boldog életre. – A Gondviselés tehát azt jelenti: erre a földi életre küld,
ezen való küzdelemben segít és az örök életben boldogít az Isten. Az isteni Gondviselés állandó kí-
séretét szépen illusztrálja egy hindu mese. – A hindu néphit szerint a világ Gondviselője előtt naponta
hálaimát énekel a papok és hívők serege. – Egyszer a „főisten felesége” kételkedni kezdett a minden-
kiről gondoskodó istenségről és egy szöcskét rejtett reggel a kebelére, hogy este lássa, vajon arról is
gondoskodott– e a „hatalmak hatalma”? Este – hallván a hálálkodók énekét – így szólt isteni urához:
„Egyről nem gondoskodtál!... És kiemelve a szöcskét, fűszál volt annak ajkai között... Arról is gon-
doskodás történt. – „Azt mondom tehát nektek: ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit egyetek
vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem több-e az élet az eledelnél, s a test
nem több-e a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak s csűrökbe sem gyűjtenek:
mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet azoknál?” (Mt 6,25-26). – Mi van és mi lesz?...
Amit Isten enged. És amit Isten akar. „Egy hajad szála sem hullik le Atyád tudta nélkül” (Lk 21,18).
Miért féltek?... Bárhol, bármikor – in manu Dei sumus! Amen.

* *

A CSALÁDI SZENTÉLY
(Konferencia-beszédsorozat 1958-as évi beosztással, Budapest, Bazilika felső-kápolna, 20 tervezett
beszédből: 16. és 17. vázlatpontok, többi hiányzik)

Bevezetés

A család szentségének kérdésével akarunk foglalkozni a most kezdődő beszédsorozatban. Szinte
azt mondhatnók: elhagyjuk az elméleti kérdések világát, lejövünk a földre és a következő 20 beszéd
keretében azt vizsgáljuk: hogyan és miként kell élnie az embernek, hogy a földi élet szentélyében az
Isten tervezte élet peregjen belőle? – Három előkészítő alaptétel után következnek egymás után a
család életéről szóló fejtegetések, majd végül az emberi élet boldogságának megtalálásával záródik
a sorozat.
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Bevezető igazságok

1. beszéd: Az Isten gondolta „életszentély”

Bev.: Az emberről igen sokféle módon gondolkodnak tudósok, művészek és köznapi emberek.
Van, aki azt mondja, hogy a föld terméke az ember (materialista, naturalista). Más szerint olyan cso-
dás fantaszta, akinek élete a misztériumok misztériuma (ezek a spiritualisták). Van, aki egyszerűen
tudomásul veszi, hogy élünk és hogy meghalunk... Az Egyház szerint azonban minden ember földre
küldött követe az Égnek és haza várt fia az Istennek. Aki így gondolkodik, annak az élete állandó
felfelé törő fejlődés. Költő így fejezné ki zengő dallal: állandó égbe szökkenés. De ha mi ennek a dal-
nak vagyunk boldog élvezői, akkor méltán kérdezhetjük, hol és hogyan kell élnünk, hogy ezt az életvi-
rágzást sziromba bontsuk? – A „hol?” kérdésre ez a felelet ugrik elő: az Isten gondolata szerint fé-
szekben élünk, amelyet földi családnak nevez a katolikus Egyház. Ha ebben a közösségben pereg alá
életünk, akkor természetes lészen, hogy beszédsorozatunk első beszédének ez lesz a tétele: a család az
élet szentélye. – Kérdésünk tehát így fogalmazható: milyenné tervezte ezt az életet az égi Atya?

1. Minden embert „élő személynek” küld földre az Isten.
A feleletünknek ez az első tétele ennyit jelent: olyan kiemelt, a „nagyvilágmindenség” fölé úgy

emelt minden egyes ember, hogy az egész világ nagyságánál nagyobb és értékesebb. Egyszerűen
azért, mert különálló, a világot alakító, magába záró, továbbá öntudatos, önmagát alakító személy.
Ennek a szónak: „személy”, az a nagy jelentősége, hogy rádöbbenti az embert egy olyan fenséges és
emelkedettebb önértékelésre, amely szerint magát az egész „nagyvilág” fölöttinek tartja és személyi-
ségét, saját magát kialakító alanyának tekinti. – A csillagokról igen sokat beszél a tudomány, de min-
dig azt hirdeti, hogy ennek a csillogó égboltnak alakulását nagyon nagy forrongás és hosszú milliárdos
évek időszaka szolgálta... De ha lejövünk a végnélkülinek látszó nagyvilágból és kicsi kertünk kanka-
lin fejlődését szemléljük, akkor is arra döbbenünk reá, hogy minden kankalin külön– külön szál, de
csillagtestvéreivel hasonlóan egyikük sem tudja, hogy van, olyanképpen sem tevékenykedhet, hogy
szebb köntöst öltsön magára. Még kevésbé jut arra a „lelki magaslatra”, hogy gyökérzetének csodála-
tos munkáját, a nedvek felszívásának törvényeit megismerje és ennek felismerésével a teremtő Istent
mint létokot megismerje és magasztalja. – De gondoljunk csak az emberre! Az ember személyisége
annyit jelent: az ember a létrendben kiemelkedő tudatos életsziget. Olyan valaki, aki lelkének feszülő
erejével fel tud emelkedni a világ fölé, majd értelmével a Teremtő létét és fenségét is megközelíti és
végül vissza tud hajolni önmaga kicsiségéhez, hogy ebből a „kicsiségből” isteni embert teremtsen.

a) Megállapíthatjuk ugyanis, hogy minden egyes élő emberi személy Isten képét hordozó égi kö-
vet. Olvasd csak az Írás szavát: „Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére te-
remtette, férfiúnak és asszonynak teremtette” (1Móz. 1,27). – Jövünk az égből, élünk a földön, hogy
visszatérjünk az égbe! Ezt csengi isteni dalban az Írás, és így méltán kérdezi az ember: van-e ennél
fenségesebb tudat és igazság?... Az Írásnak ez az isteni fényvetése minden embert Isten képének tanít-
ja. Így tehát azt mondhatnók: az emberiség Isten családja.

b) De ebben az „isteni családban” minden egyes ember különálló személy, az élet szolgálata mi-
lyensége szerint lesz tökéletesebb és tökéletesebb, Isten fiúságát hordozó és feltáró élet. – Az ugyanis
tapasztalható tény, hogy egyenként mások és mások vagyunk. De az is megfigyelhető, hogy egyéni
életünk az elkülönülés alapja. Mégpedig azért, mert minden egyes a „lélekképe” szerint lesz tökélete-
sebb, amint életéből többet és szebbet tudott alakítani. – Az Írás ugyan arra is hivatkozik, hogy talen-
tumi és karizmai különbségeink vannak. Az egyiket így jelzi a Mester: „Egyiknek öt talentumot adott,
a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek ráteremettsége szerint” (Mt 25,15). A má-
sikról ezt mondja az apostol: „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus
adott” (Ef. 4,7). – De ez nem gyengíti azt a fenséges értéket, hogy minden egyes ember Isten képének
jegyét hordja és az Isten jegyével megjegyzett égi követ. Mégpedig olyan, hogy az Isten kegyelméből
az Isten fiává alakulás lehetőségét is kapja. Az Írás ugyanis arról is beszél: „Bizony, bizony mondom
neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3). De ezt is mondja: „Így vál-
totta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé le-
gyetek” (2Pét. 1,4). Méltán mondja tehát Szt. János: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat
adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12). A döntő és egyéni hivatás az, hogy a talentumok arányában
Istent ismerő, istenivé alakuló lények, élő személyek legyünk. Így lesz az egyes ember olyan személy,
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aki életével tárja elénk az istenképiség minden szépségét.
2. És ha ez így van, akkor továbbá kérdezhetjük: vajon egymástól elszigetelten éljen-e milliárdnyi

emberszemély? Erre így felel az isteni életterv: a szeretet áramának közösségében éljen minden
ember.

Azt mindnyájan jól tudjuk: „az Isten szeretet” (1Jn. 4,8). Az ember tehát mint életkép a szeretet-
áramlás hordozója és kiárasztója. Olyan szeretetet hordoz, amely önmagára, felebarátra és égi Atyára
is kiterjeszkedik. Sőt azt is mondhatnók: az ember életlényét és életértékét a szeretetáramlás adja. An-
nál inkább, mert az égi Szeretetből eredt és így eredetének kincsként örök hordozója. Sőt az is igazság:
az emberi mibenlétünk ősi ereje, egybefonó köteléke, a világ fölé emelő fensége épp a szeretet birtok-
lása és örvénylése. – Nézzük csak a természetlényeket. Hegyek láncolatba húzódnak, rétek füvei egy-
befonódnak, fák erdőkké alakulnak... Mintha a természet is arról szólna, hogy az összetartozóság a lét
lényegének tartozéka és kiteljesülésnek gyökérzete... Itt az élettani, ott az ember életében a lélektani
egybefonódás az élettartalom.

a) „Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon: alkossunk hozzá illő segítőt is” (1Móz. 2,18) – olvas-
suk az Írásban. Ez a földi és az emberek közötti kapcsolatra vonatkozik. Nem különálló életoromnak,
sem útszéli jegenyének, hanem a családi életben élőnek gondolta az Isten az embert. Nem az egye-
düllét, elszigeteltség, a magány, hanem az otthon, a család szentélye az élet igazi kerete. Azért olvas-
suk az Írásban, hogy a családi közösséget így jelzi az égi ige: „És megáldá őket az Isten, és mondá:
Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28). Az élet
tehát nem egyedüliség, hanem a szeretet örvénylésében jelentkező kettős szent közösség. Erősen sze-
retném hangsúlyozni: a családi szentély egységének gyökérzete a szeretet. Nem lehetne szebb kifeje-
zést találni az emberi élet közösségének jellemzésére, mint a szeretet áramlását. Az egyetlen lény
ugyanis az ember, aki azt a kegyelmet kapta az Istentől, hogy a szeretet közösségének áhítozója.  A
szeretetáramlás legelsőbb sodródása a család területén jelentkezik. Ott él a család régi tagjai között,
onnét árad ki a „leendő új család” tagjai felé. – Szentély, a szeretet szentélye a „régi család”, és a sze-
retet szentélye lészen az „új családi fészek”. – Ez a szeretet azután kiszélesedő folyam, amelynek hul-
lámai minden emberre kiterjednek és végül az Isten-szeretet fenségében nyeri diadalát. – Nézzük csak:
vajon hogyan gondol az igaz ember embertestvéreire? Ugye örömmel veszi tudomásul, ha köréje se-
reglenek azok, akiket szeret… Ez a közösség, amelyre gondolunk szent karácsony estén. Ilyenkor aki
tud, hazautazik, aki nem tud hazautazni, az lélekben együtt van az övéivel… Idegenbe szóródók is
együtt vannak ilyenkor. Nem lehet a szeretet kötelékét elszakítani. Semmi nem ragadja meg az em-
bert annyira, mint a szeretet. Ez az Isten legnagyobb kincse a föld emberéé. Ezért van az, hogy „nem
jó az embernek egyedül lennie”…

b) De jó a szeretet áramlásának szélesen táruló világában és az örök Szeretet bűvkörében élni.
Ez az emberekhez sodrító és Istenben diadalmaskodó összefonódás egyetemleges és mindig erősödő.
– Van-e csillag– és naprendszer, virág élet, amelyben megrezdülne a szeretet tudatos és fenséges ere-
je? Az ember az egyedüli, mert az ember Isten fia, Isten pedig a Szeretet. Az Isten fia, az ember tehát a
szeretet egyetlen hordozója. Értitek mit jelent ez: „nem jó az embernek egyedül lennie”? – kérdezném
újból. A felelet ez lenne: szeretet áramlása nélkül nincs boldogság, a szeretet kiömlése és Istenhez
emelkedése nélkül nem boldogságtartalom az élet. Amint Szt. János mondja: „az Isten Szeretet” (1Jn.
4,8), így tehát az „Isten fia”, az ember csak akkor lehet boldog, ha szeretet sugárzásában él és szerete-
tet sugároz az élete. Az a kicsi kör, amelyet családi szentélynek mondunk, lesz az első terület, amely-
ben érvényt talál a szeretet, majd abban a szélesedő körben, amelyet emberiségnek mondunk, nyer
körbe gyűrűződő teljesülést a szeretet, és végül az a szeretet, amelyet az Atya felé sugároz a lélek, az
adja meg a tökéletes boldogság örömeit. – Amikor Ottokár püspök az akadémiai székfoglalóját tartot-
ta, akkor ezt a címet adta előadásának: „Mekkora mélység egy kis fecskefészek!” A kicsi kis fészek –
ha ezt emberi családnak gondoljuk– a beláthatatlan szeretetnek kezdőpontja, majd a belőle fakadó „új
élet” csodavilága és végül az emberek felé áramló szeretet után az Istenhez emelkedő szeretettel az
ember istenivé teremtődésének ősi otthona. Mindez pedig azt jelenti, hogy az Isten terve szerint életfé-
szek a család, amelyben él, amelyből fakad az élet és amelynek örök értékű áramlása a szeretet isteni
ajándéka.

Bef.: Kössük egy példához gondolatainkat. A híres angol író, Bunyan „Zarándokutunk” címmel
megrajzolta az ember életútját. Fenséges leírásában jelképesen magyarázza, hogy hogyan találkozunk
a Jósággal, a Kétkedéssel, a Bizonytalansággal, a Félelemmel, az Erővel, az Erénnyel és hogyan lesz
örök Erőnk az Evangélium szent pergamenje. Ő az élet útját festi meg. Mi pedig az élet ősi forrását
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akarjuk előhangként megrajzolni, hogy értsük azt is, hogy honnan indul el és milyen lélektartalommal
járja a zarándokutat az ember. – Mi tehát az indulást biztosító család? Istentől rendelt szent fészek; Is-
tentől rendelt szent forrás; Istentől rendelt szent fejlődést szolgáló közösségi életkeret; Istentől rendelt
szentélyi otthon. – Az igazság ez: egekből jön a küldetés, amely szerint a szeretet áramlásában pereg
alá az ember élete. – Sokszor elködösödik ez a fenséges életfelfogás. Ennek oka, hogy elsekélyesedik
az életsodrás. Elmocsarasodik a forrás és zajongó békafiókák helyettesítik az „Isten fiait”, az isteni
gyermeknépet. De bízva bízunk abban, hogy elérkezik az az idő, amikor a családi szentély áhítatos
otthonná nemesedik; olyan otthonná, ahová csendes lélekkopogtatással lép be apa, anya és gyermek. A
szellemi élet fejlődésének az a csúcspontja, amelyben szent forrássá lesz a család, amelyből dicsőséges
életszépségben robban elő a „szent harmadik”, az új élet. Ennek az életkiteljesülésnek letörölhetetlen
jegye lészen a szeretet lelke. Az a szeretet, amelynek gyökérzete az Isten;  az  a  szeretet,  amelynek
áramlása az emberiség minden egyes tagja felé sodródik; ez az a szeretet, amely végül is az Isten felé
emelkedik. – És mindennek mi lészen az eredője? Elérkezik, és érkezzék is el, az az időszak, amely-
ben valóság lesz az Evangélium karácsonyi ígérete: „békesség a földön a jóakaratú embereknek”
(Lk 2,14). Amen.

2. beszéd: Az Isten tervezte életforrás

Bev.: Az 1890-es években jelent meg – sok igen értékes között – két könyv, amelynek rövid is-
mertetése bevezetőként kívánkozik a mai szentbeszédhez. A kis magyar könyvet „A családi szentély”
címmel Zsigovits B. írta, a francia regényt pedig Mauriac: „Viperafészek”-nek titulálta. Két eltérő-
nek látszó szemszögből ítél a két író. Az egyik a szeretet himnuszát énekli, a másik a gyűlölködő
rosszakarat érvényesülését rajzolja. – Hogy mi az igazság, mi a valóságos életkép és hogy hogyan
kellene Isten terve szerint élnünk, azt a jövő beszédek magyarázzák. – Most vessük fel ezekkel kap-
csolatban az alapvető kérdésünk másodikát: hogyan tervezte egységes életkeretté a családi szentélyt a

Mindenható?
1. Az életközösség az emberszemélyek szeretet-kapcsolatának területe. Ez az első felelet.
Világosan érezzük, hogy egyéni emberértékünk a személyiségünk, az alanyiságunk, amely az

örök Létnek („Én vagyok az, „Aki vagyok”: 2Móz. 3,14) életünkön való tükrözése. De azt is tudjuk,
hogy az Írás szerint olyan lélekvonzódást helyezett belénk az Isten, amelynek hatására: „Ez okból
hagyja el az ember az atyját s az anyját s ragaszkodik feleségéhez” (1Móz. 2,24). Ennek a legősibb
gyökérzete az Isten, a Szeretet, Aki olyan módon is jelentkezik az emberben, hogy életlendületének
alapja a szeretet. Ez szélesedik önszereteten indulva emberszeretetté, hitves-szeretetté és tökélete-
sedik Isten-szeretetté. – Ez a gondolat már érintetett az előző beszédben; de figyeljünk arra, hogy az
ottan tárgyalt szeretetközösség általános emberi életértékként leltároztatott, itt pedig mint a jövő élet
teremtésének lendítő életereje nyer dicsőséges megvilágítást.

a) Mint minden élethullám, úgy a szeretet is külső meglátásokon indul. Különösen áll ez a családi
keretté egybefonódó szeretethullámzásra. Akit meglátunk, megszeretünk és feléje fordulunk… Ez
alapjában a testi életszeretés előrobbanása.

b) Majd belső lélekérték fellelésén folytatjuk a szeretetkapcsolat felvételét.  Ez  már  a lelki vo-
nalra terjeszkedik ki és a két személynél lelki rezonanciát vizsgál. Mintha arról volna szó: keressük a
két élethárfát, amelynek egybehangolódása dalolná az „élet isteni dalát”. Épp ezért fontos az, hogy a
„saltus lyricus” helyett döntő legyen a „gressus logicus et psychicus”.

c) Majd a testen induló, lélekben tökéletesedő érzéshullám az igazi szeretet állandó lendületében
nyer kivirágzást. – Mi ez? Valóságban az előző kettőnek – szinte azt mondhatnám– isteni kegyelem-
mel telített pompázása. Jellege ugyanis – épp végnélkülisége folytán– isteni természetű, és lényege –
épp szellemi gyökérzete folytán– isteni természetű és magasabb értékekre terjeszkedő. – A tavasz
pompázó, a nyár gyönyörűséges, de az életősz az igazi értéket emelő. Az első csak virágzás, az utolsó
az igazi „értékbegyűjtés”.

2. A szeretetkapcsolat pedig az „új élet” robbanó forrása. – Ez a második felelet.
Istenatyánk teremtő szeretetét ez az Írás jelzi: „Alkossunk embert a mi képünkre s hasonlatossá-

gunkra, s uralkodjék a tenger halain…” (1Móz. 1,26). – Ámde az első ember – Éva teremtése után is–
csak egyed, mely a szellemi létezés elseje; kérdés: vajon hogyan gondolja az égi Atya a folytatólagos
teremtés csodaművét? Mégpedig nemcsak az eredet kérdése a döntő, hanem az emberi élet kifejlő-
dése is figyelemre méltatandó.
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a) Az Isten terve az emberből akarja felfakasztani az „új embert”. Az Úr szava így szól: „Szapo-
rodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet” (1Móz. 1,28). Mintha azt mondaná: belétek helyezem
az életteremtés erejét, amely népessé teszi a földet és boldogságban gyarapodóvá az eget. – Föld ura
ember! Gondolj arra: hatalmat kaptál az Úrtól, amelynek erejével a föld és ég népét teremtheted.

b) Az Isten a „teremtő ember” saját gyűjtötte erőiből” fakasztja  az „új  embert”.  Sőt  még azt  is
tudnunk kell, hogy az „új élet” a régi ember életének vetülete. Talán így is igaz: saját egyéniségének
megsokszorosítása. Az „Isten képe” minden „újszülött”; de hogy milyen kontúrokban mutatkozik ez
az „Isten képe”, az már a családi szentély áldozatosai múlt életének függvénye.

c) Végül az Isten a „családi szentély” életkertjében szökkenti virágzásba az „új embert”. – A „be-
köszöntő élet” sokat kapott az ég Urától, de sokat hozott a földi szülőktől. Mindkettőtől a jövőben is
vár, mert a fejlődő virágzást napsugaras élet, szeretet melegének gondozó örvénylése biztosítja. – A
neveléstan röviden így mondja: neveld Isten népévé a felfakadó „új életet”! Az isteni tanítás pedig így
szélesíti és emeli égivé a nevelő munkát: fakaszd virágzásba az „új életbimbókat”, hogy örökké virág-
zásban pompázó füzérek lehessenek az egek oltárán.

Bef: Visszatérek a bevezetésben idézett két irodalmi termékhez. A bevezetésben arra hivatkoztam,
hogy látszólag más szemszögből ítélkezett mind a kettő… És most a végén mégis arra kell következ-
tetnem, hogy az emberi család – még a két szélsőséges elgondolásban is!– az Isten gondolta szerete-
ten mozog. Még a „viperafészek feje”, a keserűen rajzolt apa belső, rejtett életszentélyében is alap-
zatban a szeretet lakozik, amelyet minden alantas törtetése ellenére sem tudott megölni a keserű lelkű
ember. – Kinek van tehát igaza? A „Családi szentély” írójának, vagy a „Viperafészek” művészének?
Ne embernek szóló elismeréssel felelj a kérdésre, hanem mondd azt: az égi Atyának! Miért? Azért,
mert minden szép, sőt minden ocsmánnyá silányított életkeretben is fellelhető, otthont találó és
mozgató erő az Isten közösségi ajándéka: a szeretet, amely életet tekint.

3. beszéd: Az Isten gondolta életboldogság

Bev.: A családi szentélyről szólva három alaptételt akarunk leszögezni; az első címe: Az Isten
gondolta „életszentély” – a házassági közösség, a második tartalma: az Isten gondolta „életforrás” és a
harmadik, a most következő ezt a tételt akarja leszögezni: a házasság az Isten gondolta életboldogság.
– Amikor ehhez a harmadik ponthoz jutunk, akkor – a házasság szentségére és szentélyére gondolva –
abból a művészeti példából indulhatunk meg újra, amelyben Bunyan angol író a „zarándok ember” út-
ját írja le („The Pilgrim’s Progress”). Az ember azért jár a földön, hogy – bebarangolva annak minden
területét és rejtélyét – próbálja megismerni lényegét és ennek nyomán megtalálni az élet boldogságát.
Ez a régiveretű írás a művészeknek nagy seregét ihleti. Színpadra is átírták, sőt későbbi írók maguk is
feszegették és állandóan szőnyegen tartják azt a kérdést: vajon az emberi életnek hol van az a fészke,
amelyre azt lehetne mondani, hogy ez a boldogság tanyája, ez a boldogság fellelhető szent otthona? –
Ha mármost mi is felvetjük ezt a kérdést, akkor valóban arra gondolunk: vajon az Isten tervében hol
rejtőzködik az „életsziget” vagy „életfészek”, ahol örök otthont talál a boldogság áhítozott életöröme?
De azonnal ilyenné alakulhat át kérdésünk: vajon adott-e ilyen életkeretet az ég Ura, és ha adott, akkor
hogy értékelje és élvezze ezt a föld zarándokembere?

1. Az első részre ez volna a felelet: a családi szentély közösségébe helyezte az Isten a boldogság
kincsét.

Ha ezt a tételt részletezni akarnók, akkor azzal az írási szöveggel kellene elindulnunk, amely min-
den teremtési mozzanatot ezzel a mondattal zár: „Látá pedig az Isten, hogy jó” (1Móz. 1,31). A világ
tehát jó, a jóság pedig a tökéletesebb egyik életjegye. – Ámde ami a „nagymindenség jegye”, annak
többletét és tudatosított fokozatát lehelte az Úr az ember lelkébe. Itt az életjóság olyan felfokozásá-
ról van szó, amely a személyes élet folytán a boldogságnak a birtoklását is adja. A gondolat ez: a
Teremtő szeretete a teremtés hatodik napján egy kivételes égi adománnyal pompázóbbá gazdagította a
nagyvilágot. Mégpedig a személyes élettel, az ember lélekéletével! – De még itt sincs megállapodás…
A személyes ember élethajnaláról így szól az isteni ige: „Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon: al-
kossunk hozzá hasonló segítőt is” (1Móz. 2,18). Ez pedig arra utal, hogy Isten tervének tökéletességé-
ben az élet boldogságának területe és kerete ember-közösség számára teremtett családi szentély. Ha
ennek a gondolatnak tartalmát megsejtjük, reá döbbenünk arra a tényre is, hogy a családi élet gyökér-
zetében – valami módon – az „ember személynek” a „másik személy” felé húzódó szeretetéről van
szó.
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a) Ha a szeretet szava felcsendül, akkor az „ösztönös ember” figyelme azonnal az érzéki világ felé
irányul… Bár az élet természeti jellegének ez is alapjegye, mégis csak alaprezdülése. Ez is szent, mert
isteni eredetű, de igazán emberivé akkor emelkedik az állati fölé, ha a szellemiség ereje, a szeretet
lendülete, az áldozatosság izzó hatalma is érvényt talál erős ütemében. – Vegyük észre, hogy itt arról
van szó, hogy az ember életének legősibb tartalma a szeretet lendülete, amelynek lényeges ereje kifelé
forduló áramlást jelent; de olyan kiáradást, amely a család szentélyének központja felé sodorja az
egész életet.

b) Azért van az, hogy a családi szentély felé törő vagy ott érvényesülő szeretetben sokkal többről
van szó, mint az élet természetes és szent érzéshullámzásáról. Itt életközösség szentsége az alaphang.
Itt élettartalomról, nemcsak életélvezetről, az élet „mellékzörejéről” van szó, itt áldozatos életfakasz-
tás az igazi tartalom és állandó, törhetetlen közösségi szolgálat az élet lényeges mozzanata. – Figyel-
jük csak meg az Írást, amikor az Istenről beszél. Az Ő tartalmi lényegét is Szeretetnek mondja (1Jn.
4,8). Ebből értelmezhető, hogy a Teremtőnek lelke úgy árad az ember személy felé, hogy az Ő Szere-
tetének kiáramlása az ember életének észlelhető boldogsága. – Ha mármost az ember, mint az Isten
képe, a végtelen szeretet áramlásából sodrítva keresi életének boldogságát, akkor a földi közösség,
egybetartozandóság ténye, azaz az ember életének másik személy felé való áramlása, a szeretet jelent-
kezésében fogja kínálni neki a földi boldogságot. – Mit akar tehát az Isten? Az élet közösségének azt a
kapcsolatát, amely szeretetáramlás folytán teszi boldoggá az ember életét. – Ez az életmuzsika lehet
testi életre vonatkozó, de felnemesedhet az élet szeretet dalává, amelynek csengése olyanná zendül,
hogy a családi élet szentélyében, a szeretet szolgálatában zengi örömének boldog ditirambját; azt az
igazságot, hogy az emberi élet nem oldható meg egy síkon. Az emberi élet – ha tetszik, ha nem két
vonalban mozdul és e kettőnek teljes kapcsolata adja az emberi élet harmonikus kielégítését, az élet
boldogságát. Aki azt hiszi, hogy csak anyagi síkon, a természetes ösztön hullámsíkján megtalálható az
élet boldogsága, az önmagán tapasztalja, hogy elszáll életkörzetéből a boldogság áhítozottan keresett
„kék madara”.

c) Mi adja tehát a családi szentély igazi boldogságot kínáló „forrásjellegét”? Induljunk meg azzal a
megállapítással, hogy az igazi szeretet kitermelése a boldog élet zsendítése. – Az igazi szeretet akkor
születik meg a családi szentélyben, ha az az érzelmi szereteten indul és a lelkiek szeretetében tökélete-
sedik. Ez a csodálatos, kivételes, isteni kegyelemáramlás indítja meg azt az egybefonódást, amely a
szeretet hullámzásából robbantja elő a boldogság titkos életörömét. – Ha ugyanis eleven ésszel megfi-
gyeljük az életet, akkor reádöbbenünk arra, hogy nem az a jó, amelyet magamban birtokolok, hanem
az, amit mint jót és kincset osztok másnak. A családi élet szentélyének élettartalma nem abban áll,
hogy mindig kapok; a lényegek lényege az, hogy áldozatos szeretet útján mindig adok. Azt, amit a
Mester cselekedett a földön, azt a föld ösztönembere nem érti. Azt mondja a Mester: „Akinek füle van,
hallja meg” (Lk 14,35). Mi így is idézhetnők: akinek lelke van, értse meg. – Mert tagadhatatlan, hogy
aki csak azt a dübörgő hangot hallja meg, azt a hangot, amely ösztönhullámokon át érkezik az életbe,
az sohasem fog rádöbbenni, hogy az életboldogság öröme az Isten gondolata: a házasság szentélyében
a szeretetáramlás csodájában a testi életből felnemesedő lélekszeretet hullámverésének érzésében
és élvezésében található. – Ismételten és százszorosan hajlandó volnék ismételni, hogy a természetes
életutat, élethivatást és életboldogság érzését a Mindenható szentül adta élettartalmul, de ugyanolyan
keményen hirdetem azt is, hogy szeretettel kövezte ki az élet útját az Isten, és így csak akkor lesz há-
zasság közösségében boldogságot élvező az ember, ha az életének minden érzésrezgését – fokozatosan
belejátszva a szeretet dalát – az életörömök igazi, az egymást hódolatosan szeretők és áldozatosan sze-
retők lélekközösségévé nemesíti.

2. Ezek után a második feleletet így adhatnók meg: Isten az áldozatos szeretetárasztásba ala-
pozta a boldogság élvezését.

És most hogyan induljunk meg gondolataink fejtegetésében? Legyen kezdőpontunk az a tapaszta-
lati tény: mindenki, aki a földön él, családban születik és családban él. Életbe belépni csak az Isten
szentélyén keresztül lehet! Egy felkiáltójelet teszek lelketek elé: úgy nézzétek a családi szentélyt, mint
Isten szent kapuját, amelyen a teremtő Atyának leheletével belép a „szent harmadik” az élet szentélyé-
be! És pedig azért és úgy lép be, hogy itt éljen és innét a „halál angyalának” kíséretében az Isten or-
szágában éljen mindörökké. Olyan szent forrás tehát a házasság szentélye, amelyből előrobban az ön-
tudatos ember, aki már a születéstől kezdve a végnélküli élet csodálatos hordozója… Ha pedig ilyen
nagy jelentőségű az Isten tervében a házasság életközössége, akkor érthető, hogy a házasság boldog
tartalmát a szeretetszolgálatba helyezte a Teremtő. Talán így lehetne helyesen fogalmazni a tételt:
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szeretetszolgáló legyen az ember a régi családjában és szeretetszolgálatra készüljön az eljövendő „új
családja” számára.

a) De hogyan lesz boldogságforrás a „régi család” és „új család” életszentélye? Azt is kérdezhet-
ném: miben rejtőzik az élet házassági szentélyének boldogság tartalma? – A felelet – mindig csak ezt
ismétlem: életszolgálat. Mégpedig úgy értelmezve, hogy a családi szentély lényegének lényege: saját
életünk leszűkítése az Isten küldötte „új élet” szent szolgálata. Az életnek képletes jellemzése így ad-
ható meg: olyan életkörzet vesz körül minket, amelynek központjai vagyunk független életünk tavaszi
szakán, de – folytatva a hasonlatot– olyan körben élünk, amelynek peremén helyezkedünk el, hogy
szolgáljuk az „új életközpontot”, az „új életet”. – Ha példával akarnók közelebb hozni a lelkekhez, ak-
kor legyen szabad elvezetni drága testvéreimet bármilyen kicsi patakhoz. Figyeljük csak meg, hogy
milyen akármelyik kicsi kis forrás előbuggyanó vizének természete. Forrásból indul, alig csörgedezik,
de később csermellyé, patakká, folyóvá szélesedik… Vagy vegyünk példát a növények terményeiből.
Magból fa, fából új magvak, életlehetőségek fakadnak… A lényeg ez: minden, ami élet, az előretörte-
tő vonal, felemelkedés. A házasélet belső tartalmában is az „új élet szolgálata” az alap. Lehetséges és
szükséges elem benne az Isten adta mellékzörej, az érzés dübörgő hangja, de a valóságos belső tar-
talma az Isten tervezte életfakadás szolgálata. Éppen ezért van az, hogy csak akkor találja fel életének
boldogságát a család apja és anyja, ha közös életük főmozgatója az egész közösség szolgálata. Kezde-
te érzelmi érzéshullámmal indul, majd az áldozatos szeretetté változva végül is önfeláldozó szeretet-
kapcsolattá nemesedik. – Ha ennek a kialakulása érdekelne minket, akkor arra a tisztuló, lelkivé alaku-
ló, majd szellemi kapcsolattá tisztuló életbe kellene belegondolnunk, amely az Isten adta élettervben
szinte a természet szaván át jelentkezik bennünk. Az élettapasztalat azt mutatja: elemi erővel kopog-
tat a testi érzés világa – az élet tavaszán, majd szolgálattá nemesedik – az élet nyarán és végül feltisz-
tult szeretetté légiesedik – az élet alkonyán… Csak isteni „közösségi hajnal korszaka” vallja azt, hogy
az örömök vétele a szolgálatban a boldogság lényege. Később rádöbben az ember arra, hogy tehát
nemcsak az az öröm, amelyet veszünk, hanem az, amelyet az adás áldozata útján nyújtunk. Az élet
boldogsága abban rejlik, hogy olyan áldozatot kell hozni, amelyből a „jövő élet boldogsága” fakad. –
Ez az áldozat nem retten meg az „új szájak” nyitódása esetén a „kisebb falat”– vétel kényszerűségé-
től… Szent és bizakodó tudata: bárányt küldött Istenatya – legelőt is terít számára… Sőt egyenesen át-
alakító lészen az „új követ”. Lemondóvá nemesíti a jó mamát, akinek kenyér lészen falata, hogy vajjal
ízesítődjék a szeretteinek „mindennapija”… Látszólag sok itt a lemondás, de figyeljük csak meg: még
több a boldogság élvezés! Mégpedig hogyan észlelhető mindez? A kiáradó szeretet melegségében és a
visszaáramló szeretet hullámzásában. – Ámde a családi életnek további boldogságtartalma abban je-
lenik meg, hogy a „család népe” az Isten szeretetét dalolók élő együttese. – Ahol az „új életet” Isten
fakasztja és az apa, anya áldozatos lelke az otthon testi és lelki életét szolgálja, ott az emberi élet töké-
letes.

b) Ámde a „régi család” a jövő „új családnak” is teremtő fészke. Éppen azért arra is fel kell készü-
lődni, hogy a „jövendő új családunk” is a boldogság fészke legyen. – De amikor a „fecskefészek” pe-
reméről a „jövő fészkek” felé tekintek, akkor külön kell hangsúlyozni, hogy annak minősége – az iste-
ni elhivatottság milyenségétől függ. – Kérdés ugyanis: hová hív minket az Isten? Az nem kétséges,
hogy „új szolgálati szentélybe”, de az kérdés marad: vajon a természetes életszolgálat világa-e az én
otthonom, vagy a természetfeletti lélekszolgálat-e az én hivatásom? Mert figyelni kell arra, hogy
ezen a ponton kettős lehet az elhivatás iránya.

a) Az bizonyos, hogy az élet egyenes és legerőteljesebb vonalát a házasélet szentélye felé lendíti
a Isten. Ide azért sodródik az élet, mert életet akar szolgáltatni – az „Élet Ura”. Forrássá teszi az élet-
közösség szentségét, amelyből felfakad a földi és örök élet embernépe. – Bár itt az alaphang ezen a
húrozaton muzsikál, mégis meg kell értenünk azt is, hogy a teljes nemessége akkor csendül egek felé,
ha a léleknevelés csodás munkáját is elvégzi az új családi szentély. Akit erre a vonalra hívott az Isten,
az már a „régi családi szentélyben” is erőgyűjtő legyen, hogy a későbbi szent életfeladatok teljesítőjé-
vé tudjon nemesedni, gyűjtse össze a testi élet éltető erőit, szívja fel a kultúrélet értékeit, öltse magára
az áldozatosság köntösét és teremtsen magából „jövő életvesszők” életerős „anyatörzsét”. Készüljön
erre a régi családban, hogy erőteljes „életalanyként” éljen erős életet az új szentély „életkertjében”.

b) Ámde azt is említettük, hogy ez a hivatás nem mindenkié. Van, akit más és ennél magasabb
rendű szolgálatra hív az égi Teremtő. De már előre jelezhetjük: ez is életszolgálat.  Az Úr népe nem
élhet másképpen, mint az égi Atya szent és szeretetszolgálatában. – Ámde ismételten ki kell emel-
nünk: az életszolgálatnak kettős vonala van. Az élet születése – a fizikai életszolgálat, a lélek életne-
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mesítése – a lélek– ember magasabb rendű hivatása. És az újszülöttnek hivatása – az Isten egyéni ke-
gyelmének elfogadása. – Van tehát ember, aki arra hivatott, hogy szülő legyen. Áldott legyen! Szent-
ségi kegyelemmel indul. Akit azonban magasabbra hív az Úr, akit a földi élet szolgálatában a földi
ember lelki életének szolgájává nemesít, az szülje lélekben istenivé az embereknek seregét! Az ilyen
magasabb hivatással rendelkező követ… és ezzel a küldetéssel közvetlen a lelkek nemesítésével szol-
gálja az egek Urát és a föld közösségének, „az élet nagy családjának” minden tagját. Az élet szélesebb
szolgálatával, az Isten szolgálattal, emberlelkek nemesítésével szüli szebbé, szentebbé az életet. Nem
terméketlen kóró, aki lélek– szülésre szenteli életének javát. Ellenkezőleg, az az áldott ember, aki akár
tanítási munkával vagy más munkaterületen mások nemesítésén fáradozik, az valójában szülő lélek,
mégpedig a lélekvilág szent nemesítése szolgálatában. Nemcsak azok a gyermekek, akik a testi ere-
detben „lélek gyermekek”, függnek az életet adó szülőktől, hanem azok is, akik a léleknemesítés nyo-
mán lesznek Isten szentjeivé. – És hol itt a boldogság? Abban a szent áldozatban, amellyel dolgoznak
és abban a lélekörömben, amelyet a megnemesített „isteni gyermekek” a „lélekszülőkre” sugároznak”.
Ezért van az, hogy az Egyház mindig tanítja az Evangélium nyomán, hogy az önfeláldozó tisztaság –
az erények csúcspontja. A házasságon kívül álló „életáldozat” kivirágzó vessző. Áldozatul hozza ön-
magát másokért. Lélekvonalon lészen „szülője” a tavaszba pattanó életbimbóknak. – Íme, így kell
meglátni Isten elgondolásának harmadik szent alaptételét, azt a tételt, hogy a szeretetsugárzás birtoklá-
sát tette a boldogság alapjává.

Bef: A mai Evangéliumban olvasott jelentéktelennek látszó mellékmondattal zárjuk beszédünket.
– Talán kevesen gondolnának reá, mert az „Urunk színeváltozása” csodás leírásának egész mellékes-
nek hangzó néhány szava. „Uram, jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod, csinálok itt három sátrat…” (Mt
17,4). Ezt mondta Péter. a tanítvány. Mindenki azt hihetné, hogy – hárman lévén– magukra gondoltak
az apostolok. De nem így folytatódik beszédük, hanem emigyen: „neked egyet, Mózesnek egyet és Il-
lésnek egyet” (Mt 17,4). Különös elszerényedés ez. Hát nektek nem kell? Mintha azt felelnék: nem!
Nem! Nekünk elég a csillanó fényben látszó Krisztus, mi majd meghúzódunk a sátrak peremén és így
is boldog lesz életünk. – Vigyük most át ezt a csodás jelenést kísérő beszélgetést a házasság szentélyé-
nek értelmezésére. Ezt pedig így tehetjük: ha valaki abban a fényben látja a családi szentélyt, amelyre
Isten alapította – „életszentélynek”, „életforrásnak” és „boldogság fészkének” látva –, az tudja
mondani a tisztán látó tanítványokkal: „jó nekünk így élnünk; építsünk hajlékot Neked, Mózesnek, Il-
lésnek, mi pedig majd az – áldozatos élet gyönyörűségét fogjuk megtalálni az életszolgálat munkájá-
ban”. A mindenható Istent kérjük, hogy ezt a magas egekből eredő isteni fényvetést lássuk, hogy en-
nek nyomán az isteni élet szolgáivá emeltessünk. Zengő énekké magasztosuljon lélekdalunk, és a csa-
ládi szentély ilyen értékelését adja nekünk örök Istenünk. És mindezt azért kell leesdenünk, mert en-
nek felfogására csak azok képesek, akik Isten szemével látnak és akik – ilyen látás nyomán – Isten lel-
kéből fakadó szeretetbőségben, áldozatos szeretetbőségben élik boldog életüket. Amen.

A/ Mit ad ehhez az Isten?

Bevezetés

A családi szentélyről szólva három alapvető tételt szögeztünk le. Ezek pedig így szólnak: „élet-
szentélynek” teremtette az Úr a házassági közösséget. Majd azt mondottuk: az „élet forrásává” al-
kotta az együttélés szentségét és végül pedig megállapítottuk, hogy a boldogság otthonává varázsolta
a közös élet szent keretét az égi Atya. – Ez volt az a három oszlop, amelyre építjük a következő beszé-
dek sorát. – A következő beszédekben három tételt fogunk fejtegetni. Az első rész ezt fogja kutatni:
mit ad ehhez az Isten?; majd a második rész azt fogja vizsgálni: mit ad ehhez az ember?; és végül a
harmadik rész arra fog oktatni: hogyan élje az isteni élettervet az ember? – Ha mármost rátérünk az el-
ső rész igazi tárgyalására, akkor azt kérdezhetjük megindulásként: mit ad a családi szentélyhez az Is-
ten? Talán azzal a hasonlattal vezethetnők be beszédünket, amely szerint a pogány gondolata a föld
legnagyobb értékének tartja a tüzet. Azt a tüzet, amely – ugyancsak a pogányok értelmezése szerint–
egekben lakozott. Azt a tüzet, amelynek élvezését és használatát az istenek megtagadták az embertől,
de a gonosz félisten, Prométheusz elrabolta az égtől és odaadta az embereknek… A mese folytatása
így következik: az istenek üldöztették a tűzrablót, de – menekülés közben – az úgy elrejtette ezt a kin-
cset, hogy az istenek nem találták meg. Így lett azután az emberek jótékony adománya. – Ezzel zárul a
legenda. – De most folytatólagosan kérdezhetnék: miért nem találtak reá az istenek? Azért, mert a tűz-
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rabló olyan okos volt, hogy az elrablott szikrát odarejtette, ahol senki sem kereste… Kérdezd csak
magadtól: hol lakik a tűz? A felelet egészen különleges, mert így hangzik: a sziklában lakik a tűz.
Figyeld csak meg: összeverjük a jéghideg szikladarabokat és kipattan belőlük a tűzszikra. – Mindezt a
meseszerű példát azért mondom, hogy felfigyelve az emberi élet nagy földi kincsére, a tűzre, és rá-
gondolva, hogy – a pogány gondolat szerint – ez a kincs szinte elorozott értéke az életnek, szöges el-
lentétbe állítsam a keresztény gondolat égi Atyját, Aki az emberi élet értékeit szeretetből adta és
minden ember előtt tárulva kínálta. Az Istenatya szentéllyé, életforrássá és boldogság otthonává gon-
dolta a házasság közös életét; reá kell tehát találnunk: milyen adományokkal biztosította ennek
megvalósulását. Négy kincset fogunk találni, amelyek elseje így hangzik: a felfejlődő élet lendületét
adta nekünk az égi Atya. – Lássuk most, mit adott első kincsnek tehát az égi Atyánk?

4. beszéd: A felfejlődés lendítő erejét…

Bev.: Ha ezt a kincset vizsgálni kezdenők, talán elméletinek hangzanék a fenti tétel, de ha részlete-
sebben értelmezzük, akkor gyakorlativá válik az egész. – A minden emberben dübörgő és előretörő
felfejlődés törvényét olyan módon kell önmagunkban is fellelnünk, hogy az Isten adta közösségi élet-
nek legszentebb adománya. Ezt az adományt így lehet meglátni: adja az Isten a felfejlődés egyetem-
legesen dübörgő erejét; de az emberben az erkölcsi erőfeszítésen át bontja ki ennek értékét.

1. Egyetemes életkincs a fejlődés üteme.
Ha az élet egyetemes fejlődését nézzük, akkor rádöbbenünk, hogy az egész mindenségben olyan

lendület lakik és érvényesül, amely az előrelátó Szemet tételezi fel. Előre gondolt célokra tör a min-
denség. Rádöbbenünk arra is, hogy minden egyes lény, a parányok paránya, az ember, mind benne él a
következetesen alakító élettörvény keménységében.

a) Minden létező – állandóan bontakozó. Az életvonal nem leívelő, az életvonal mindig felfelé tö-
rő. Rá kell döbbennünk arra, hogy ezt az előrelendülő erőt egek világa diktálja, mert végeredményben
a Szeretet kiáradása a „nem lét”-nek a „lét”-be való jelentkezése. Minden rezgés és alakulás – lett lé-
gyen a földről vagy állatról szó– előretörést mutat. Sőt még az embervilágban is kiviláglik ez a tör-
vényszerűség, mert a parányi gyerekember egészen, életének minden lendületével arra tör, hogy ér-
telmes lény alakuljon belőle. – Az ember tehát vegye tudomásul, hogy az ő fejlődésének isteni alap-
vonala így rajzolódik bele a természetbe: bontsd ki lélektehetségeidet, hogy a lehető legtökéletesebbé
alakítsd isteni életképedet. – Ez a meglátás magyarázza azt az isteni meghatározást, amely az Írásból
világlik felénk, amely szerint: „Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére te-
remtette…” (1Móz. 1,27). De ugyancsak ez magyarázza a Mester szavait, amelyek szerint: „Ti vagy-
tok a világ világossága” (Mt 5,14) és: „…ha valaki újra nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem
mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Így pedig az isteni természetből újjászült életben tündöklünk. S
így Isten képét az örök fényeskedésben viseljük és az Isten Szeretetét – a tűz melegítő hasonlatával él-
ve szerteszórjuk a nagyvilágba. Mi tehát „fények” vagyunk, akik az égből szállottunk alá. Mondjátok
magatoknak: mi növekvő tüzek vagyunk, akik mindig fényesebben világítunk. – Meleget terjesztő
szent isteni követek vagytok tehát, akik az élethajnal hasadásán kezdve fellobbanó tüzek, a későbbi
életben egyéni életcsillaggá és mindenfelé világosságot, meleget árasztó „isteni emberekké” neme-
sedtek. – Minden kicsi gyermek az öntudat fénye nélkül születik. Az első, félőn kirobbanása csak arra
terjed ki, hogy „az Editke enni akar”… Az „én” személyét még nem érti. Csak 3-4 éves korában kö-
vetelődzik így mondván: „én akarom”. Mi ez? Ez az ember „lélektüzének” fénybelobbanása. Amikor
már tudja, hogy ő több, mint az egész világ, mert ő a fényvető, az értelmező, a felhasználó és csak ő az
egyedüli a földön, aki ezt mondhatja. „én vagyok”, „én akarok”… Isten csodás törvénye, hogy megin-
dul a fejlődés vonalán a kis ember és az áldozatos nevelőmunka folytán nem csupán külsőleg lesz
pompásabb, hanem lélekben alakul tökéletesebbé. Benne mozog tehát a fejlődés szent sodrában, mi-
ben elérendő a tökéletesebb a jövő élet tevékenységeként, amit diktál neki az Isten.

b) De megáll-e az ember az életének egyéni kifejlődését biztosító életszíntájon? – Ha ezt vizsgál-
juk, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy minden egyes ember olyan módon lesz a fejlődő élettörvény
szent engedelmese, hogy az sodorja őt – akarva, nem akarva – a közösségi élet felé. Nem nőnek az
„ember jegenyék” az országút szélén egyedül… Erdők, mezők is nagy fákból vagy növényekből ala-
kulnak egységgé. De egy-egy fa, egy-egy fűszál vagy virág nem alkot növényközösséget. Egy-egy őz
vagy szarvas sem alkot állatközösséget. Mindegyiknek az a természete és lényege, hogy – bár különál-
ló egyed legyen –, mégis közös együttesben bontsa ki életértékét és fajának jövőjét. – Tagadhatatlan
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tény, hogy az ember egyéni fejlődését is a közösségi élet felé szorítja és lendíti a természetnek Isten
diktálta ereje. „Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon…” (1Móz. 1,18). Ez Isten szava. Azért kell
tehát az embernek közösségbe fejlődnie, mert ez az Isten diktálta élet törvénye. Figyeljük, mennyire
így van ez. Az Isten olyan módon helyezte ezt az ember lelkébe, hogy élettörvénnyé nemesítette. Mert
nemcsak az az igazság, hogy családban élünk, hanem az is életigazság, hogy családból jövünk, család
felé törtetünk, hogy az új család szülőivé legyünk. Ez a csodalendület adománya az Istennek. Abban
adománya, olyan adománya, amely reászorítja az embert, hogy – az egyéni életének kibontása mellett
– a közösségi élet lendületes irányát elfogadó isteni követ legyen. – Íme, ez az a lendület, amely az
egyéni és közösségi élet felé sodor bennünket.

2. Ennek a fenséges erőnek kivételesen értékesebb érvényesítését pedig nem a kényszer, hanem az
erkölcsi szabadság erejével szolgálja az ember. Ezért mondhatjuk második és magasabb rendű ado-
mánynak azt az életkincset, amelyet így fogalmazhatunk meg: az erkölcsi élet erejével önmagát ala-
kítóvá teszi az embert az Isten.

Ez is adomány, amelyet azért ad az Isten, hogy a készülő családi élet szentélyében erkölcsi felelős-
séggel álljon munkába az ember. – Ha ezt az isteni adományt értelmezni akarnók, akkor két kérdésre
kellene bontani az egészet, azt, hogy mit ad ebben az adományban az Isten.

a) Adja először az erkölcsi törvényt. Ez annyit jelent: a nagyvilág minden részén a fejlődést len-
dítő élet törvényei kemény, következetes életkényszerek. Elveted tavasszal a kukorica szemet, és acé-
los kukoricát termel a szántóföld… Beszemzed a galagonyabokrot nemes körtévé vagy barackká és
biztos vagy, hogy nem bojtorjánt vagy fügét termel a nemesített alany. A fejlődés törvénye isteni, de a
galagonyabokor az Istennek tárgyi alázatosa; azt termeli, amit a természet Ura diktál. Van-e itt kivé-
tel? Igen, igen. Mondható. Mégpedig azért, mert a nagy természet az Isten hűségese. Vihar jön, és az-
tán napsugár csókolja… menyasszonyi köntöst öltenek a mandulák, a zefír lehelete végigsimogatja a
pompázó réteket, majd a virágokra méhecskék szállnak és porzót visznek – hoznak és termékenyíte-
nek. Az aratást és begyűjtést az ember végzi. Olyan törvény ez, amelynek szavát az Isten diktálja, és
amelynek valósulását éli és élvezi az ember. Itt tehát mi hiányzik? Az a bizonyos tudatos és akaratos
erkölcsi lendület, amely az ember kiválósága. Embert is sodorja a természet az egyéni és közösségi
élet felé… De hogy mi lesz belőle, azt az erkölcsi ember saját életének tevékenysége létesíti. Nincs
olyan élő ember, sőt nincs olyan család sem, amelyből a törvények kényszerűsége folytán a jó embe-
rek robbannak elő. Isten előrelendítő erejét hordja ugyan a gyermek, de az életfejlődés munkáját ön-
maga végzi – az erkölcsi felelősség szent tudatában. – Az erkölcs szót sokszor halljuk. Mit jelent te-
hát? Röviden ennyit: a világ urai vagytok, akik – magatokon kezdve, a nagyvilágon zárva – magato-
kat és a nagyvilágot „teremtitek”. „Teremtők” vagytok, az értelmi és akarati kikezdő erő belső fele-
lősségének szent tudatában. Az Isten tehát diktálja a törvényt, az Isten adja a lendületet és az előretö-
rés erejét; de az ember az önrendelkező és így erkölcsi erőkből bontakozó szellemi lény.

b) Ha azután az ember, az „élet fénye”, meglátja az Isten adta igazságokat, akkor ahhoz kell hogy
igazítsa egész életét. Így lesz ez a fenséges mondat „Ti vagytok a világ világossága” /Mt 5,14/ annyit
jelentő: életfényt tudtok vetni még a Mózes féle kőtáblára is, hogy így észrevegyétek, amit az Isten
mond nektek. „Neonfényként” látjátok az Isten előzte szent szövegeket és rádöbbentek arra az igaz-
ságra, hogy ezeknek tartalma nektek szóló szent, szent törvények. – Elmondván az Isten 10 parancsát,
sokszor úgy imádkozzák az emberek, mintha nem is nekik diktálná Isten. Pedig minden egyesre áll:
ezt nekem írta az Isten. „Nincs más engem érintő érték a földön, mint Isten és én”. Ez az ember fen-
sége; és ha ezt alakítom és teszem életté önmagamban, akkor nemcsak másnak olvasom fel a 10 pa-
rancsot, hanem tudomásul veszem: ezt üzente nekem az Isten. – Aki azután az isteni üzenetet nem kö-
veti és életét más módon alakítja, az ne csodálkozzék azon, hogy bosszút áll rajta a természet, amely-
nek következetes erejét diktálja az Isten. A következetes isteni szó az életvonalat jelzi, amely boldog-
gá teremti a föld zarándokát. És aki nem követi? Életszakadékba zuhan… Az a nagyszerű és fenséges,
hogy nem vagyunk olyan gépek, amelyek kényszerből alakuló „senkik”, hanem olyan „valakik, „sze-
mélyek” vagyunk, akik magunkat az Isten lendítő törvénye szerint alakítjuk és így az Istennek világo-
san gondolkodó, tudatosan behódoló és igazi „önalakító”, szeretetet szóró gyermeknépei vagyunk.

Bef.: Ha befejezni akarnók az egészet, akkor vissza kellene idéznünk a bevezetés gondolatát, hogy
ezen indulva magunkkal vihessük a mondottak alapigazságait. Az Isten első nagy adományát keres-
sük, hogy a házasélet szentségének és szentélyének közösségét nagyra értékeljük. Ez pedig az a belső
lendület, fejlődő előretörés, bontakozási kényszer, amelyben azonban az ember olyan módon tevé-
kenykedik, hogy saját kezébe tétetik le saját életének egész jövő életképe. – De ezt a gondolatot egy
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összefogó képben állítom elétek. Igen sokszor lehet olvasni a bölcs népek mondásai között ezt a mon-
datot: magad ura vagy ember! Nincs is ennél fenségesebb, szebb és megemelőbb. Annyit jelent: té-
ged olyan gazdagon indított egekből égi Atyád és annyi kinccsel gazdagított földi szülőd, hogy „Isten
Krőzusa”-ként jelentél meg a földön. Nem vagy teherhordó „élő gépezet”, hanem lelked csodás isteni
erőket hordoz. De úgy hordod, hogy ezek nem a kényszer erejével fognak kifejlődni benned, hanem
„magad ura ember” lévén magad alakítod Isten törvénye szerint pompázó emberré önmagadat. Nagy
vigasz és öröm. Ne jajgass azon, hogy ez meg az ér… Kérdezd azt: vajon használtad-e és értékesítet-
ted-e az Isten sok adományát? Rá fogsz döbbenni, hogy ami jó benned, mint készségeket kaptad az Is-
tentől, és ami szép lesz, azt munkáddal teremtetted. Ami tökéletes benned, az Istentől jött kegyelem; a
kegyelemáramlás folytán induló egyéni munka pedig gyümölcsöt termelő lélektevékenység. E kettő
egyesítésének eredménye az az „élettűz”, amit Krisztus mond az emberről. Sőt többet is mond a Mes-
ter, mert az isteni természetet is ígéri. Csak álljon abba a munkába az ember és merítsen olyan erőt,
amely egész életére fokozza erejét. – Így azután elhiheted, hogy Isten virágoskertjének pompázó vi-
rágjává teremted önmagad Istenatyád szeretetéből. Olyan virággá, mely sziporkázó színpompában illa-
tozik és tündököl Isten országában. De ez az isteni virágszál életfakasztóvá is nemesedik, mert belőle
sarjad a földi és égi mennyország szépséges, újból virágba szökkenő „gyermekemberek” népe, az Isten
kertjének élő virágai. Amen.

5. beszéd: A „jövőt” előkészítő kibontakozás kegyét

(Bekapcsolódó bevezetés): A családi szentélyről szólva bekezdésként három alapgondolatot
mondottunk: ezek az Isten tervében a házasélet alaposzlopai. Azután így sorolhatjuk fel: az Isten gon-
dolta „életszentély”, az Isten tervezte életforrás és végül az Isten gondolta életboldogság. Majd meg-
kezdtük az első részben annak a kérdésnek fejtegetését: mit ad ehhez az élethez az Isten? – Ha már-
most az előző beszédben azt feleltük: adja a természetes élet fejlődésének ütemét, akkor most így
folytatjuk: adja az ember milyenné alakulásának belső lehetőséget jelentő kegyelmét. – Ezt pedig úgy
kell értelmezni, hogy ha az Istennek első kegyelme a fejlődés lendülő ereje, akkor a második kegyét
abban találjuk, hogy olyanná leszünk, amilyenné akarunk. – Lássuk most ennek elemi magyaráza-
tát.

Bevezetésként induljunk el a bőségszaru közismert képével. Ez a „fortuna istenasszonya” kéz-
mozdulatával felfordított fonott kosár reánk ömleszti kincseit és boldoggá akarja teremteni a föld em-
bereit. – A kisgyermek Mikulásnak képzeli… Mégpedig úgy, hogy a „püspök bácsi” megtölti haris-
nyáját és cipőjét csokoládéval és mindenféle édességgel… Ez a nap, továbbá a karácsony ünnepi estje
a bőségszaru ömlesztésének szent ideje. Csakhogy nem pogány elgondolásban – a véletlen szerencse
megjelenésében, hanem a személyes Szeretet Istenének indítása folytán – kiáradó emberi szeretet túl-
áradóan adakozó bőségén. – És ha életünk tartalmát az egyéni és belső fejlődés ütemével ajándékozta
az Úr, akkor a második igen értékes szeretetajándéka az a kegyelem, amelynek erejével kezünkben pi-
hen a milyenné alakulásnak égi kegye. Ez azután ugyanis azt jelentené, hogy nem vagyunk kötött
törvények kényszere alatt előrerobbanó életproduktumok, hanem önnön életünket alakító, kialakí-
tó, magunk által irányított tényezők értékesítői és így a személyiség erejében boldogan dolgozunk az
életben, mert a milyenné alakulás lehetőségét kezünkbe helyezte az égi Atya. – Kérdés tehát: hogyan
lehet rádöbbenni ennek a kincsnek a valóságára és miben áll ez az önalakító életkincs a maga va-
lóságában?

1. Ha mármost  felelni  akarnék a kérdésre,  akkor elsősorban ezt  a  tételt  kellene felállítanom: Le-
hetsz Isten elgondolása szerinti – tiszta életforrás…

Ez a mondat valójában lehetőséget mond, Isten tervéről szól és életforrássá alakulással zárul.
Mintha azt hallanók, hogy Isten kezéből indulsz, hogy magadban hordozd a megálmodható életszép-
ségeket és magadban hordozd azt a kegyet, hogy kristálytisztán csobogó legyen egész életed. Szinte
úgy pereghet az „életforrás vize” csermellyé, majd folyóvá, hogy szélesedve zuhatagozhat alá az élet
hosszú útján… – Ha ezt részekre bontanók, akkor ezt a hasonlatot a következők szerint lehetne értel-
mezni.

a) A természet lényei fölé helyezett minket az Isten. Nincs olyan orgonabokor, amely rózsává va-
rázsolja önmagát. Amilyen a gyökér, olyan a hajtása, amilyen a hajtás, olyan a szirombarobbanása. De
ha ezt a törvényt az ember szemszögéből értékeljük, akit az örök bőségszarujából a személyiség kin-
csével indít az Isten, akkor az a kötelessége, hogy – testből lévén – az élettan törvényei kötése alatt él-
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jen; de – szellem lévén– a minőségi kialakulást a szellem formálja ki olyan módon, hogy csakis az
ember által álmodható életszépet, a tökéletesebb életképet magában és másban kimunkálja. – Az em-
bert tehát így lehet meghatározni: szent álmodozó. Nagyot álmodhat magáról, de Isten kegye adta va-
rázslatos erővel nagyot teremthet is magából. Itt arra kell gondolni, amit Krisztus mond az emberről:
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14) és: „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvé-
rem…” (Mk 3,35). Ő egekből szállt alá és egekbe tért vissza. Karácsony és húsvét annyit jelent: vedd
észre, ember, te is egekből jöttél mint az Isten lehelete – ez a karácsony; és te is az égbe, az Istenhez
térsz vissza – ez a húsvét diadalmas örömdala. – A földi élet alatt pedig önnönmagad alakítója vagy és
olyan élő virággá bontakozhatsz, amilyen az álmok világában a legszebbé varázsolódik általad. És ez
az álmodozó ember nem fantaszta, hanem az igaz isteni ember. Még akkor is szentet álmodozó, ha ta-
lán bűneivel, a testi élet terhével, nehézségeivel nagyon– nagyon küszködve, nehezen tudja kialakítani
és bontakoztatni önmagát. A jó törzs, a tiszta vér könnyebben tud szent életet teremteni, mint a szeny-
nyes hordalék hordozója, de ennek tisztulása is elérhető, mert az Isten ereje mindenfölött. Erre az eset-
re áll egészen a Mester szava: „Kérjetek és adnak nektek…” (Mt 7,7). Bízzatok abban, hogy az égi
Atya úgy szeret, úgy vezet, hogy feltámasztja bennetek a szent ember életvágyát és égi kegyelmének
erejével valósággá váltja az ember álmodozását. Feltámadhatsz ember arra az isteni tudatra, hogy fel-
felé ívelő életed győzedelmes lehet az ösztönös élet gyarlósága felett!

b) Hogy ez a fejlődés milyen vonalat követ, azt a nevelők úgy rajzolják elénk, hogy tudományos
művekben embertípusok szerint osztályoznak bennünket. Én nem tagadom, hogy vannak tipikus ha-
sonlatosságok ember és ember között; de az Evangélium tanítása szerint vallom, hogy minden ember,
a legparányibb és a leghatalmasabb, a kulturált és műveletlen egyénileg más és más és nem tipikusan
egybeolvadó. A leghíresebb német pedagógus, Spranger így állapítja meg az emberek típusait: a na-
gyot akaró, a hatalmi, erkölcsi, a vallási típusú ember… Kretschmer szerint mi a igazság? Van
asztenikus, atletikus, piknikus típus… A valóság pedig ez:  az „Isten fia  ember” úgy jelenik meg a
földön, hogy olyan arcot ölthet lélekben, amilyent Isten kegyelméből maga teremteni akar. Hogy ez
milyen igaz, azt onnan láthatjuk, hogy földi életünk legkisebb munkájában, a külső megjelenéstől
kezdve mindig mindenki arra tör, hogy szebb külsőt, szebb formát mutasson. A divatról beszélve sok-
félét mondanak. Mi a divat? Olyan külső forma felvétele, amely szebbet mutat az emberről, mint az
adottságából előrerobbanó valóság. – Mi a nevelés és önnevelés? Annak a lélek arculatának megne-
mesítése és szebbé teremtése, amelyről tudom, hogy Istentől adott, kifejlesztendő, kialakítandó keret;
ezen dolgozom, hogy olyan legyen, hogy a szent ember képét vetítse a lélekarcomra. Vagy az emberi
művelet, hogy akár külső megjelenésben állati arcot mutasson… A bölcsesség alapja az, amikor az
ember szamárfejet vesz fel, hogy az állatvilág……………….., de másnap reggel idejön hamuval hin-
tetni meg önmagát, bűnbánatot tart, hogy elvesztette emberi kincseit, amikor Isten kincsei helyett az
állatarc formáját öltötte magára. – Minden törtetés a szebbélevés vonalán bontakozik. Látjátok, ez az a
kincs, amelyet az Isten bőségszarujából minden embernek adott, hogy álmodja a szebb életet és való-
sítsa az életetek álmát. Ez az első Isten adta életkincs.

2. Ezek alapján felvethetjük, hogy mi a második Isten adta életkincs, amelyet ugyancsak ebből a
bőségszaruból az életforrás vonalán találhat az ember? Lehetsz, ember, az Isten kegyelmének erejé-
vel új életnek szent életforrása.

Mégpedig olyan, akiből mint „élő forrásból” sarjad az új és új „életforrás”…
a) Ez a tétel annak a jelzése, hogy az embert olyanná alakította az Isten, hogy vágyainak vágya

nem ott zárul, hogy csak önmagából tiszta életforrást fakasszon, hanem arra teremtette, hogy a tiszta
életforrás a végnélküli életnek is igényese legyen. Az emberi egyéniség lényege, hogy ne arra törjön,
hogy kibontakozva és esetleg összeomolva sodródjék az élet, hanem arra, hogy a végnélküli élet felé
tudjon kiszélesedni. – Nincs nagyobb kincs, mint az élet. Ezt kezeli, ezt gyógyítja az orvostudomány
áldott munkája. Ezen dolgozik az emberek többsége; sőt azon fáradozik, hogy az életlehetőségét szeb-
bé, könnyebbé tegye. Akarva, nem akarva ez az életvonal, amelyet a mindenható Isten minden ember
lelkébe beleoltott. Erről a nagy valóságról mondja a Mester: „Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem
hal meg sohasem” (Jn 11,26). Az emberélet szépség– álmodása tehát nem zárul a földi élet keretén be-
lül, hanem átvág a földi élet vonalán és az örök világba igényeskedik. Nem látjuk-e, hogy az emberi
szellem igazi törtetése: mindig a magasba emelkedjék? Ma már nemcsak repülünk a magasba, hanem
az űrhajózás terveivel foglalkozik az ember. Olyan lények vagyunk, akiknek a földgömb is kicsi. A
tudós azt mondja: a világ ura vagy ember; de ezt is az Evangéliumból veszi: „…töltsétek be a földet s
hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain…” (1Móz. 1,27)… Ezt mondja az Ősevangéli-
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um. Krisztus azt mondja, hogy az örök élet igényesei vagytok. – Az ember szellemi lelke nem földön
járó, hanem a magasba törő. Ezt még a tudomány is megállapítja. – Lélek az Isten lehelete és az Isten-
hez hazavágyó. Ez már Krisztus tanítása. Nem az a magasságok magassága, ha elérünk a csillagokig –
a gépek erejével, hanem az, hogy ha elérjük az örök Isten birodalmát – az élet gravitációs erejével. –
Ha mármost leszögezhető, hogy az égi Atya „hazahívó” kegye hasonlatban is megközelíthető, akkor
megértjük, hogy miért hirdeti az Evangélium, hogy az ember az egekből jött, a világban él és az örök
világba tér vissza. – Kit lehetne nagyobbnak tartani, mint azt a zarándokot, aki az élet kincseivel gaz-
dagítva Istenatya fiának tudja magát és ezzel az erővel dolgozik, hogy Isten szerető világában él és ab-
ban a tudatban él, hogy minden erőfeszítés az örök élet világát szerzi meg!

b) Amikor azután ezt a végső célt magam elé állítom, akkor még arra is reá kell, hogy döbbenjünk,
hogy az ember még a földi világban is arra tör, hogy tevékenységének minden mozzanatát valamikép-
pen maradandóvá tegye. Minden munkánkat ez a vágy hatja át. – Az ember élete a földön nem a fi-
zikai élet keretében, hanem műveiben él tovább. Michelangelot ma élőnek tudom, ha „Piéta” szobrát
bámulom. – De mindennél nagyobb az, hogy minden ember olyan életforrás, aki a saját egyéniségét
valamiképp a következő nemzedékben sokszorosítva akarja megőrizni. A kicsi gyermeket kell meg-
figyelni, amikor barátait válogatja… Ha magát értékesnek tudja, akkor a barátait magához idomítja,
hogy az ő egyénisége azok életében is visszatükröződve sokszorosítva legyen. Mikor pedig felnövek-
szik az ember és egész élete boldogságának sodrát keresi, akkor a jövendő gyermek képében akarja
személyesíteni önmagát. Mintha így robbanna elénk az életigazság: minden életrezdület az önélet sok-
szorosítására törekszik. A jó szülő nemcsak arra tör, hogy belőle az új élet fakadjon, hanem az a lélek-
vágya, hogy saját életének milyensége vetítődjék a gyermek lélekarculatán. Azért van az, hogy a jó
szülő és nevelő arra tör, hogy saját lelkét mintázza gyermeke lelkében, és így a gyermek az ő egyéni-
ségének megőrzője legyen. Visszafelé fordítva is ez az igazság. Ha a gyermeket megkérdezed: mi
akarsz lenni, akkor azt feleli: az apám áldozatos életét akarom kialakítani. Ha a drága jó mama leányát
kérdezi, akkor ez is azt feleli: amilyen a mamám, olyan akarok én is lenni. – Mi itt a leszűrhető élet-
igazság? Az az egyszerű tétel– megállapítás, hogy az ember ősi törtetése, hogy élete tovább éljen. A
földi vonatkozásban a gyermekek, utódok életében, személyes valóságban pedig – és ez az Isten leg-
nagyobb ígéreti kegye – az örök életben találja életének igazi végnélküli tartalmát.

Bef.: Zárógondolat az legyen: hogyan tudunk mi ezzel az Isten adta nagy kegyelemmel, az Úr bő-
ségszarujából áradó ajándékkal úgy gazdálkodni, hogy életünk valóban az Isten tervei szerint alakul-
jon? Ennek az életnek az az alapja, hogy fel kell ébreszteni magunkban azt a tudatot: egekből jöttünk.
Ezt a fenséges eredetet az jelzi, hogy egész életünk sodra arra utal, ahonnan jöttünk. Egek követeinek,
égi kincsek hordozóinak érezzük magunkat. Földi életében isteni követként lélekarcnak kialakítója
minden ember. Így tehát a földi vonatkozásban is hasonlók vagyunk az Istenhez. Ő a létbe állító való-
ságos Teremtő, mi pedig hasonlóan Istenhez önéletünk átalakítói, „teremtői” vagyunk. Egekből jöt-
tünk és parancsunk, hogy eredetünkhöz tartozó isteni életet élve egekbe térjünk. Aki azután ezen az
alapon állva úgy tevékenykedik, hogy az isteni élet áldozatosságában és nemességében Istenatyánkhoz
hasonuljon, az már a földön „mennyek országát” éli és hazatérve örök mennyek országát élvezi. Akit
ez a gondolat áthat, annak nem kell sokat magyarázni, hogy mit tegyen. Az ilyen ember a szent hit ke-
gyelmével gazdagodva és Isten szeretetétől lendítve olyan áldozatos életre lendül, amelyben leválnak
róla a földiek nyomasztó életterhei, sziromba bontakoznak az életerények pompázó virágai, és örök vi-
rulásban illatoznak Isten örök kertjében. Amen.

6. beszéd: A kifelétörés égi kincseit, a szerelem érzéshullámának éltető lendületét

(Összekötő rész): A beszédsorozatunk mostani részében ez volt a kérdésünk: mit ad a családi szen-
tély kialakulásához az Isten? Először azt mondottuk: adja a természetben gyökeredző egyéni fejlődés
ütemét, majd azt fejtegettük, hogy hozzáadja a jövő élet teremtő, a magunkat és az „új életet” előrob-
bantó „életforrás” ajándékát. – Most két összefüggő ajándék– adomány, azaz beszéd következik. Az
egyik az Isten természetes élethullámának, az életet fakasztó szerelemnek érzésvilágáról és értékéről
fog szólni,  a  másik pedig – ez lesz Isten tervének szent  betetőzését  magyarázó – a  házasságban vett
természetfeletti kegyelemről, a szeretetté nemesedő életértéket fogja magasztalni. – Lássuk most az
elsőt, amely a természetes életajándékról, a szerelem érzéshullámzásának értékesítéséről szól.

Bev.: Mai beszédemet az irodalom világából vett példával kezdem. Goethe: „Faust”– ja olvasása-
kor reádöbben az ember arra, hogy az életösztönnek kettős vonala vagyon. Érvényt keres a természe-
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tes életösztön, amelynek igényeskedését szerelemnek mondjuk, de igényeskedő a természetfeletti élet-
erő is, amelyet Istentől vett kegyelemnek mondunk. Amikor a nagy költő – messze néző tekintettel–
megírja a test és vér hullámzásának, így azután az emberi élet megrázó és bűnbe sodró lendületét – ez
ugyanis a „Faust” első része –, akkor így zárja a befejezést: menjünk új kalandokra! – Szinte megren-
dül az ember lelke, hogy ilyen szennyé silányulhat az az ösztön, amelyet Istentől ajándékképpen
kaptunk a földi élet szolgálatára! – Hát ez a szerelem életfakasztó valósága és lendítő ereje?... Ámde,
aki felveszi a második kötetet, rádöbben arra a fenséges és szent igazságra, amelyet az Egyház élő ta-
nítása hirdet és a költő is olyan megszentelten követel, hogy életkielégülés csak ott érhető el, ahol a
szeretetté tisztulás után végnélküli lendülettel egekbe emelkedik az ember… Így lehet majd a két be-
szédünk egységes egészet alkotó. – Az első annak a gondolatnak megpendítése, vajon miért ad az Is-
ten két ember számára olyan életajándékot, amelynek az érzéshullámzása – a szerelem vonalán jelent-
kezve– életet lendítő hatalmas erőt képvisel? – A természetfeletti szeretet kegyelmi ajándéka a követ-
kező beszéd tárgya lészen.

1. Leszögezendő, hogy a szerelem érzése figyelmezteti a serdülő embert arra, hogy az életkö-
zösség szentsége az Isten tervezte életnek szent forrása.

Erősen húznám alá, hogy itt figyelmeztető szent, isteni követről van szó. – Amikor a serdülni
kezdő emberke lelkében bekopogtat ez a hosszú éveken át ismeretlen különleges érzés, akkor olyan
„ismeretlenre” bukkanunk: valóban és gyökérzetben mindig élt, de jelentkezésének alakja egészen
más. Belső valósága szintén odahajlás és gravitáció, csakhogy akkor úgy nevezte: szeretet-érzés.
Mégpedig szülők, testvérek, barátokkal szemben. Ősgyökérzetben tehát a szeretet jelentkezéséről van
szó, mégpedig azért, mert a Teremtő Szeretete árad ki a teremtett ember életébe… A kis emberben
eleinte még csak ösztön – érzésként jelentkezik a természetbe öntött szeretet, de később ez a szülők-
höz és ismerősökhöz vonzódó lélekhullámzássá nemesedik. Ez az érzés szélesedik azután olyan hul-
lámmá, amely kifelé törő sodródást mutat és érzésvilág változatot adó megsejtéseket ébreszt… Így te-
hát szent követ ez a jelentkezés. Olyan követ jelentkezése, aki azt sejteti: Isten örök tervének csodája-
ként közösségből fakad az élet. – Tovább megyek. Tudjuk, hogy Isten szeretetének csodája, hogy nem
külön teremti az első emberpáron kívül az embert. Teremtő társává teszi  a  más  élő embert,  és  így
lészen az emberpár szent közössége az életforrás szent csodája. Miről van itt tehát szó? Bekopogtat a
serdülő, fejlődő ember lelkébe egy olyan érzéshullám, egy olyan csodásan, egész életet átformáló rez-
gés-érzés, mely valójában a következő átalakulást teremti a fejlődő ember életében.

a) Teremti azt a különös világot, amely szerint a kicsi gyerekember testi élete kiteljesülő, életerős-
sé bontakozó és a jövő szolgálat alakítójává lehet. – Ez az alakulás, ez az élettani változás eleinte za-
vart is teremt. De miért adta mellé születését adó drága édesanyját az Isten? Nem az– e a kötelessége,
hogy lélekszületését is támogassa, segítse?... Az édesanya nem tökéletesen teljesíti kötelességét, ha
csak életet ad és földi gyarapodásra asztalt terít gyermeke részére… Édesanyák, édesapák szent hiva-
tása abban is áll, hogy megterítsék azt az asztalt is, ahol a léleknek szükséges eledelét veheti fel a ser-
dülő gyermek. Ez pedig azt írja elő, hogy a serdülését és értelmezését is közölje a jó szülő a gyerme-
kével. – Én nagyon jól érzem, hogy most igen nehéz kérdést érintek és igen kemény feladatra hívom
fel a figyelmet. De kötelességem ez a dobolás, mert az életrejtélyek szentségét előkészítő életszakasz
olyan titokzatos világot hoz a serdülő életébe, hogy reá kell döbbennie minden szülőnek, hogy ebben a
zavaros időben különös szeretettel és megértéssel kell gondozni a testi és lelki zavarban élő, az „élet
nyelvét” még nem értő, de „érteni akaró” ifjú életét.

b) A serdülő gyermek testi életének átalakulása, kiteljesülő felnövekedése mellett lélekváltozások
is jelentkeznek. Ezek is az „ismeretlen égi követ” kíséretéhez és bekopogtatásához tartoznak. – Ami-
kor a pici gyerek – 4,6,8 évesre gondolok – játékos és bohókás, akkor mint daloló és örvendező apró
angyalnép, a legkedvesebb. Ámde már a 10-12 éves – majd még inkább a 14 éves – előretörő, bizony-
talankodó, visszahúzódó, magába zárkózódó. Még hangjában is elváltozó, komoly és egészen elmé-
lyülő lészen. Az igazság az, hogy lélektanilag olyan eleven erővel kopogtat az élet egy csodás érzés-
hulláma, hogy belsőleg is átalakító. Szinte azt mondhatnók: a kisgyermek „kitáruló” és „dalosan csi-
lingelő”, a serdülő pedig „visszahúzódó”, „magába zárkózó” és „elmerengve elkomolyodó”. – A neve-
lők könnyen mondják: mindez azért van, mert a serdülés nehéz korát éli… Sőt sokszor azt hiszik,
hogy ha a „kiforrás ködmenét” reáterítik, akkor már meg is tették kötelességüket. – De kérdezhetném:
hol van itt a pásztorlelkű szülők és nevelők lelke? Az a lélek, amely nem lepellel elföd és a serdülés
nehézségeiben a gyermeket magára hagyja?... Hiszen éppen most kellene hozzányúlni a legnagyobb
szeretettel, mert ilyenkor van szükség a legnagyobb szeretetre. Nagyon jól tudom, hogy a 6-7 éves
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gyermek sokkal kedvesebb, mint a 14 éves „suhanc”. Ez a „drága suhanc” a legszenvedőbb, mert „is-
meretlen követ” tevékenykedik testi és lelki életében… Segítő, megértő és szerető kezeket és lelket
keres, amely eligazítja bizonytalankodó életszakaszán. – Igen könnyű azt mondani: óvakodj minden-
től, ami rossz! De az általános tiltás után meg kell mutatni a gyermeknek, hogy „ez az ismeretlen” az
Isten követe, akit helyesen fogadva „igaz barátoddá” teszed, és rosszul fogadva életpusztítód lészen.
Aki azt hiszi, hogy a küszködő gyermekléleknek „magára hagyása” a bor kiforrásának munkáját végzi,
az szomorúan fogja tapasztalni, hogy az ilyen „eltekintés” a gyermeke életének elpusztulását fogja
eredményezni. Ha a bor hallani és beszélni tudna és hallaná a róla így értelmezett beszédeket, akkor
tiltakozás jeléül kemény ököllel vágna az asztalra, mert a bor nemessége nem azt teszi, hogy szeny-
nyessé alázza magát, hanem éppen abban pompázik életereje, hogy még a pornak porát is kiveti ön-
magából. Ember! Az élet forrása nem azt jelenti, hogy alázkodj szennyé és légy a szenny után élet-
ronccsá, hanem azt követeli, hogy nyíljék meg a szemed és tudd meg, hogy a benned jelentkező érzés-
világot isteni követnek ismerd és isteni lélekkel fogadván tiszteld. A tavaszi virágba bontakozó fák
életmuzsikát muzsikálnak és a jövő termést hirdetve a termékenyülés isteni alakulásában tevékeny-
kednek… Az Isten „emberpalántája” is vegye tudomásul, hogy serdülő élete tavaszi fakadás, és legyen
élete a szent fakadásnak örvendező befogadása. Épp azért ne legyen tehát egyetlenegy emberpalánta,
növekvő ember olyan betegesen hibás, hogy a virágzás hajnala után életösztöne örömvilágát keres-
se… Ne felejtsd: aki zsendülő búzát aratni kezdene, az a határ jövő termését pusztítaná… Virágzó
barackfáról nem szedünk érett barackot… Hosszú fejlődés munkája szükséges ahhoz, hogy az élet
nyara legyen a termésbegyűjtés időpontja… Az Isten követe, a szerelem, a tavasz fakadásának hírnö-
ke, a nagy életszolgálat előfutamozása és semmiképpen a kort előző „érzéshullámok” kiélője és hará-
csolója. Légy ember az élet virágzásában, hogy lehess ember, isteni ember az élet teremtésében!

2. Ámde nemcsak olyan életkövet a szerelem, amely figyelmeztet a jövő élet szépségére, szentsé-
gére; nem csak hírnök, hanem belső, testi és lelki életet érlelő munkára sarkalló szent követ.

Érdekes, hogy ennek a gondolatnak és meglátásnak visszaható ereje vagyon. Senkiért nem tud
akkora áldozatot hozni, mint azért a jövő szent eszményi képért, amit – távoli gondolatban – jövő
menyasszonyának, vagy vőlegényének sejt az ember. Akik neveléssel foglalkoznak, azok jól tudják,
hogy a serdülés alatt – itt-ott kallódó – drága gyermekembert, aki Bacchus, Venus vagy Luxusnak
kulikövetője lészen, hiába óvja, inti, feddi a nevelő; az eredmény alig észlelhető. De az igazi szerelem
bekopogtatásakor megváltozik az egész élet iránya.

a)  Íme!  Itt  észlelhető az  a visszaható jelleg, amely a múltat temeti és megvetéssel elutasítja. –
Egészen különös, de pontosan megállapítható, hogy a belső változás egy külső körülménynek, a tiszta
szerelem jelentkezésének idejével esik egybe. Még az is megállapítható, hogy akinek életében semmit
sem értünk el, annak életét megváltoztatta az első ideális leányarc. Ha azután ennek a képe – minden
más „kép” eltüntetésével – került az íróasztalra, akkor ez a „suhanc” bezárta az ajtaját és kiírta: szigor-
latra készülök. Higgyük el, hogy döntő életerő az a gondolat, amely a jövő szolgálatát tekinti az élet
szent feladatának. Ez azután olyan visszaható erejű, hogy a „lompos lajhárból” „szorgalmas diákot”,
„Bacchus és Venus hódolójából” fegyelmezett lovagembert teremt.

b) Ez pedig azt is jelenti, hogy – a múlt temetését szolgáló visszaható jelleg mellett a szerelmet te-
remtő erővel ruházta fel a Teremtő. Ne féljetek tőle! Csak egyre ügyeljetek, hogy ne Venus barlang-
jának ajtaján kopogtasson a szerelemre lobbanó ember. – Mit tegyen tehát? A jövő hitvesnek szent
életképében jelentkezzék! Akkor nem életet pusztít, hanem az életet emelő szent hatalommá lészen.
Ne féljetek pusztító rossz gondolatoktól! Szentet kell gondolni! Tudod, testvér, hogy mi a legszebb
az emberben? Az életforrás szentségének ténye, amelyet az Isten legszentebbnek teremtett az em-
berbe! – Emberek életében is ősi közmondás, hogy „a végletek találkoznak”. Ami legszentebb, az a
leggyalázatosabbal érintkezhet. A pap az Isten követe, a színművész az élet megjátszója. Az egyik
valóságban hirdeti az Isten igéjét, az élet törvényeit, a színművész játssza az élet mikéntjét. Ha a pap
maga nem éli az isteni életet, akkor színésze lesz a templomnak, mert csak utánozza az életté terem-
tendő életalakot… Hasonlóképpen, a szentségi szerelem vonalán – szent az ember teste. Legszen-
tebb, mert az élet forrása; de aki ezt a legszentebbet sivár gyalázattá vagy kéjelgéseket szülő érzésjá-
tékká silányítja, az ne csodálkozzék, hogy a „fantáziája csodavilágát” faunok és nimfák népesítik
be… Lám! A legszentebb – a leggyalázatosabbá válhat. Igaz tehát: a végletek táplálkoznak. – A tiszta
lányoknak lelkében a Vesta szüzek képe ragyog… A tiszta fényben csillogó életeszmény a szent és
tiszta ifjúság termelőjévé lészen. Éppen azért, akik nagyot, eszményit akarnak teremteni magukból,
azok a tiszta test szentségéből teremtik a legszentebbet, az Isten gondolta „új életet”. Aki erre gondol,



114

az reádöbben arra is, hogy az Istentől küldött szerelem – hullám nem csak figyelmeztet a jövő életkö-
zösségre, hanem visszahatóan teremtő erő a jelen és jövő élet szentségében. Szent az ember teste,
mert az Isten csodás erejéből belőle fakad az élet… Persze, ha valaki trágár és gyalázatos hangon be-
szél, az játékká silányítja a szerelmet… Szinte kicsordulna ajkamon az a csúnya mondat: valósággal
olyan szentség törője lenne az ilyen ember, mint az, aki az Oltáriszentséget zseton-játékként használná
fel… Szentet szentül, Legszentebbet legszentebbül kell kezelni! Így nézni a szentségi szerelmet annyit
jelent, mint hódolatosan felismerni az Isten követét és bátor lélekkel szemébenézni a jövő életszolgála-
tot előfutamozó életfolyamattal.

Bef.: Egy kérdés marad. Mégpedig ez: hol marad a bűn kérdése?... Olyan területen járunk, amely-
ről igen gyakran azt mondják, hogy a bűnök születésének és szennyének területe. Én – ezzel szemben–
azt vallom: a legszentebb életszolgálat vonalán járunk. Abban a világban, amelyben az Isten járt, ami-
kor a teremtés terveit életté valósította a földön… Mi is éppen arra a világra akarunk reámutatni,
amely az Isten tervében szemléli az életerőket, hogy az életreteremtés szent sodrában – a természetes
életerők felhasználásával teremtő munkatársai lehessünk égi Atyánknak. Most már arra az életcsúcs-
ra jutottunk fel, ahol azt mondhatjuk magunkról, hogy a teremtésben részesít az Isten. Mégpedig így:
életemből fakad az új élet, az új élet szolgálatában diadalmaskodik a múltam. Ezek persze olyan han-
gok, amelyek a Venus népének érthetetlenek, de az Úr házanépének diadalmas élethimnusz. Ezekre
mondja Krisztus: „Akinek füle van, hallja meg” /Mt 11,14/. Mi pedig úgy folytathatnánk: „akinek ér-
telmes lelke van, az értse”. Majd pedagógiává alakítva a tételt, azt kellene mondanunk: „aki pedig érti
ezt az isteni muzsikát, az élje”. – Most zárópontot teszünk a mondottak végére, mert a következő gon-
dolat már a jövő beszéd tartalmát érintené. Ez pedig az lenne, hogy a természetfölötti szentség aján-
dékát adja Krisztus, azért, hogy a kettő egyesítéséből felfakadjon az az Isten gondolta élet, amely vi-
rágzóvá és boldoggá alakítja az embernép földi életét. Amen.

7. beszéd: Az érzéshullámzás megszentelésének kegyelmét

(Összekapcsoló előszó): A múlt alkalommal előrejeleztem, hogy két összefüggő beszédtételben
fogom fejtegetni Istennek különösen kiemelendő életadományát, a testi szerelem és életszeretet csodás
életkincsét. Az első, amely szintén szentül értelmezendő, az életszolgálat előfutamozása és szorgal-
mazója, de a második, a lélekvilágba magasodó szeretet kegye pedig a teljes életboldogság kibonta-
kozásának indítója, fokozója és virágba szökkentője. – Ma a másodikról lesz szó. Mégpedig ebben az
elgondolásban: milyen égi kegyelemáradással tette lehetővé az ég Ura, hogy boldog életet élhessen
az életközösségre indított föld embere? A kérdés így is  föltehető:  mit  adott  számunkra a  házasélet
nemes élésére az égi Atya? A feleletet a beszéd adja mondván: az ösztönös érzéshullám megszente-
lésének kegyelmét.

Bev.: Megindulhatunk azzal a gondolattal: vajon csak természetes köteléknek, vagy szentnek ter-
vezett-e a házasság szentélye az égi Teremtőtől? – Az élettani tudomány reáutal az élők egyetemleges
életszolgálatára; majd az előretörő kiválasztódás Darwin féle tételére hivatkozva az embert is beleál-
lítja ebbe a sodródásba. – Kissé nehezen hallja ezt a magát magasabbra értékelő ember és azért a
művészek és költők világához fordul, ahol a dübörgő érzéshullámokat – a líra húrján is átpengetve –
belső nagyot, testi-lelki életet teremtő hatalomnak értékelik. Ez már emelni próbálja az ember lel-
két, de ebbe a zsongító értékelésbe is belejátszik az a reális életakkord, amely az ösztönössé felfoko-
zódó és sokszor csak az érzések mellékzörejét kereső közeledés rendellenességét zúgja bele az élet-
szolgálat isteni melódiájába; épp ezért kevésnek tartja azt a segítő erőt, amely a szépség világából
áramlik az életközösség csodavilágába. – Sőt, még a természetes erkölcs belső törvényei, kötöttséget
és fegyelmet diktáló életelvei sem mutatkoznak olyan erőseknek, hogy ezek lelkiismereti kötelék
nyomán mindig győzedelmesek lennének. Ezért mondja az Írás: „…de más törvényt tapasztalok tagja-
imban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van”
(Róm. 7,23). Ezt tárja elénk a gyakorlati valóságban életünk mindennapi tapasztalata. – Mivel pedig
mindez az igazságok igazsága, azért méltán kérdezhetjük: vajon adott-e olyan égi erőt is a Mindenha-
tó, amely bevezetésként kiegyensúlyozza az ösztönök bűnös átlengéseit és lehetővé teszi a tiszta élet
szerelmi vonalán is az isteni életszolgálatot teljesítő boldog csodavilágát?

1. Erre a kérdésre az első felelet így szól: Égi Atyjától a szentségi kegyelem átnemesítő televé-
nyét veszi az ember.

Ez a tétel alapjában felelet az előbbiekben felvetett kérdéssorra és komoly leszögezése annak az
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igazságnak, hogy a természetes életerők lehetnek életsodrító és alakító hatalmak, de a szellemi ember
életében döntően igényeltek az isteni jóságból fakadó égi kegyelmek. Minden fordulónak reá kell
döbbentenie arra, hogy az „égiek tartozékai” vagyunk, és az Isten felemelő és megnemesítő kegyel-
me nélkül csak „természetlények” sorába süllyedne életünk. – De természetesen a mostani felelet ket-
tős részmagyarázatát igényli. Honnan tudjuk ennek az isteni kegynek létét és miben észleljük ennek
hivatását s tartalmát?

a) Az isteni kegy létét előfutamozza a természet szava és valóra váltja az Isten személyes kinyi-
latkoztatása.

a) Mit  mutat  az ember őstermészete? Úgy is kérdezhetném: milyen isteni ajándékkal áldotta az
embert a Teremtő szeretete? Belénk oltotta az életteremtés ősi vágyát és az ösztön erejével követeli
ennek érvényét; ezzel azután az önélet emelésének áhítozását és a jövő teremtésének erejét adta ne-
künk. De ezt nemcsak csupán a „természetlények” ösztönének mintájára adományozta, hanem a szel-
lemi ember tudatos és tervszerű munkájának eredőjévé tette. Ezért van az, hogy még az érzéshullám
tarajozódását is szabályozhatja, alakíthatja, fékezheti és szellemi erejével kormányozhatja az ép lelkű
ember. Sőt az is megállapítható, hogy az életszolgálat vonalán állandóan előretörő vágyakat adott
nekünk a Teremtő. A „felfelé emelkedni akarás vágya”, a „teremteni akaró erők dübörgése” olyan ele-
ven, lendítő hatalom, amely „örök kísérője” minden embernek, kezdetlegesnek vagy kuturáltnak egy-
aránt. És épp ez az egyetemesség utal arra, hogy itt az Isten természetünkhöz fűződő adományával van
dolgunk.

b) De ez az adomány azután természetfeletti síkra is felemelkedő. Az isteni Megváltó tanítása
szerint az emberi élet akkor lesz „teljesen virágba szökkenő”, ha az „újjászületés kegyét” véve, az „is-
teni természet részese” lesz az ember. Az egyik igazságot így hirdeti a Mester: „Bizony, bizony mon-
dom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3). A másodikat pedig az
apostol hirdeti emígyen: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az
isteni természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). Mindez annyit jelent, hogy az egek Ura olyan
módon gazdagítja – a Megváltó kegye folytán– a föld emberét, hogy az isteni természet adománya ál-
tal bontakozhat, fejlődhet ki egész élete. Ez pedig arra is reáutal, hogy az életszolgálat szentélyében is
érvényt kell találnia és érvényt is talál az Isten kegyelme. Ezért tanítja az Egyház, hogy a házasság
természetes köteléke szentségi rangon lészen az emberi élet igazi kincse. Ismételd csak el a hét szent-
ség rendjét! A keresztség… Oltáriszentség… egyházirend… sorában találod a házasság szentségét. A
szentségek kegyelmi vétele és a belőlük fakadó élet – isteni élet. – Így gondolkodva átértjük, hogy
minden földi kincsnél nagyobb az az isteni életterv, amely a természetfeletti kegyelem kiáradásával
emelte és gazdagította szentséggé a házasság természetes kötelékét.

b) De amit az Isten adott, annak igazi szent tartalmát is ismerni akarná az ember. – Figyeld csak
meg az isteni kegyelem valóságának kiáradását! Ez a felfigyelés tanítód lészen.

a) A természetes szerelmi vonzódást és a természetes életközösséget az ember áhítozta örömök
kísérik. A Teremtő terve, hogy boldogság otthona legyen az élet. Ezért van az, hogy a „természetes
élet” útja is olyan szegélyzetet mutat, amely virágos, tavaszban pompázó és örömöket szóró… De igaz
az is, hogy ez a „mellékzörej” az áldozatos életszolgálat előfutama és a nevelés leírhatatlan gondjá-
nak parányi ellenértéke. Sőt az is megfigyelhető, hogy a házasélet nagy áldozatában állandó a gyer-
meknép hozta életörömöknek és boldog perceknek láncolata. Csak gyermeknéppel áldott apák és
mamák tudnák megmondani, hogy – minden teher és gond ellenére – mennyi lelki örömöt szór reájuk
a gyermekek mosolygó arca, gagyogó beszéde és virágbaszökkenő bontakozása. Ezért mondja a 7-8
gyermekes anya, a gondjain sajnálkozó drága mama is: de több ám az örömöm a gyermekeim élet-
szépségében… Azt le lehet szögezni, hogy az elgyengülő szülők tekintete úgy vetődik a növekedő
gyermekseregre, hogy bennük az öregkor támasztékát, az élemedettség élő „szeretet– támasztékát”
sejtik… A növekedésük alatt élvezett és később előrevetített „jövő szeretet” a valóságos boldogság
élvezése és birtoklása. Ezért a jelenért és jövőért érdemes áldozatosan élni. – De ez az igazi
életértéklés és életöröm élvezés abban a családban lesz valóban észlelhető, ahol – a természetes élet-
hullámok mellett – a szellemi életörömök forrásai is felbuggyannak. Ezek az „élő vizek” azonban
csak a kegyelmi élet lendületéből forrásoznak… Ne felejtsd el a Mester ígéretét, amelyet erre a terület-
re is alkalmazni kell… „Mindaz, aki e vízből (földi forrás!) iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a
vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé” (Jn 4,14).

b) Tehát a testi és lelki élet örömét a házasélet kegyelmeként adja számunkra az Isten. – Ámde en-
nek még magasztosabbá tévő erejét is észlelheti a természetfeletti kegyelemmel gazdagított ember. Ez
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pedig abban áll, hogy nemcsak a föld népe gyarapítójának, hanem az Isten országa népesítőjének érzi
és tudja magát az ember. – Tagadhatatlan, hogy boldogító érzés a teremtésben való részesedés, de
mindenekfelettien boldogító az „Isten angyalnépének” gyarapítása. A föld újszülöttjei ugyanis az
„örök otthon égi lakói”. Ezeknek az „örök otthon kapuján való kopogtatásukat” az áldozatos „családi
szentély” biztosítja. Annyi „új angyali élet” lép a végnélkülien élők boldog kórusába, amennyi készsé-
ges áldozatos életet fakaszt a természetfeletti kegyelemből élő emberpár az Isten országa számára.
Persze ezt a gondolatot csak azok értik és élik, akik a természetfeletti házassági kegyelem vételét áhí-
tozzák és annak isteni erejéből táplálkoznak. Ezek az emberek istenien látók, istenien élők és isteni
boldogságot élvezők. Mégpedig tedd hozzá: a földön és az örök életben!! – Íme! Mindez arra utal,
hogy – akár a természetben, akár a természetfeletti kegyelemben– olyan magasrendű és istenivé ne-
mesítő erőkkel látta el az Isten az embert, amellyel a közösségi életet – a földi és végnélküli élet
forrását tekintve – kiegyensúlyozott és gazdag tartalommal telítette a „földi zarándok” egész életútján.

2. Ámde az is leszögezhető, hogy: Az isteni kegyelem belső isteni dinamikájával is áldja az
ember életét az Isten.

És ez mit jelent?
a) Jelenti először és lehetővé teszi a családi szentély egységgé alakítását. A családi szentélyt azzal

a gondolattal építi az ember, hogy minden javát a közös élet szolgálatára adja és minden örömét a csa-
ládi szentélyből akarja meríteni. Azért van a jegyességi előkészület, hogy megfontolási idő adassék az
egymás teljes megismerésére és kizárólagos választására. Természetesen azután a választás olyan le-
gyen, hogy egy családi szentélyt a férj és feleség egysége alkossa. – Hogy ez az Isten akarata, azt az
első emberpár teremtése mutatja; hogy az ez ellen vétők az Isten ellen vétők, azt a Mester ítéletéből
láthatjuk. „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a nő hagyja
el a férjét és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el” (Mk 10,11-12). Éppen ezért van az, hogy
az emberi értelmet is arra hajlítja az Isten, hogy így értékelje az életet szolgáló házasság közösségét.
Szinte jelszóként hirdeti a szellemi életet élők serege: egy az egyért és mindkettő egymásért! Ez az
élettörvény cseng az ember lelkében; mégpedig úgy, hogy visszacsendíti a Teremtő szent életigazsá-
gát és kegyelmével erősített élettörvényét. – Mert az igaz, hogy az élethullámzás igen gyakran megra-
gadja és ellentétes irányba sodorhatná az embert. De ha valaha igaz ez az isteni ige: „Elég neked az én
kegyelmem” (2Kor. 12,9), akkor a jelen esetre áll ez a kinyilatkoztatás. Az emberi gonoszságok III.
Richard szelleméből és VIII. Henrik gyengeségéből előrobbanhatnak, de az isteni kegyelem ereje ezek
felett a tarajosodó érzéshullámok felett is diadalmat arat. Legyen erős a hitünk, és diadalmas lesz éle-
tünk.

b) Az Isten adta belső dinamika azután másodsorban azt jelenti, hogy a szerelem érzéshullámát a
szeretet lélekhullámává változtathatja az ember. Alapjában tehát arról van szó, hogy az emberi élet
érzéshullámainak feltisztulása a szeretet áldozatos erényét eredményezi. Mondottuk, hogy szent az Is-
ten adta érzéshullám is; mondottuk, hogy az önmagát adó Szeretet árad át az emberpár lelkébe; mond-
juk tehát azt is, hogy az Isten gondolta élet már a földön is kitermeli a szeretetkapcsolat csodás szép-
ségét. Úgy kell ezt értelmezni az életben: a szerelem ösztönhulláma a kezdet és a szeretet isteni kegye-
lemáramlása a befejezés. Értelmezzük csak a közös életre ezt az apostoli tanítást: „… Isten szeretete
kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5). Ilyen magyarázat mellett boldogan
várhatjuk, hogy az ösztönös ember újjászülessék és lelki ember képét rajzolja elénk. – Az oltár lépcső-
jétől az Úr kegyelmével indulók és a családi szentélyben az Úr kegyelmével élők saját életükben érzik,
hogy ez az átnemesedő folyamat az élet valósága. Akik egymásnak szentelik életüket, akik egymásért
és gyermekeikért áldozzák erőfeszítéseiket, azok lelkében leívelő vonalat mutat az életösztön lobbanó
lángja, de magasba csapó lészen a szeretet lobogása. Mintha igaz lenne ez a hasonlat: alacsonyabb
lesz a családi szentély tüzének füstoszlopa, de magasabbra törő a szeretet áldozatos tömjéngomolyaga.
– Azt nem lehet tagadni, hogy ez a folyamat misztikusan és titokszerűen alakul ki, de azt sem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy az isteni törvények titokzatossága – az előretörő életkorral– szolgálja és
szorgalmazza ezt az átalakulást. – Aki azután valóra váltja ennek lendületét, az az isteni dinamika
szolgájává nemesíti egész életét.

c) Az isteni életdinamika lendítő erejének vétele azután harmadsorban azt jelenti: a szeretet ke-
gyelmi ajándékának erejével erősbödik felbonthatatlanná az életkötelék. Jól jegyezzük meg: „Amit
tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,9). Olyan kötelék a házasság egysége, hogy
érvénye Isten terve szerint végnélküli – földön és mennyekben egyaránt. Ezt az isteni kegyelmi aján-
dékot csak az az ember tudja helyesen értékelni, akinek világosan látó szeme van és áldozatosan szere-
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tő a lelke. A látónak azt kell látnia, hogy a szeretet kegyelmét osztó égi Atya saját természetéből kö-
zöl erőket. Ez a természet pedig felette áll a végességnek és így az ember számára, az Ő képmása
számára, az Ő fia számára a végnélküliség kincsében tükrözteti ezt az adományát. Szinte azt mond-
hatnók: nem lehet átfutó és múlandó annak a kincsnek birtoklása, amely az örök Szeretet természeté-
ből való részesedés. Hirdeti ezt az isteni ige és értelemmel elfogadja az emberi elme. Mégpedig azért,
mert az élő Szeretetnek természetéből fakadó élet kegyelme úgy bontakozhat igazi szeretetté, hogy
végnélkülivé és ezen az alapon törölhetetlenné, felbonthatatlanná alakul az egymást szeretők élet-
kapcsolata. Sohase felejtsük: a szeretet kapcsolata törölhetetlen és örök. Azért olvassuk igen sok hívő
katolikus síremléken: „szeretetben veled élek mindörökké”. A Mester tanítása szerint: „Ég és föld el-
múlik, de az én igéim el nem múlnak” (Mk 13,31). És ha az isteni igékről ez az isteni kinyilatkoztatás,
akkor a szeretetben jelentkező égi ajándékról szintén állítható, hogy végnélküli egybefonódást hozó,
felbonthatatlan köteléke az emberi léleknek. Sohase felejtsd ember: nemcsak átfutó örömhullámként
tör elő lelkedből a szerelemérzés isteni követe, hanem az életszolgálat csodájában a szeretetörvénylés
sodrát kapja az isteni kegyelem csodás kiáradásában. – Mindez pedig arra figyelmeztessen: a házasélet
szent előfutamozó követe a szerelem, de beteljesítő isteni ajándék a szeretetté alakító égi kegyelem.
Mindkettőt vesszük és mindkettő értékesítésével a családi szentélyt alakítjuk.

Bef.: Végezetül kérdezzük csak: és vajon miképpen értelmezendők az „Isten magányosai”-nak lé-
lektartalma? Hát azok nem kapják az életszolgálat szent kegyelmét? Hát azokban nem lobban fel a
természetes életszolgálat kegyelmének tüze és nem gazdagodik lelkük a szeretet szent izzó parazsának
kegyével? És ezek nem teremtik a „mennyek országa népét”? – Most csak egy mondatban futamozzuk
előre a feleletet. Lesz még erről szó a következőkben. De már most vigyük magunkkal ezt a célszerű
és jelszószerű igazságot: ezek a lelkek – Isten külön elhivatása alapján – lélekkapcsolódásban élő, lé-
lekéletet szolgáló „életvenyigék”. Amen.

*

B/ Mivel szolgálja Isten ajándékait az ember?

Bevezetés

Beszédsorozatunknak ahhoz a részéhez jutottunk, ahol az adakozó Isten ajándékainak felvázolása
után a második nagy kérdés lép elénk: mit ad ehhez a kegyelemhez maga az ember? – Ennek a gon-
dolatsornak a bevezető egésze lehetne, ha felvetjük a kérdést, vajon olyan élő amfora– e az ember,
amelyet csak telít és gazdagít az Isten, vagy pedig olyan élő személy, aki felfogja az ég ajándékait az
életboldogság vonalán is és ezeket éppen az élő egyéniségének erejével magába fogadja, tudatosan
használja és életté, mondhatnók: szebb életté fejleszti önmagát. Természetes, hogy ez a felelet. Az
utóbbi az ember és épp ez adja a nagyszerűségét. Hogy a nagyvilág egyetemével szemben egyedüli
lény, aki az egekből vett isteni ajándékokat tudatosan fogadja magába, értékesíti és önnön életének
szebbé alakításával Isten dicsőségére fordítja. Ha ezt az általános nagy összefogó igazságot előredob-
juk, akkor négy egyszerű tétel marad nekünk, melyek fejtegetése megmutatja, hogy a földre küldött
ember a családi szentély nagy keretét megszabó isteni élettörvény elfogadásával úgy használja Isten
ajándékait, hogy azokat készségesen tudatosítsa, majd életében állandóan fokozza és végül önmagá-
ban életvirággá bontsa.

8. beszéd: A kifejlődés készséges szolgálatával

Bev.: Ha a négy gondolatot részletekre szedjük, akkor azt kell először mondanunk, hogy a fejlődő
serdülőnek az a feladat jut osztályrészéül, hogy örök tudatosítója legyen az Istentől vett kegyel-
meknek. – Ne felejtsd, ember, hogy nem harmatként száll a száraz földre az Isten égből küldött ke-
gyelme. Csak a „nagytermészetnek” szóló ajándék. Ember életébe úgy száll le az Isten ajándéka, hogy
az ember tudatosan fogadja és értékesítse.

1. Az első feladata tehát a felserdülő ifjúnak az lészen, hogy tudatosítja és szolgálja életének
előkészítését.

A kicsi gyermek nem tudja, hogy az ő fejlődő élete fokozatosan alakul, hogy minden fejlődést dik-
táló kegy égből szálló isteni ajándék. Később mindig jobban bontakozik az értelme, és így magától rá-
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döbben arra, hogy ezt a kincshalmazt is egekből kapta; mégpedig azért, hogy ez a jövő életének alapja
és kifejlesztendő életének gyökérzete legyen.

a) Nézzük csak a természet törvényét. Mégpedig kettős vonalon. A „nagytermészetet” és az em-
bert, a „kistermészetet”. – A „nagytermészet” élő világa, a növény száraz időben meghajtja fejét és
alázkodva kéri, hogy hulljék le a magasból az ég ajándéka, a permetező eső. – A „kistermészet”, az
ember pedig felnyitja a lélekszemét, hogy lássa, észrevegye az élete számára adott isteni talentumokat.
A tudatosítottá váló igazság így lép azután a serdülő gyermek életébe: Isten adta a sodródóan fejlődni
akaró életerőket, tehát szentnek kell tartanom annak követelődző előretörését. És éppen ezért, amikor
ifjú életének üteme megindul, akkor reádöbben arra is, hogy az élet őscsírája az Istentől származik, és
ennek nyomán boldogan indul arra a munkára, amely őt a jövő életének, a jövő és boldog házasélet
előkészítőjévé alakítja. – Ez az elfogadás, a lélek mélyén élő állandó készség annyit jelent, hogy az
ember behódol az Isten adta életcél felismerésére és az egek felé fordulva ilyen készséggel válaszol az
Úrnak: kész vagyok, Uram, arra, hogy – terveidet követve – jövő életemnek szolgálója és teremtője
legyek. Ez pedig röviden annyit jelent, hogy a fejlődésben élő ifjú ember hűséges elfogadójává lészen
az Isten gondolta élettervnek.

b) De nemcsak elfogadó lészen az ifjú ember, hanem állandó és megfeszülő tevékenységet is vállal
a lélek. – Ha az ember azon gondolkodik, hogy „perpetuum mobile”-t, „mindig dolgozó” gépet konst-
ruáljon, akkor a fantaszták világában jár… De ha arra eszmél, hogy az Istentől vett ajándékokból ter-
vezze önmaga és alakítsa ki az „örökké dolgozó isteni ember” képét, akkor a valóság világában mo-
zog. Az Isten ugyanis azt a különös kegyet adta az embernek, hogy ne is bírjon élni dolog és munka
nélkül. Ez a munka pedig ne szorítkozzék csak a föld kenyerének megszerzésére, amelyről az Írás így
szól: „Arcod verejtékével edd kenyeredet…” (1Móz. 3,19), hanem terjesztessék ki a lélek erőinek ér-
tékesítésére az Írás értelmében: „És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok, s
töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28) és tökéletesíttessék az „Isten fiává va-
ló” nemesedésre, hiszen az apostol hirdeti: „A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánu-
lását várja” (Róm. 8,19). Mert csak így bontakozik „élő virágba” az az ember, akit az isteni Szeretet a
földre küldött. Jól jegyezd meg, ifjú testvér: az Istenről azt tanítja az Egyház, hogy Ő a „tiszta tevé-
kenység” (actus purus). De ebből azután az is következik, hogy az égi Atya földi gyermeke is „állan-
dóan tevékenykedő” (semper agens). Az élet azt mutatja, hogy az ember tevékenykedő lény; ősereje
az, hogy dolgozzék és teremtsen. Mégpedig alakítsa a „nagytermészetnek” valóságát, de mindenekfe-
lett alakítsa önmagát és boldog jövőjét. Az élet: szolgálat, a „nagytermészet” és „kistermészet” szolgá-
latát úgy végzi, hogy testi, lelki és szellemi tehetségeinek szirombabontakozását szorgalmazva önma-
gából isteni embert teremt és a jövő családi életszentélyben pedig Isten küldötte gyermeknéppel gaz-
dagítja Isten földi és örök országát. Ebben a testi – lelki-szellemi megfeszülésben nincs megállás.
Csak egy lehetséges: visszafejlődés. Ez is „alakulás”, de annyira megalázó, hogy a visszafejlődő em-
ber összeroppanással gondol önmagára… Sőt az élet azt is igazolja, az elesett újra éled, hogy – újabb
tevékenységbe lendülve– az elpusztult életideált újjá alakítsa. Nem tud megpihenni az ember az élet
romjain és szemétdombján. Az erkölcsi elesettség után is az történik, hogy a lelkiség és szellemiség új
és új erők igényesévé és értékesítőjévé tesz bennünket. Augustinusból szent Ágoston lesz, a nagy író,
O. Wilde szennyes életszakasza után a tiszta élet himnuszát zengi… Az ember élete valóságban is azt
hirdeti, hogy a mocsár és láp nem az igazi élet televénye. Sőt azt is igazolja, hogy „életmocsárból” –
Isten kegyelmével – életliliomok is kifakadnak… Ez olyan Isten adta ősi szent erő, amely egyetemes
kincse minden teremtett embernek. Én – szinte jövendölve – azt mondom: feltámad benned is, ember-
testvér, mert az isteni erőt nem lehet elnyomni. Még erőlködő gonoszság sem tud végső diadalt aratni.
A kicsi növényke is feltör a hantok temetőkövei alól és pompás sziromba bontakozik. Az ember életé-
ben még erősebb ez az isteni erő, és belőle „élő rózsa” fakad. Mit mutat ez? Azt, hogy az ember öntö-
kéletesítés szolgálatával, „örök dolgozó” készségével áll saját jövőjének munkájába és maga alakítja
ki Isten terve szerint az elkövetkező élet boldogságát.

2. Ámde az Isten tervét elfogadó és az élet bontakozásán dolgozó ember vállalkozzék az élet ne-
messé teremtésének munkájára is.

Akarjon olyan emberré lenni, aki a családi szentély megteremtésével az élet nemes forrásává ne-
mesedhet. – Azt alaptételül kell tudnunk – hisz azt fejtegettük az előző beszédekben –, hogy a házas-
élet szentségének alapjait az ég Ura adja, de azt is hirdetnünk kell, hogy ezeknek felhasználásával az
ifjú nemzedék maga teremti a jövő boldogságát. Mintha azt hirdetnők: vedd tudomásul ember, hogy
a családi szentély boldogságát Isten tervezi és gazdagítja, de a fejlődő ember tudatosítja és teremtő
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munkával megvalósítja. – Azt nem mondhatnám, hogy ez könnyű feladat. Hisz most csak általában
hirdetjük a „teremtő munka” fontosságát és a következő három beszédben adjuk a részletezést; de már
itt hirdetni kell: munkára fel, ifjú testvér, ha boldoggá akarod teremteni jövő életedet!

a) Azt azonban már itt meg kell hirdetni, hogy Krisztus szent igéje alapján: amiben gyenge vagy
ember, abban erős, melletted álló az Isten. Hinni kell ebben, hogy az égi Atya tervezte teremtő
munkában mozog a természetes erő, és mozdítja a természetfeletti kegyelem. Mégpedig azért, mert
ez a kettős erőindítás arra tör, hogy a földi életben Isten virágjává legyél, és az örök világban Isten
örökké élő pompázójává váljék a lelked. Mindez annyit jelent: eredményt ér el az ember, ha erőfeszí-
tést végez a lélek. Talán igaz az is, hogy te magad nem veszed észre, hogy milyenné vált a lelked. Ta-
lán sok a törmelék, halmozódó a salak és kevésnek látszik az élet színaranya… Mindezt nem látod,
mindezt nem tudod. Az Isten tudja, az Isten látja. Az Isten segít és további kegyelmet ad, és az Ő se-
gítségével, a kegyelem erejével szebbé bontakozik az életed. – Gondoljunk azokra a mesterekre, akik a
művészi remeket színekből, márványból… próbálják teremteni. Az ecsetből csorduló színek a vásznon
pihennek, a véső faragta szilánkok fokozatosan pattannak le a márványtömbről, és lassanként a vászon
vagy a kemény márvány művészi képpé, illetve szoborrá nemesedik. A lényeg a tervszerű, tudatos és
áldozatos lélekmunka, amely végül is a műremek édesanyjává nemesedik. – Ebből tanuljon az ifjú
ember és ennek nyomán álljon életnemesítő munkába a serdülő ifjú.

b) Bár igaz, hogy csak a kivételes művészi ihlettség teremthet Pietát, Dávid szobrot vagy Utolsó
vacsora képet, de ezzel szemben igaz az is, hogy a Teremtő szeretetéből minden ember maga készíti
elő földi és égi hivatását. – Mit mondjak neked, ifjú testvér? Csak ennyit: próbáld meg ezt a munkát!
Ne légy olyan hegymászó, aki a hegy lábánál felfelé nézve nyafogva mondja: jaj de magas hely!... Az
ilyen gyenge ember nem éri el a hegycsúcsot. Hegyek ormára feljutni csak erős emberek tudnak. Itt
kell vallanod: ha gyenge az ember, erős az Isten! Miért mondja az Írás: „Kérjetek és adnak nektek…”
(Mt 7,7)? Bízzatok abban, amit Krisztus mondott, mert az Isten szava mindennél erősebb. Isten fog
épp ezért belém ilyen erőt sugározni. – Minden emberben benne van a törtetés. Az emberiségnek tör-
ténete mit mutat? Állandó előretörést. Küzdő ember a föld embere. Akadna-e olyan, aki visszakívánná
a barlangok odúját?... Az ősember az élet rejtett törvényeit kevésbé ismerte. Ma már olyan fokra
emelkedtünk, hogy az élet legrejtettebb törvényeivel is foglalkozik az elménk. Jól emlékszem arra,
hogy 40-50 évvel ezelőtt remegve kérdezték az újságok: mi lesz 60-70 év múlva, ha elfogy a szén?...
Tegyük fel, hogy elérkezett a szén elfogyási ideje… No és mi a folytatás? Előlép az ember, és lelep-
lezi az atom csodáját… Mit jelent ez? Ennek a biztató isteni szónak csendítését: ne félj ember! Te
nemcsak a föld lénye vagy, te az egek világához tartozol! Neked mindig megadatik az előretörésben a
lélek diadala, amely arra képesít, hogy a szükségek idején győzedelmes legyen a lelked. – Csak pár
éve tartották meg azt a kongresszust, amelyen arról vitáztak, hogy milyen erők állnak rendelkezésünk-
re a lelki kultúra és a helyes társadalmi élet emelése érdekében. „Ma már”, mondotta az elnök, „az
atom titkának felfedezésének nyomán egy 40.000 lakosú város közüzemét elláthatnók egy cigaretta
nagyságú anyag megbontásával”. Régen nevettünk, amikor azt mondták, hogy a mozdonyvezető egy
darab szénnel hajtja a kocsit… Ma már csak azon nevetnénk, aki tagadná ezt az igazságot. Ha ugyanis
az Isten azt az erőt adta, hogy a természet minden rejtett kincsét leleplezzük /Lásd: 1Móz. 1,28/, akkor
el tudnátok-e hinni, hogy önnön életetek alakításának, újjáteremtésének erejét megtagadta volna tő-
letek? Krisztus tanítása ezt harsonázza: égből jöttetek, földi éltetekben ég segítségével bontakoztok, a
föld és önmagatok urai vagytok, az Isten fiaivá magasztosultok, végül pedig Istenatyátokhoz emelked-
tek. „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek…
Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk
lakni” (Jn 14,20 és 23). Legyen erős a hitetek! Higgyétek, hogy magatoktól fogjátok követni: „Az én
nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami ha-
lálos mérget isznak, nem árt meg nekik…” (Mk 16,17-18). Hát az ilyen „csodalények” nem volnának
„saját életük átteremtői”? Hát nem halljátok, hogy Krisztus is azt mondja, hogy Isten fiai vagytok?
Egész életetek legyen tehát Isten dicsőítése és magatok átnemesítése. Aki így él, az az élet áldozatosa
és a jövő isteni életnek megteremtője.

Bef.: Mivel fejezzük be a mondottakat? Egyszerű kérdéssel: és te ember? Magadat kérdezzed: mi-
lyen a te lelked és él-e benned ezeknek az Isten adta erőknek felismerése és önélet teremtésére vállal-
kozó állandó előretörő bontakozás lendülete és az örök színpompa keresése? Ha van, akkor hajtsd meg
a térded és zengj Te Deum-ot, mert az Isten gyönyörű élő kertjének színpompás virága vagy. Sőt, ha
gyenge, elesett ember volnál is, akkor is hajtsd meg a térded és egek felé emelkedő lélekkel ezt imád-
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kozd: Veni Sancte Spiritus! Az Égnek szent Tüze szálljon le reád, hogy gyenge lelked erőssé tegye
az Isten! Égesse ki a szennyet és hibákat az égi Tűz! Majd világító és izzító kegyelme szálljon reád!
Hidd el, hogy ha földre húz az élet, a Szentlélek fuvallata úgy ragad meg tégedet, hogy Isten népévé
alakítod életedet. – Nem veszitek-e észre, hogy az emberiség törtetése arra irányul mindig, hogy töb-
bet birtokoljon és többé legyen? Repülőgépre szállunk és a föld fölé törünk… Nem azt látjátok-e eb-
ben, hogy az ember nem a föld tartozéka?... Nekünk kevés is a föld, mi a végnélküliség igényesei va-
gyunk. Nekünk még az is kevés, hogy a lég urai legyünk, nekünk az kell, hogy a Végtelen is a miénk
legyen! A bölcs és szent életű Ward Mária szerint: nekünk minden kevés, ami Istennél kisebb. Az Úr
igénylése pedig úgy lehet életvalósággá, ha alázatos készséggel, áldozatos meghajlással azon dolgozik
az ifjú nemzedék, hogy testi értékeinek, vére tisztaságának őrzésével, a lelki életkincsek kamatoztatá-
sával és a szellemi élet kibontásával – ezeket következő három beszéd fejtegeti – olyanná teremtse
életét, hogy az „élő hárfazengéssel” kereshesse a jövendő élettársnak hasonlóan felhangolt „élethárfá-
ját”; mégpedig azért, hogy a kettő találkozása zendítse a boldog házasélet szentül zengő életdalát.
Amen.

9. beszéd: A „tiszta vér” sodró erejével

Bev.: Ha kérdezgetvén tovább fonjuk a családi szentélyt érintő kérdéseinket, akkor azt kell kutat-
nunk: mit ad a házasság szentségéhez az ember? A második és döntő jellegű felelet így fogalmazha-
tó: az Isten adta tiszta vérnek megőrzését. – Az újabbkori orvostudomány azt mondja: az ember
nem születik betegség csiráit hordozó élettani terhekkel; csak a teológia tanítja, hogy az ember „az el-
esett állapot” küszködő teremtménye. Az életet szülő édesanyát olyan szentnek érzi és sejti a tudo-
mány, hogy annak szent teste a tisztulásnak áldott eszköze. Mintha azt hirdetné ez a tanítás: csak tisz-
tavérű ember születik a világra. Mintha azt sejtetné ez a tanítás, hogy a fertőzés a későbbi élet hibái-
nak vagy bűneinek terhe. Ebből azután az következik, hogyha a mindenható Isten csodás tervében a
tiszta vér szentségével születik minden ember, akkor tehát valamelyes nagy szolgálatot kell teljesíte-
nie az embernek, hogy ezt az isteni kegyelmet meghálálhassa. – De mi legyen ez a szolgálat? Két
pontba foglalom a feleletet.

1. Az első így hangzik: Elsődleges feladata marad a tiszta vér szentségének megőrzése.
Amikor az őrzés fogalmát halljuk, akkor igen gyakran úgy gondolkodunk, hogy lelki szemeink

előtt a védőőrség vagy fegyveres védelemnek valamilyen formája ugrik elénk. Az emberi élet szentsé-
gének taglalásában el kell hessegetni az őrzésnek ilyen tartalmiságát és meg kell érlelni azt az igazsá-
got, hogy a tiszta vér őrzése a tiszta ifjúság áldozatos megőrzése. A katonai őrtállásnál az az igaz-
ság: őrt kell állni még akkor is, ha esetleg az őrállás halált hoz. De az életerő fejlesztésében a tiszta vér
csodáját kitermelni nem egyszerű őrségállás, hanem szent, áldozatos és állandó önfegyelmű tevékeny-
ség. Azt is lehet mondani: amit Istentől tisztán kaptál, azt életáldozatoddal minden életpercben tisztán
őrizd! Így azután az a gondolat emeli meg lelkünket, hogy nem egyszerű őrök vagyunk, hanem szent
életsodrító, szívlüktette vérpataknak állandó tisztántartóivá és gondozóivá nemesített az ég Ura és Is-
tene. Óvakodjunk attól a gondolattól, hogy az élet útjain póznák állnak, melyek jelzik, melyik út hová
vezet… Az életben nem póznákat tűzött ki az Isten, hanem beleírta lelkünkbe a törvényt… Azt is
mondhatnók: isteni jelzéseket adott, amelyek alapfoka az isteni ige, a középfoka az isteni kegyelem
segítő ereje és a legtökéletesebb csúcspontja az isteni természet vétele. Jól jegyezd meg: „Mert a pa-
rancs szövétnek, a tanítás világosság” (Péld. 6,23); az isteni kegyelemről pedig ezt vedd tudomásul:
„Elég neked az én kegyelmem…” (2Kor. 12,9); az ég legnagyobb kincse pedig így tárul eléd: az isteni
természet részesei vagytok. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén
az isteni természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). Ezeknek a szövegeknek igazságtartalmát az kö-
zelítené meg, aki az útjelző póznákat úgy gondolná el, hogy azok életre kelnének és kísérő társként
vezetnének minket a helyes életúton. – Az ember életében ez az állandó tiszta vér szolgálat olyan
formában megy végbe, ahogyan a következőkben fejtegetjük.

a) Megérzi az ember az isteni tervben adott lendítő erőt, amely a tiszta vér szolgálatára hajtja az
embert. Ez az első mozzanat. – Ne higgyétek, hogy ez csak vélemény; ez az emberi életnek belső és
igazi élettartalma. – Ha valaki foglalkozik az emberiség történetével, reá fog döbbenni, hogy az ősi
hindu nép az életnek tiszta vér megőrzése érdekében a lemondások lemondását tanította és tanítja a
mai napig. Szinte átcsúszott a mai világba a „Jógák fogalma”, és igen sok ember próbálkozik ennek az
önfegyelmet ígérő gyakorlásával. Ez pedig arra vall, hogy az emberiség nemesebb törzsének tömege
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érezte és érzi, hogy az életben a tiszta vér-áramlás védelmében olyan feladat várakozik reá, amely az
ösztönösen sodrító erővel szemben a Jóga erőfeszítő küzdelméből meríti a győzelmes erőt. Reá kell
gondolni – továbbá – a görög és a római nép életére… Sőt azt is tudjuk, hogy a perzsák, egyiptomi nép
lendülete az önfegyelemnek, az önostorozó életnek példaképét mutatja. A hinduk világában nem lehet
valaki államvezető anélkül, hogy az önnevelésnek kemény iskolás fegyelmét ne gyakorolta volna! –
De nézzük csak a sportembereket! Minden világbajnokságra készülődő versenyző heteken, hónapokon
át önfegyelemmel készül az erő szülte diadalra.

b) Amit azután a természetes ember és természetes erőkkel gondoz, azt a kereszténység az aszké-
zis útján kínálja minden egyes embernek. – Az Úr Egyházának igehirdetői jól tudják, hogy a világon
történő lendület erőfeszítése keménységével megy végbe. Amikor egy mag eltemetkezik a földbe és
magába szívja a föld nedvét és megmozdul benne az élet lendülete, ennek az ébresztő ereje olyan
nagy, hogy a feszülő erőnek nagysága matematikai számokkal alig kifejezhető. A gomba laza, lágy,
finom selymes kis növény és mégis a legvaskosabb cementhabarcs vagy bitumen „kabátot” könnyen
felemeli és életet követel. Vagy figyeljük csak meg a kertünk életét. Virul, vidul ott minden, ha segít a
természet és dolgozik a kertészlegény. De ha az időjárásnak kedvezőtlensége mellett nem dolgozik a
kapa és gereblye, akkor szomorúan látjuk, hogy a szépséges termésnek induló növényt a gyom elteme-
ti és a bojtorján. Erőfeszítés nélkül nincs élet! Azt akarom kihozni: ha a gabona fejlődésétől kezdve
mindenütt erőfeszítést igényel az élet, akkor el tudod– e hinni ember, hogy te kivétel vagy a természet
nagy világában? Te azt hiszed, hogy a te életed a természetes lendület útján haladva, ösztönös igények
ébredésének kort előzően behódolva a tökéletesedés felé halad?... A tökéletesedés útja az evangéliumi
Mester szerint kereszteknek a viselése. Ez pedig a tiszta vér kérdését érintve annyit jelent, hogy akkor
vagy a benned sodródó életerőknek helyes irányítója és a jövő élet szent szolgája, ha ennek a vérnek
ösztönélvezetet igénylő követelődzésével szemben a lemondó aszkézisnek áldozatosa leszel. Olyan
könnyen átutalják az emberek az aszkézist, az önmegtagadó életet a szentek világához. „Én nem va-
gyok szent”, mondják igen sokan. Sajnos lehet, hogy mindez igaz, de azt miért nem kérded: milyen
hivatással küldettél a földre? A felelet így hangzanék: azért, hogy szentté légy! Ennek az útja pedig az
önfegyelem, a lemondás, a küzdelem, amely az örök ellenség, a gyászos hedonizmus feletti győzelem-
nek eszköze. Aki annak a téves felfogásnak rabszolgája, hogy a földi örömök ösztönös világa az élet
igazi tartalma, azt maga az élet fogja megtanítani, hogy ez az út a pusztulás és elkallódás felé sodor.
Aki pedig rádöbben arra, hogy az isteni szent adománynak, a tiszta vér védelmének útja az áldozatos
lélekmunka, az örömmel fogja látni, hogy kibontakozik belőle az az ember, akire az Írás szava áll:
„Aki nem vérből…, hanem Istentől született” (Jn 1,13).

2. Ha mármost az életszolgálatnak előkészítő szakaszát illetőleg a tiszta vér megőrzését hangoztat-
tuk, akkor a későbbi szolgálat vonalán a tiszta vér áramlásának átömlesztését kell szorgalmaz-
nunk.

Meginduláskor kérdezzük csak magunktól: miért imádkozik az Isten áldotta család? Imájuk így
emelkedik az ég Urához: erős, tiszta, nemes, egészséges utódokkal áldj meg engem Uram! Itt azután
harcba kell szállni azokkal, akik csak egeket nézve könyörögnek, de az erőfeszítő munkát megtagad-
ják….

a) Ez azután áll a gyermekektől kezdve, ifjúra és öregekre egyaránt. Nem az az élet igazi tartalma,
hogy csak áhítozzál Istentől adott egészséges gyermeknép után, hanem az igazi „életima” abban áll-
jon, hogy önfegyelmezett erkölcsi élettel légy édesapja, vagy édesanyja a jövendő gyermeknek! – Az
igazság az, hogy a tiszta forrás üde csordulása lészen az erőteljes, szépséges réteknek felfakasztó
édesanyja… Ez emberileg átértelmezve annyit jelent: amilyen vagy magad, olyan lesz a te nemzedé-
ked! Rettenetes felelősséget hirdet az Úr mondván: „…megtorlom az atyák vétkét azoknak a gyerme-
kein meg a harmadik és negyedik nemzedéken…” (2Móz. 20,5). Itt azután nem vigasztaló az az igaz-
ság: erős az Isten és győz minden felett. Az erős Isten akkor nyújtja segítő kezét, ha megfogja, ha erő-
feszítéssel Hozzá emeli lelkét a bánkódók szeretete. Ha szenny volt életed sodródó hulláma, akkor
üledék és törmelék a termelt élet. De vigasztaljon az a tudat, hogy ha szent tested vérfolyama tisztán
őriztetett az önfegyelem szent munkájával, akkor az Isten kegyelmének erejével tiszta nemzedékek ap-
ját, anyját tisztelheted önmagadban. Ha tehát az a vágy él a lelkedben, hogy tisztult nemzedékek szü-
lessenek életedből, akkor arra kell gondolnod, hogy ez nem kizárólagosan imádkozó áhítozásnak
eredménye, hanem Isten áldásának és áldozatos életednek rezultátuma. A tiszta tekintetű, nemes
vonású gyermeknép a tiszta családi élet szent terméke. Ezzel pedig annyit jelzek: magad kezébe adta
az Isten, hogy kik népesítik be családod szentélyét.
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b) De tovább is kell menned. Ennek a tiszta életnek állandó virágzását a házasélet szentélyében is
szolgálnod kell. – Irodalomban, művészetben gyakran írnak a „háromszögekről”. Ezzel szemben a há-
zasság szentsége körvonallal zárt szentély. Egyetlenegy forrás, egyetlenegy közösség, egyetlenegy is-
teni egybeforradás. Ezért mondja az Írás: „Ez okból hagyja el az ember az atyját s az anyját s ragasz-
kodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté” (1Móz.2,24). „Akinek füle van, hallja meg” (Mt 11,15)
– mondja a Mester. Ez a szöveg arra is értelmezhető,  hogy a nehéznek látszó tételek Isten segítő ke-
gyelme szerint értelmezendők. Krisztus tanítása szerint egységes, felbonthatatlan, végnélküli, sőt
örök életre is kiható kötelék. Aki lazítja és ösztönös igények függvényévé teszi, az az élete szertefo-
lyását és elesettségét fogja tapasztalni. Az erős küzdelem segít itt. Mégpedig az, amely Krisztus ke-
gyelmére is támaszkodik. Nincs tehát kötelékoldás, hanem van fegyelmezett áldozatosság. Olyan ál-
dozatos önátadás, amely a szent családi köteléknek érvényét végnélküli időre kitolva végtelenné, old-
hatatlanná, egységessé teszi. Ezek a gondolatok azok, amelyek lehetővé teszik az embernek azt, hogy
kemény férfi- és asszony-lélekben állja a küzdelmek harcát és a közösség keretében való szemlezárá-
sával éli a családi szentély zárt, isteni életét. „Kemény beszéd, ki hallgatja ezt?” – mondhatná az „ösz-
tönös ember” erre is. Krisztus szavával felelek: „ti is el akarjátok a Mestert hagyni?” Majd Péterrel fe-
lelhetnék: „Hová menjünk, Uram? Az élet igéi nálad vannak” (Olv.: Jn 6,66-69). Az élet erői is Isten-
nél vannak. Tőle felénk áramlanak és ha a lélekbe szállnak, akkor az „isteni nemzedék” életévé alakít-
ja és szent, tiszta forrásává lészen az igazi életnek.

Bef: Végezetül azt kérdezném: milyen képpel zárjuk a mondottakat? Az irodalomból veszek egy
példát. Az irodalom – és művészettörténelem a „szellemi nagyok” seregét tárja elénk, akik az élet
szent folyamának – ha szabad ezt a kemény szót mondani – megfertőzése után a lemondó élet dalát
éneklik. Adyra hivatkozom, aki 37 éves korában elsiratja a patyolat elvesztését, Verlaine-re utalok,
aki a Venus és Bacchus berkeinek örömeiért adta mindenét, de a „záró szakasz” idején, életének alko-
nya felé megírta a világ legszebb „reggeli imádságát”. Miért hozom ide ezt a két szellemi nagynak
életfordulását? Azért, hogy elmondhassam: ne csak „reggeli imát” írjatok és ne csak életestéteken
imádkozzatok! A „hajnal nemzedékének”, az „életdele szolgájának” és áldozatosának teremtett az
Isten! Éppen ezért: őrizd a tiszta élet szentségét és olyan „reggeli imádság” csendüljön az ajkadon,
amely az örök szép, tiszta élet fenségéről dalolja dalát. – Igaz ugyan, hogy a tisztító kegyelem ragadó
erejét indíthatja az áldozatos Mester vérfolyama, de ennek ellenére el ne felejtsd, hogy az az igazi „is-
teni ember”, aki nem arra szorul, hogy élet estéjén „új reggeli imával” szálljon az Egekhez, hanem
akinek egész élete – a hajnalhasadástól kezdve az életalkonyáig – napi és zengő imadal az Isten nagy
világában. Mert az „ember napja” az emberi élet „földi egésze”. Nem szakítandó ketté az élet. Nem
pedig azért, mert az egésze az Úré. Az igaz, hogy az égi Szeretet a fertőzés sodrát is kristállyá vará-
zsolhatja, de az égi Szeretetnek ilyen túláradása mellett is a tiszta vér őrizése és átömlesztése a föld
emberének igazi hivatása. Sohase felejtsük ezt az igazságot: tiszta, hófehér lélekkel, tiszta életet
sodrító vérrel indít az Isten. Ember! Asszony! Erre pedig ez legyen a feleletem: olyan legyen életed,
hogy a „tiszta vérfolyamnak” hűséges megőrzőjévé nemesítsd önmagadat és ennek a tiszta életfo-
lyamnak átömlesztésével szülője lehessél az Isten gondolta „új nemzedéknek”! Amen.

10. beszéd: A kultúrlélek megteremtésével

Bev.: Gondolatsorunk folytatásaképpen azt a kérdést vetem fel, amelyet egy tudományos kong-
resszuson kérdeztek: hogyan lehetne legpontosabban meghatározni az embert? Hosszas vita után ez a
meghatározás született meg: az ember Isten képeként a földön élő és Isten természetéből merítő
„teremtő” szellemi lény. Küld az Isten, hogy képét viselve az Ő tevékenységébe kapcsolódva „terem-
tő hatalmat”  gyakoroljon  a  föld  ura  és  az  Isten  gyermeke.  Ez  a  megállapítás  úgy  kapcsolódik  a  mi
gondolatunkhoz és gondolatsorunkhoz, hogy komolyan intendő és figyelmeztetendő a „fejlődő nem-
zedék”, hogy önnön életének, önnön boldogságának és  a jövő családi szentély fészke örömének
teremtőjévé alkotta az Isten. Ez pedig annyit jelent: a „tiszta vér” szolgálatában nem fejezi be előké-
szítő munkáját az ifjú, hanem ki kell szélesíteni lelki és szellemi életét is úgy, hogy azt minden tehet-
ségével kibontsa és érvényre juttassa. Ez annyit jelent: ki kell termelned önmagadból, ifjú embertest-
vér, a lelki és szellemi életnek tökéletesebb emberképét, hogy a jövő családi szentélyében az élette-
remtés szent csodájának alázatos, de boldog szolgájává, vagy szolgálóleányává nemesedhessél! Ha
mármost azt kérdeznők: miben állna ez az állandó lelki és szellemi tökéletesebbé „teremtődés”, akkor
két pontban következőképpen válaszolnánk.
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1. Az első így szól: a „tiszta vérű ember” testi keretében ki kell teremtened a lelki életnek
magasabb színtáján élő tökéletesebb lelki embert.

Az világos és egyenes beszéd, hogy az ember teste ház, amelynek lakója a lélek. De az is  bizo-
nyos, hogy a lélek tehetségei elpihenő életerők, szinte azt mondhatnám, hogy „helyzeti energiák”,
amelyek aktuálása a nevelő és önnevelő ember feladata. Ezért mondjuk azt, hogy ébresztgetni kell az
alvó tehetségeket és az igaznak, a szépnek, a jónak és a közösség gondolatának lélekbe engedésével
kell megindulnia annak a lelki fejlődésnek, amely a tudásnak, a művészetnek, az erkölcsnek és társa-
dalmi szeretetnek a birtokában alakítja ki a magasabb színtájon élő „kultúrember” nemes életarcát.

a) Gyarló és felületes ember volna az, aki annak a tévedésnek esnék áldozatául, hogy a családi
szentély életértékét az egymás felé áramló szerelmi hullám eredőjének tekintené. Csak az az áhítozó és
kereső találna reá az elrejtett kincsre, aki reádöbbenne arra az igazságra, amely szerint a tökéletes és
Isten gondolta életegyüttes az igazságot közlő tudás, a szépségeket feltáró esztétika, a jóságot értéke-
sítő erkölcs és a testvéri szeretetet szorgalmazó társadalmi közösségérzés lelkületét hordozza. – Ne
gondoljunk arra, hogy most a Tudományos Akadémia magasságára való emelkedésről van szó; azt
sem igényeljük, hogy a művészet varázslatos világában nagy teremtő legyen az ember; sőt azt sem kö-
vetelnők, hogy az erkölcsi és szociális élet legtökéletesebb alakját tudjuk elérni. Mindez lehet és le-
gyen tökéletes életcél, de a lényeg az, hogy a föld anyagi vonzási erejének kisebbítésével a szellemi
életet alakítsa ki magából a fejlődő ifjú. – Ha valaki csak azt hiszi, hogy az élet terített asztal vagy azt
gondolná, hogy a testi életérzés hullámverése adja az élet boldogságát, az hamar reá fog jönni, hogy
mindez lényegtelen és átfutó boldogság eredője. A lényeg az, hogy olyan két ember találkozik– e az
életközösség szentségében, akinek lelki élete, tudása, művészi érzéke, erkölcsi és közösségi gondolat-
világa egybecsengő hárfamuzsikát ad a családi szentélyben? A naiv gyermekember azt hiszi, hogy az
életközösséget indító, Istentől jött szerelem érzésvilága mindent kielégítő életerő… De ezzel szemben
nem tudok elszakadni attól az igazságtól, amely szerint mindez prelúdium, és a lelki egybecsendülés
után hangzik az igazi életszimfónia. Lelki rezonancia nélkül, lelki kultúra nélkül, erkölcsi egybehan-
goltság nélkül, társadalmi szeretet nélkül minden érzéshullám átfutó fodrozódásként tűnik el az élet te-
rületéről… A teljes életigazság az, hogy még a tiszta szerelem érzésvilága is elcsendesedik, mert
még az is csak egyszerű, átfutó és bevezetést adó élethullám. A közös élet szentsége azonban azt
igényli, hogy az egész élet minden napja tartalmat, mégpedig lélektartalmat adjon, mert csak ennek
birtoka tudja véglegesen egybehangolni és boldogítani a családi szentély áldott népét. Az egy húrra,
mégpedig a líra érzelmi hárfájára hangolt életközösség nem kíséri az egész élet boldogító dalát.

b) Az ifjú ember tehát úgy készüljön a jövő szolgálatát jelentő házaséletre, hogy az előkészületi
időt, iskolában vagy a munkapadon, az emberi élet szellemi tökéletesítésére fordítsa és a testi– lelki
erőfeszítésben életörömét találja. – Nem vagyok naiv, hogy azt gondolnám, hogy a tanuló vagy diák-
gyerek – leszámítva az elemistákat– örül, ha munkába megy. De azt hiszem, hogy ha a kezdők előtt
sokszor és elevenen feltárnánk, hogy a te jövő életednek, családi életszentélyednek boldogságán dol-
gozol jelen munkádban, akkor rá lehet hangolni, hogy önnön boldogságának teremtő áldozatosságában
erőfeszítést tanúsítson. Vannak ilyen jól hangolt „hárfagyerekek”, akik átveszik az erkölcsi feladatot
hirdető akkordokat és zengő „életmuzsikával” felelnek a lelkük húrján rezgő oktató dalra. Sőt azt is
tapasztalhatjuk, hogy a megfelelő neveléssel, ráhangolással még a lankadó és hanyag gyermek is sze-
retettel rávehető arra, hogy tudatos erőfeszítéssel dogozzék saját lelki egyéniségén. Nem azon fordul
az életnevelés, hogy a „megfelelőnek ítélt” büntetést kiutalványoztam… A kérdések kérdése az: vajon
az elesett emberkében fel tudtam-e ébreszteni a múlt temetésének vágyát és a szebb erőfeszítésnek
lendületét. Még az is mondható: nem döntő, hogy milyen volt a múlt egy-egy szakasza. Az Írás igaz-
sága szerint: „Ha bűneitek olyanok is, mint a skárlát, fehérek lesznek, mint a hó” (Iz. 1,18). Ezért újjá-
születhet az ember (Jn 3,3), és ennek nyomán istenivé alakulhat a jövő. Éppen azért, ha a nemesen élő
vagy elsodródás után új életet kezdő ifjú életében – lett légyen az fizikai vagy szellemi életterületen
dolgozó – felébred a vágy, hogy saját munkaterületén tökéletesebb legyen, akkor olyan lélekbontako-
zás veszi kezdetét, amely a tökéletes jövő életnek erős alapját adja. Nem azon van a hangsúly, hogy
sokat termeljünk, hanem azon, hogy tökéletessé alakuljon az ember. A lényeg ez: a kicsi emberke tö-
kéletesebb embert teremtsen magából. El tudok beszélgetni kicsi kis halászgyermekkel és tökéleteset
mond a halról. Kulturáltabb ő az ő ismeretében. Aki azonban semmiről nem tud beszélni, csak az élet
élvezeteiről, Bacchus tiszteletéről, nimfák, szatírok világáról, ez az az elkallódó habzsoló gyerekem-
ber, akire igazságként állítható, hogy úgy jár, mint a kora tavasszal a mezők kertjeiben legelésző négy-
lábú, amely értelmetlenül habzsolja a heretáblát és megpukkad tőle. Ne feledd soha, embertestvér,



124

hogy az élet szépségeinek élvezése, ismereteinek halmozása, gyűjtése a jövő házasélet alapfeltétele.
De azt se feledd, hogy ennek a szellemi kiteljesülésnek érvényre juttatása, azaz a szellemi emberré
alakulás szent életmunkája a jövő boldog élet biztosításának záloga.

2. Ámde ebben a szolgálatban az egész ifjú életnek felhangolónak kell lennie az áldozatos küz-
delmek megvalósítására.

Röviden annyit jelent: legnagyobb bűn a gyermek ellen, ha neki mindig az a tétel csendül lelke
szentélyében, hogy mindig örömökkel telítettessék az életed! Az életről Krisztus tanítása szerint tu-
domásul kell venni – szülőknek, nevelőknek, pedagógusoknak egyaránt –: az élet a küzdelmek terü-
lete. „Katonasor az ember élete a földön” (Jób 7,1). „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mk 8,34). Nincs a föld területén úgynevezett boldogság-
rév. Sajnos még azt is hirdetik itt-ott egyes naivak a fiatalságnak: ifjú korodban fegyelmezd magad,
majd a házasság keretében minden élvezet szabad! Ezzel szemben az Egyház azt tanítja, hogy az ön-
fegyelmezett, küzdelemmel telített és aszketikusan féken tartott életkeret a boldogság igazi otthona.
Az emberi élet nem teremtetett a földi élvezet „Klingson várává”; az emberi élet az erősek küzdőtere.
Ebből kettő következik.

a) Az első az, hogy az életösztön– élvezet vágyait fogja fékre a serdülő! Ne mindig azt keresse,
ami könnyebb, vagy élvezetesebb; keresse azt, ami jobb és értékesebb! Mert hiszen azt, ami könnyű,
azt nem lehet mindig legértékesebbnek mondani. Ha valaki ugyanis meseszerűen arról álmodoznék,
hogy a tudomány – szerzésnek az volna a könnyebb alakja, hogy a könyveken pihenve a matematika
bevonul az agyába, az szomorúan tapasztalná, hogy tudatlan maradna… Éppen azért, ne hirdettessék a
fejlődő gyermek – embernek, hogy az élet az élvezetek csodavilága. Az élet a küzdelmek szent terü-
lete, amelyben az élvezetek öröme a végzett munka ajándékaként jelentkezik. Nem tudsz érett gyü-
mölcsöt szedni arról a bojtorjánról, amellyel senki sem erősködött, hogy nemessé bontakozzék. A
gyümölcsfa nehéz kertészeti megmunkálást igényel, hogy szépséges barackot szedhess kosaradba…
Az érett arany kalászokat is csak az aratja, aki ugart szántott, magot vetett és izzadva fáradozott. Meg
kell hirdetni ezt az ifjú embernek: a lemondó küzdelem a jövő életének igazi prelúdiuma. Nagyon fon-
tos tehát, hogy a fejlődő életben a fegyelmezett önlemondás érvényt találjon. Ne legyen a fejlődő em-
berpalánta a családnak csak szeretetet igénylő tagja, hanem fegyelmezett küszködője! De ugyancsak
ne éljen a családban olyan „túlszerető”, kényeztető mama, nagymama vagy nénike, aki csak csokoládé
adással akarja maga számára kiverekedni a gyermek „szeretetét”. Az igazság ez: az szereti a gyerme-
ket igazán, aki az élet valóságára, a küzdelmes bontakozásra neveli. A valóság pedig ez: küzdelem-
ben születik és edződik az élet!

b) Gondolataink folytatásaképpen azt is mondhatjuk: ha nem keressük mindenben az élvezetet,
akkor keressük mindenben az áldozatos munkát. Erősen kiemelendő alaptétel: az igazi családi szen-
télyben a lemondásra és áldozatra kell nevelni a gyerekembert. Édesapák és édesanyák tudják, hogy
a megteremtett családi szentély áldozatos küzdelmet igényel. Az édesapa sokszor annyit dolgozik,
hogy a fejlődő gyermeknép alig látja a családi körben… Korán megy és későn jön haza. Az édesanya
is minden idejét áldozatos munkában tölti. Nincs tehát olyan időszak, melyről azt mondhatják, hogy
lemondó áldozatosság nélkül pergetem én az életemet. Ha valaki a teremtmények „here-
nemzetségéhez” tartozik, még az is tagadja: a feléje ömlő javaknak forrása az ő tunyasága és dologta-
lansága. Éppen azért azt a való életet kell előfutamozni a neveléssel, amely várakozik az „új szentély
papjaira” – a jövő életben. Legyen tehát örökké hangzó élettételünk az áldozatosság. A serdülő ifjú-
ság pedig tegye életelvévé, hogy az Isten terve szerint a házasság életboldogságának feltételét akkor
fogja megteremteni, ha ifjúkorától kezdve áldozatos küzdelmek vállalásával neveli önmagát.

Bef: Ha mármost a két megállapított és fejtegetett tételt egybefoglalnók, akkor így kell leszögezni
a boldog családi szentély alapítására készülő ifjúság feladatát: teremtsd ki magadból a lelki kultúra
emberét és hangold életedet az erkölcsi küzdelmek erőseivé. – Ha pedig a mondottakat egységes
képbe akarnók foglalni és a képbe adnók az egész elmondott élettanácsot, akkor a gondos kertészt
rajzolnók hallgatóink elé. Jellemző vonása: az állandó erőfeszítés és áldozatos munka. Csak a gyarló
ember hiheti, hogy az elültetett mag magától termi gyümölcsét. Az élet bontakozását nem így gondol-
ta el az Isten. Kihajt a mag, de vadóccá fejlődik. Nemesítik, ojtják vagy szemzik aszerint, hogy mire
szorul… De valamire mindenik reászorul. A hónalj hajtású fattyúkat letépik… Rózsák világára gon-
dolva, vadrózsáról leszedik a finom életerőt adó csipkebogyót, szemző munkával termelődnek ki a
„Marshallnill”(?) és Tearózsa gyönyörű pompázói. Az élők világában még a növény is mások gondo-
zását igényli, ha azt óhajtjuk, hogy értékes gyümölcsöt hozzon a felfejlődő csemete. – Most azután
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kapcsoljuk át a hasonlatot az ember életére! Az embert önmaga teremtőjévé küldte az Isten a földre.
Ő adja a természetes és természetfölötti erőt, de igazi életét, önnön egyéniségét, jövő otthonának fel-
tételeit önmagának kell kialakítania! – Nem szabad tehát arra a gyakori álláspontra helyezkedni, hogy
magára hagyjuk a bontakozó életet. Álljunk a teremtő erőfeszítés munkájába és fogjuk kézbe, alakít-
suk a jövő életet. Ha ezt a tételt magunkévá tesszük, akkor nem kell remegve gondolni arra, hogy mi-
lyen lesz a mi családi életünk kerete és tartalma, mert biztosak lehetünk abban, hogy az Istentől elgon-
dolt életfészek boldogság otthonává finomodik, mert benne a küzdelmekben edzett, a lelki értékek ki-
fejlődésén dolgozó emberpár éli azt az életet, amelyben – épp az áldozatosság jegyében– fakad az új
élet. – Ifjú testvér, ébredj annak tudatára, hogy jövőd szentélyének emelkedettsége a szellemiséged és
lelki életed mostani bontakozásától függ. A boldog jövő életet a küzdelmes és lemondó erőfeszítése-
ken indítja és az új családi szentélyben pedig a tovafejlődő áldozatos szeretet biztosítja. Amen.

11. beszéd: A vallásos élet kivirágzásával

(Összefoglaló bevezetése): Két mondatban megismétlem az előző beszédek tartalmát. – A tervezet
szerint 20 beszédben szólunk arról: hogyan lehet Isten terve szerint megérteni és élni a családi
szentély keretét. Ennek bevezető részében arról szóltunk, hogy az Isten a házasságot élet szentélyé-
nek, élet forrásának és boldogság otthonának gondolta. Majd az első nagy részben azt vetettük fel:
mit adott ehhez Isten a természetes és természetfölötti élet ajándékaként? – Azután a második sza-
kaszban azt kérdeztük: mit adott ehhez az ember? A felelet az volt: elfogadja az isteni rendelkezést,
hozza a tiszta vér életerejét, dolgozik a kulturális élet lelki harmóniáján… Most azután az következik,
hogy alakítsa ki magából a vallásos és isteni ember képét és ennek fénye mellett válassza ki élete pár-
ját. Azt kell tehát fejtegetnünk, hogy a jövő házasélet előkészítendő a vallásos élet kivirágoztatásá-
val.

Bev.: A nagy Goethe-nek a szavával kezdem, hogy azután Krisztus szavával zárjam. – Goethe azt
hirdeti, hogy az ember a szellemnek olyan hordozója, aki minden törekvésével és hódolatával behatol-
ni akar a világ rejtélyeibe és szellemének legmagasabb fokán behódol a „Nagy Ismeretlen”, az örök
Szellem előtt. Az ő gondolata ez: lelkünk izzító ereje a kutatás, és egész élettartalmunk a behódolás.
Ezt mondja tehát  a  bölcs  ember.  De kérdezzük csak:  mit  mond a Mester? – Várjunk a felelettel!  Ez
lesz majd a befejező összefogás. Értelmezzük csak néhány szóval a Goethe féle irányszabást. Szerinte
tehát örök mozgók és tevékenykedők vagyunk: hivatásunk az, hogy mindent, ami rejtett, leleplezzünk
és így – akarva, nem akarva – eljussunk a Végtelen csodavilágához. Oda, ahol megtorpan a ember és
kicsiségének érzésével hódolattal hajlik meg a „Nagy Ismeretlen”, a Végtelen előtt. – De méltán kér-
dezhetnők: hogy függ ez össze a házasság szentélyének kialakítási kérdésével? Úgy, hogy az ember
akkor tud felemelkedni arra a magaslatra, amelyről életet és jövő életet szolgálni akaró házassági kö-
zösséget olyan életkeretnek tartja, amelyben két istenien gondolkodó és élő személy fonatja egységes
„szeretetlángba” az életet, hogy abból boldog egyéni élet és felfakadó „új élet” robbanjon elő. Aki hó-
dolatosan emeli fel tekintetét az égi Atya felé, az veszi Tőle a szeretet égi ajándékát és szolgálatké-
szen lészen a szeretet hűséges istápolója. Lett légyen tehát ifjú vőlegény, vagy menyasszony a jövő
életszentély későbbi papja, vagy papnője, mindenesetre helyet kell találni életében annak az alaplen-
dületnek, amely szerint az Isten előtt hódolás készségével akarja élni életét. – A vallási élet tehát nem
valamiféle  szent  kenet,  szín  vagy  virágdísz,  amelyet  felteszünk  az  oltárra  vagy  amelyet  ünnepek  al-
kalmával keblünkre tűzünk, hanem a vallás a legtökéletesebb életoromrajutás, amely magaslaton a
szellemi ember a Végtelennel érintkezik és ahonnét a Végtelen kegyelmével töltekezve száll arra a
földi talajra, amelyen leéli a házasélet szent közösségét. – Mindez pedig azért kívánkozott a bevezető
részbe, hogy erősen lehessen hangoztatni és követelni, hogy a házaséletbe belenövekedő embernek
azon kell dolgoznia, hogy a lelkében isteni életet mint a szentségi kötelék alapját kialakítsa. – De hogy
kell ezt elérni az ifjú testvérnek?

1. Az első felelet így szól: a nagy Ismeretlennek hirdetett égi Atya előtti behódolással.
Ennek részletezésekor azzal a példával lehet megindulni, amely szerint a nemes görög nép törzsé-

nek fia, Diogenész lámpával járva kezdte keresni a föld igazi emberét… És ha most átfordítva a mon-
datot azt kérdezném: vajon hiszed-e, hogy amikor lámpával jársz, akkor a földi lámpa fényénél megta-
lálod az igazi embert? – Az igazi ember valóságos lelki képét lélekvizsgálással lehet megtalálni. Ez
pedig abban áll, hogy elmélyedünk önmagunkba és az Isten adta talentumok leleplezése után keressük
az egek Ura által lelkünkbe helyezett dinamikus, mindig előretörést akaró és szolgáló életerők kibon-
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takozását segítő lendületet.
a) Vagyis: keresi az emberré levés titkos útját. – A gyerekember – legkisebb kortól kezdve biztos

eredménnyel megfigyelhetjük – örök hallgatója, figyelője a mamának, apának, tanítónak… Szinte
„feszülő fülnek” mondható a kicsi gyerek. – De miért? Azért, mert benne zsongó keresés arra tör,
hogy így a helyes életismerethez segítse önmagát. Itt-ott meginog; esetleg nem is követi azt, amit a
hang mond, mégis alapvetésben erre törekvő. – Amikor a serdülő világ kora elérkezik, akkor több ol-
dalról zsonganak más hangok a lélek szentélyében, muzsikáló szimfóniák, vagy kakofóniák zúgnak
bele a lélek csendjébe; ez az ösztönnek, a vérnek a muzsikája, amelyet erősít és izzít Bacchus-nak és
Venus-nak dala. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy az örök Atya szavával szembeforduló az ember, és
a test előtti behódolás az érzékiek rabszolgájává teszi az embert… Hangoztatni kell – csengő hangon –
, esetleg Isten harangjainak hangján, Isten angyalnépének dalán, de mindig az Evangélium muzsikájá-
val: vigyázz, ifjú ember! Lidérctüzek akarnak balra – jobbra imbolygó világba ragadni. Ösztönnek
örömöket ígérő átfutó hullámai akarnak kizárólag a földiek igényesévé alacsonyítani. Nem veszed ész-
re, hogy itt nem az örök Atya előtti behódolás felé ragad az élet, hanem a föld anyagi és ösztönös él-
vezetei előtt akar hódolni az életed? Valójában földivé leszesz, holott istenivé kellene lenned! Istenivé
a földi embernek! De ez a hang nehezen tör be a serdülő testvér lelkébe, mert a benne bontakozó he-
lyes önérzet és jogos öntudat igen gyakran siklik arra a területre, amelyen „önmaga nagyságának” fel-
fuvalkodottságában eltompítja fülét az öregebbek és a lelkiismeret előtt.

b) Pedig a léleknek felfigyelőkészsége valójában a természetnek szava és parancsa. Ehhez járul –
szinte azt mondhatnám, hogy ezt élő szóval is erősíti – az Isten tanító igéje, amely állandó oktatással
próbál utat találni a lélekhez, hogy annak befogadása legyen a tavaszba fakadás meghintése… Én jól
tudom és hangoztatom az ifjúság jövőt hordozó erejét. De kell, hogy meghirdessem az Ószövetségből
véve azt az isteni szent igazságot is, hogy 30 év előtt hallgass a népek vezetőinek tanácsára! Nem tű-
nik nektek fel, hogy még az Istenember, Krisztus is akkor lépett a zsinagógába a szószékre, amikor 30.
évét betöltötte? Még a farizeus is azt mondja: még 30 éves sem és így beszél… – Ez persze távolról
sem jelenti azt, hogy 30 év előtt hallgatás az ember dolga. Azt azonban feltétlenül jelenti, hogy ha erő-
södőbb is az egyéni öntudat ereje, mégis behódoló és készséges legyen a lélek – legalábbis az isteni
tanítások elfogadására. – A behódolás nem gyávaság. Az igazság előtti merev állás, tisztelet; mégpe-
dig olyan, mely becsületére válik mindenkinek. Amikor a vallás azt hirdeti az ifjú testvérnek, hogy
hódoló szeretettel figyelj égi Atyád evangéliumi hangjára, akkor nem azt akarja, hogy csak prédikációt
hallgass, ahol esetleg ismételgetve hallod, hogy „légy jó és ne rossz”, hanem azt követeli, hogy nyisd
meg lelkedet – és szól hozzád is az Isten! – Lelkiismereted szavában vedd észre az élet irányító szent
hangját. Ne felejtsd: a lelkiismeret Isten szava!! Azon az úton kell neked járnod, amelyet a Mester mu-
tat; ha a jövő életszentély alakítására teremtett az ég Ura, akkor azt kell követned… De hol hangzanak
ezek? Annyit mondok: figyeld lelked szavát, a lelkiismeret intő szavát és hallgasd az Evangélium mu-
zsikáját! Így reá fogsz találni arra, hogy szól hozzád az Isten. Az az égi Teremtő, Aki a földre küldött
tégedet, hogy a szellemiekkel felszerelve és a természetfeletti erőkkel megerősítve alakítsd ki magad-
ból az Isten élő képmását.

2. Eddig, beszédünk első részében tulajdonképpen az elméleti meghajlásról beszéltünk. A második
pont nagyobb dologról szól. Itt már arról a gyakorlatról lesz szó, amellyel kialakítod az isteni élete-
det Istenatya indításaiba való bekapcsolódással.

Egy mondatban mi ez? A behódolás az értelem fényvetésének felfogása és az akarat meghajlása.
Az életáramba való kapcsolás azonban az embernek olyan akarati készséges munkája, amelynek nyo-
mán önalakító munka kezdődik az Evangélium tanításának igéje szerint. Ebből az következik, hogy az
ember tehát nemcsak lámpát hordó fényvető, kutató és kereső, hanem életet teremtő, önmaga életét
teremtő csodalény. – Hogyan kell ezt értelmezni?

a) Úgy, hogy amíg alázkodunk és elfogadunk, addig csak átzsong az ember lelkén az utat jelző
hang. Legfeljebb hangol minket az isteni munkára, de ha a világító fénysugár életszolgálatra indító
melengető hatását is érezteti, akkor indul arra a munkára az ember, amely gyakorlati módon szolgálja
a szebb életet. Hiszen az ember éppen abban fenséges teremtmény, hogy önmagából alakítja önmagát
és emeli világ minden teremtménye fölé. A hang csak – irányító, a fény csak – utat mutat, de az igazi
munka a mi egyéni életünknek erőfeszítő, teremtő munkájában pompázik. – Mivé lesz tehát az ember?
Vakmerő felelettel azt felelem: amivé lenni akar! Akinek elég a föld, abból a föld embere lesz, akinek
igénye a szellem, abból kultúrember lesz, akinek lelke vágya a művészet, abból művész ember lesz,
aki a jóságot és igazságot keresi, az az erkölcsi élet magaslatára emelkedik, aki az emberek közössé-
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gét szolgálja, az szociális emberré válik… Ámde, aki a föld felettinek érzi magát, az önmagából Isten
fiát teremti. Azért tehát úgy készülj erre a szent, életet fakasztani tudó isteni életközösségre, hogy két
isteni ember lépje át azt a küszöböt, amelyet „házassági, családi szentélynek” mond az isteni tanítás.

b) Amikor azután a családi szentélybe léptek, akkor kezdődik az az élet, amelyet életközösségnek,
életforrásnak  tanít  Krisztus.  Aki  arád  volt,  abból  a  lányból  az  élet  szent  „élőforrása”  lészen…  Akit
tiszta lelkű menyasszonyodnak mondottál, azt gyermeked édesanyjának tiszteled. A hófehér menyasz-
szonyi köntöst felváltja a családanya köznapi ruhája, de egyszerű köntös alatt, lélekben az örök meny-
asszony csodaereje dohog. Akinek munkája az otthoni életnek boldoggá teremtése, az reádöbben arra
is, hogy az életközösségben folytatandó áldozatosság a boldogság igazi forrása. A legterhesebb és leg-
nehezebb munka a „család angyalának” dolga. Ő az őre annak, hogy tisztult és belső harmónián épülő
maradjon a közös élet. De az édesapa se elégedjék meg azzal, hogy a menyasszonya és később asszo-
nya legyen vallásos, hanem önmagát tegye méltó társává annak, akit Isten angyalként vett maga mel-
lé feleségül. Nem elég az, hogy az egyik oldalra toljuk át a lélekfeladatok teljesítését. Az élet igazi
gyökere – a kettőnek teljes egybecsengése. Ha mind a két házastárs szent törzsnek mondható, akkor
– az Isten kegyelmével töltekezve– Isten gyermekeivé fogják gazdagítani Isten földi országát. Akinek
lelkében ez az áldozatosság lobban, az méltó lészen arra a megtisztelésre, hogy édesanya és édesapa
nevével tiszteltessék. – Az ilyen férfinak tekintete úgy vetődik áldott asszonyára, hogy benne Isten ké-
pét, Isten angyalnépét látja; családjában pedig az Istennek életfakasztó és teremtő csodáját tiszteli és
szereti. – Ne csodálkozzunk azon, ha sokszor felborulnak a házassági kötelékek. Ha a menyasszony
csak addig szemérmes, amíg hófehér köntösben tündöklik és azután, a házasságban a köznapi élet él-
vezeteket kereső asszonynépe lészen, akkor nem szabad csodálkoznunk, ha az ily életkeret nem szen-
tély, hanem „háztartási közösségi együttessé” silányul. Ez tanyázás, vegetálás, talán életszülés, de
mérhetetlenül távol van attól, hogy Isten fiainak szent közössége, Isten országának gyarapítása le-
gyen… – Azért azt mondom ilyen sötéten kontúrozott formában az én ifjú testvéreimnek, hogy a há-
zasság szentélyében Isten törvényei szerint együttéljenek, mert csak így teremthetik magukból azt a
boldog életet, amely a kegyelemből alakított egyéni életnek isteni életajándéka. Valóság az, hogy az
ember önéletteremtő és életfakasztó.  De csak akkor lészen Isten terve szerinti hűséges teremtmény,
ha istenivé alakítja önmagát és ebből az életvirágból fakad ki az új élet zsenge termése. Azért ismétel-
ten és keményen hangsúlyozzuk, hogy erre az életmagaslatra kell felemelkednie annak, aki a házasélet
szentségi keretében akarja leélni szolgálatra teremtett életét. De erősen vésd lelkedbe! Ez az élet – a
szereteten alapuló isteni élet. Ez az élet – az Isten szeretetének élete. Ez az élet – az áldozatos szeretet
letéteményese. Ez az élet – a szeretet, sugárzó életközösség igazi és egyetlen alapja. Ezt alakítsd és al-
kalmas leszesz a családi szentély tüzének fellobbantására.

Bef: Ha bevezetésben szólt az ember, a nagy ember, Goethe, akkor a befejezésben szóljon a föl-
dön járt Istenember. – Kicsoda az Ő gondolatában az ember? Élő? Kutató? Hódoló?... Sokkal több!
„Isten leheletét hordozó”: „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az
élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7); „Isten indításai szerint alakuló”: „Ti olyan töké-
letesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48); „Isten fiaivá születő”: „Bizony, bizony
mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3.3); „Örök Atyához té-
rő”: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne
fogunk lakni” (Jn 14,23); „Az örök Atyával örökké élő”: „Azon a napon megtudjátok, hogy én
Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20). – Ha ezeket halljuk, rádöbbenünk,
hogy olyan nagy magaslatot állít elénk a Mester, olyan hegycsúcsra vezet, amely magaslatra elérve az
élet átváltozik színében. Isten hegyének zarándoknépe mindennap közelebb jut az egek világa felé,
ahol teljes közelségben találja magát az égi Atyával. Ezen a hegyen járók a természetfelettien átalakult
vallásos emberek. És ha ezek lesznek a jövő házasság szent papjai és papnői, akkor isteni színpompá-
ban virágzik Isten földi paradicsoma. – Ebből azután mi következik? Röviden ez: csak az az ember le-
het az igazi életszolgálat valósítója, aki önmagából ezt az isteni életképet kialakítja. Mégpedig így
értelmezve: csak az talál reá a földi és örök boldogság forrására, aki a teljes ember birtoklásában éli
életét. De ez azután így is kiszélesíthető: csak az az ember lehet a családi szentélyben az élet szülője,
akinek lelkéből fakad az életnemzés isteni ereje. Amen.

12. beszéd: A választás bölcsességével

Bev.: Ma az a kérdésem, hogy a vallásos élet magaslatára jutó ifjú ember hogyan tegye meg a há-
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zasság előkészítésének utolsó lépését, a hitves választást? – Azt mindnyájan tudjuk, hogy az Isten
kegyelméből, az Isten áldásának erejéből élő embert látóvá magasztosítja az Isten. Az is biztos, hogy a
látó ember pedig ítéletet alkot, és aztán a helyes megítélést okos választás követi. – Természetesen
mindez elméleti kielemzése annak az alapjában döntő igazságnak, hogy csak annak a választása lesz
Isten terve szerinti, aki – a kegyelmek birtokában – az isteni fényvetés igaz világítása alapján vá-
lasztja meg életének örök útitársát. – Aki az irodalommal is foglalkozik, az tudja jól, hogy a nagy
orosz író, Merezskovszkij „örök útitársak” címén azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az emberek
életéhez útitársakat rendel az Isten… Ezek a nagy emberek, esztétikai értékek stb. Katolikus gondolat
szerint az emberi élet földi útitársa az a személy, akit örök kötelékkel fűzött  hozzád  az  Isten.  De,
amint mondottam, itt arról a közös „életszentélyről” van szó, amelynek szeretettüze szinte előzetesen
világít arra a választandó élettársra, aki – az Isten tervei szerint– méltó és igaz segítő lesz egy életen
át. De itt erősen ki kell emelnünk: csak akkor lészen boldog életközösség a szentségi együttes, ha az
Isten gondolta életek találkoznak és élik a közös élet szentélyi életét. – Így jutunk ahhoz a ponthoz,
amelynél egyenesen felvethetjük a mai beszéd tárgyát: kit válasszon házastársul az Isten kegyelmével
telített ifjú ember?

1. Az első felelet így hangzik: nézz körül kegyelemmel szentelt szemmel és ennek fényvetésé-
ben keresd életednek útitársát.

Azt mindenki tudja, hogy az életközösségnek első alapütemét az érzelmi világ diktálja. Az az ér-
zéserő, amely a megismerésnek külsőségeiből indul. – Akit látunk, azt hamarosan megszerethetjük.
Az is világos, hogy ezt a szent felfigyelést Isten diktálja. Csak az a nagy kérdés, hogy ebben az indító
ütemben döntő-e az indítás, vagy csak indító a lendület? Azért vetjük ezt fel, mert az érzésvilágnak
természete, hogy – a fénycsóvával ékített személyen kívül – ködbe von mindent és mindenkit, aki
ezen kívül esik… Sőt az is megállapítható, hogy az érzéseknek hulláma nem az örök tartósság szent
jegyével van fémjelezve…

a) Az irodalom nagyjai, költők, regényírók és művészek elég könnyen elintézik ezt a kérdést
mondván: változik az érzés, változik az élet… De a katolikus gondolat szerint nem kielégítő ez a hang,
mert az Isten kötötte egységre az az igazság áll: nem változó az örök választással egybefonódó élet-
szentség köteléke. „Kemény beszéd ez, ki hallgatja?” A felelet így szól: az az ember, aki nem csupán
emberi, hanem isteni, krisztusi szellemben akarja eldönteni! „Amit tehát Isten egybekötött, ember szét
ne válassza” (Mt 19,6). Még az az ember is, akinek érzelemhulláma megváltozik. Mégpedig azért,
mert egynek sohasem szabad változnia – a szeretet örökkévalóságának. Ezért tehát ilyen módon le-
het fogalmazni ennek az első pontnak egész tartalmát: „Non per saltum lyricum, sed per gressum
logicum!” Magyarul: a választás nem történhet az érzésvilág hullámzásszerű lendületével, hanem a
gondolkodónak pontos, következetes lépésével.

b) Ha azután ezt a két gondolatot részletezzük, akkor az első annyit jelent: a megindulás érzését
szentnek nézd és ez legyen az odahajlásnak, felfigyelésnek gyökere, de az érzéshullám ne ragadjon el
annyira, hogy elködösítse a szemedet a teljes látás gátlására. Még az is isteni kincs, ami külsőség,
ilyen a fiatalság dísze, akár Venus kincseinek mondom is… De ne felejtsd: elragadja tőled az életkor-
nak ősze… Az emberarc szépsége pompázója lehet a kora élettavasznak, de „Isten időekéje” mint kö-
vet megjelenik és az élet őszén barázdákat szánt a homlokon, és a felszántott barázdák nyomán eltűnik
a tavaszi élet minden üdesége. Ha tehát valaki csak arra akar építkezni, hogy a külső szépséget birto-
kolja mindörökké, akkor annak megjövendölhetem, hogy ezt a szépséget évek multával a sziromhullás
követi. Tudod mi marad meg? Ez az isteni látás alapján észlelt lélekszépség, amelyről a múlt alka-
lommal szólottam. Éppen azért, akit életed örök élettársává választasz, annak nem pusztán a szerelmi
érzés dala csendíti életértékét, hanem a szeretet örök himnusza magasztalja. Át kell magadat nevelni,
hogy már a választás is a szeretet alapján mondassa ki veletek az életközösséget boldogító „igent”;
ez teremti meg életedben azt az életalapot, amely a katolikus tanítás szerint az örök házasság éltető
gyökérzete.

c) Hogy pedig az idézett közmondás második része is érvényesüljön, azért a gondosan előkészített,
logikusan megalapozott választás követendő. Miért írja az Egyház elő a jegyesség idejét? Időt akar
adni arra, hogy az örök kötelék felvételére huzamosabb megismeréssel készüljön az ember. Aki a je-
gyesség idejét tényleg arra használja, hogy a házasulandók egymás lelkét is megismerjék, az nem „te-
lekkönyvi alapokon” készül a választásra, az nem a „külső megjelenés” alapján teszi a végső döntést,
sőt a „hang dallama”, a „nagy tudomány” elismerése sem lehet a házasság gyökérértéke, hanem az a
belső élet, amelyet önmagában isteninek, a választottjában pedig Istentől igényeltnek tekint. Erre a re-



129

zonanciára felépíthető a jövő élet, mert egybecsendülő és boldogságot teremtő lészen a közös élet. Az
igazság tehát ez: az isteni kegyelem fénycsóvájában lássad meg életed jövő társát!

2. De az isteni fényvetés mellett: döntő akaratát is erre erősítse az élettársát kereső ember.
Ha az akaratot próbáljuk vizsgálni, rájövünk, hogy annak megrezdülése és hajladozása szintén ér-

zéseken indul. Innét van az, hogy igen gyakran a felületet látó értelem arra hajlítja az akaratot, hogy a
külsőségek tetszetős pompája mondassa ki az utolsó szót…

a) Az igazi választás kegyelme azonban abban a magasabb rendű akarásban jelentkezik, amely
nem az életnek naivul „boldogságrév”-nek hirdetett keretét keresi, hanem az élet lényegét, önéletének
áldozatul hozását igényli. Felértékli, hogy ki az igazi menyasszony és vőlegény. Az, aki nem azt
mondja, hogy hozzádmegyek, hogy boldog legyek, hanem: életáldozatot hozok, hogy a családi szen-
tély papnője, vagy papja legyek. Ez ember! Az életben döntő központ ugyanis az áldozat, ha tetszik,
ha nem. Naiv, aki azt hiszi, hogy a földi élet a boldogság réve. Az élet a küzdelem tere. A Mester se-
hol sem szól arról, hogy „aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét” és így a földi boldogság révébe
kerül. Azt sem mondta, hogy az emberi élet akkor lesz igazán értékes, ha a „földi boldogság” széles
útját taposva merít minden szépet és jót. „Ne gyűjtsetek kincset a földön” (Mt 6,29). Ne abban találjá-
tok a ti élteteket, hogy anyagilag harácsolni és gyűjteni próbáltok, gyűjtsétek azokat a kincseket, ame-
lyek éltetek értékei. Mik ezek? A szeretet és jóság. „Az Isten szeretet” (1Jn. 4,8), Aki a valódi Szere-
tet. Az ember szórja ezt áldozatosan: a hitves az urának, a férj a feleségének és így tovább… Látjátok:
ez az áldozatul kínálás és az életszolgálat akarása annyit jelent, hogy Isten terve szerint akarati dön-
téssel állok annak oldalához, akit életem útitársává választottam.

b) Ha ez az életáldozatosság mind a két félben otthonos kincs, akkor az ebből fakadó életközös-
ségben állandó harmónia, rezonancia, együttcsendülés születik meg. Ne legyetek károgó varjak, akik
elkárogják – szinte huhogják bagolyként – kérem, más az élet!... Mi ezt jobban tudjuk… – De nem az
a kérdés, hogyan leplezd le a mások és magad életének szennyét. Az a kérdések kérdése, hogyan ta-
láljátok meg a Mester jó híre nyomán a boldog életszentélynek lehetőségét. Kuvikolni könnyű. Pró-
fétának lenni és az Isten útján fényszóróvá válni a feladatok feladata! Próbáld meg, hogy olyanná te-
remtsd magadat már a választás szent szakában, hogy ebből a választásból származzék az az élet,
amelyben két Istenhez hangolt hárfahúr muzsikálja és dalolja az élet himnuszait. Nem az a mester, aki
a fákat kidönti; a mester az, aki hárfává tudja formálni. De még nagyobb művész, aki húrokat feszít a
faragott fákra. Végül pedig a mesterek megcsendítik a zeneszeren az élet dalait… Ez a mester várhat-
ja, hogy pengetett életdala a boldog életnek teremtője lészen.

Bef: Legyen a záró gondolatunk: Isten az indítónk és mi magunk vagyunk az életünk mikéntjének
teremtői. Ez egy örömhír; örömhír minden sötét ember számára. – Az ember az Isten fia, az Isten ter-
vének hordozója. Az Isten lényege a szeretetből fakadó teremtés természetes ereje. Az ember lényege
is, hogy a szerető lélekben önmagának és a jövendő életnek teremtője legyen. Tehát ne azt hirdesd
magadnak: majd csak valahogyan megleszünk… Azt kell mondani: az életre készülő ember, az iste-
ni ember magát teremti Isten gyermekévé és az isteni életnek megalakításával a családi szentélyben a
jövő élet fakasztójává nemesedik. Aki ilyen gondolattal lészen férj és feleség, annak lába alatt meg-
dobban a föld, szeme előtt felvillan az ég, és így a föld és ég együttes ereje megteremti a boldog em-
berpárt. – Zárjuk azzal: Isten az adakozó, az ember a felfogó és ilyen módon gazdagodva – „életet fa-
kasztó”. Gyakorlatban pedig ez annyit jelent: a tiszta látás kegyelme az ég adománya, a szabad vá-
lasztás ténye a boldog életet alakító ember műve. Amen.

C/ Hogyan élje ezt az ember?

Bevezetés

Beszédsorozatunk harmadik csoportjához érkeztünk. A kérdés ez lészen: hogy és mint fogja a há-
zasság életét Isten terve szerint két ember leélni? Összefogó felelet lehet: a szeretet állandó lelkével.

13. beszéd: Az otthon szeretetével

Bev.: A mai beszédet azzal a történelmi ténnyel kezdjük, amelyet a pogány népek életéből merí-
tünk. A római nép életében az volt a szokás, hogy a házasságkötés után az ifjú pár úgy ment haza,
hogy felépítette a „családi szentély” új otthonát. A fiatalasszony tüzet gyújtott és ezt a tüzet egész kö-
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zös életükön át őrizte, élesztette és táplálta. Ennek az volt a jelentése, hogy a családi szentély isteneit,
a Penatest örök lakótársakká tegye. Amit a pogány ily módon jelképpé tett, azt a katolikus Egyház va-
lóságos Isten-jelenlétté avatja. Mégpedig úgy, hogy a katolikus Egyház tanítása – Krisztus alapítása
szerint – a kölcsönös szeretet kegyelmi tüzét azért közli az új házasokkal, hogy az új életet kezdőknek
Isten áldotta szentélyt biztosítson. Nem jelképes tűzgyújtásról van szó, hanem valóságos szeretettűz–
vitelről, kegyelmi erőről, a szeretet szent erőinek és a szeretet nemességének átviteléről, amelynek ere-
je kell, hogy betöltse az új szentély jövő életegészét. Aki úgy akar gondolkozni, ahogyan az Egyház-
nak Krisztus tanítása szerint gondolkodnia kell a házasság szentségéről, annak egész életén át két igaz-
sághoz kell idomítania egész életét.

1. Az első ez: örök tudatában kell lennie annak, hogy a kölcsönös szeretet tüzét az oltár ma-
gaslatáról hozta a család.

Ne gondold azonban, hogy ez csak egy elméleti tétel. Mit ért az Egyház a kölcsönös szeretet há-
zassági kegyelmén? Röviden ezt: a tüzek mintájára – fényt vet az életútra és a tüzek mintájára – fo-
kozott erőt gyakorol a szeretet valódi gyakorlására.

a) Ha a két házastárs életét az Egyház elgondolásával nézzük, akkor úgy kell arról gondolkodni,
hogy itt olyan szentélyt épít az Isten, amelyből felfakad a jövő élet szent csodája. Szentélyek szenté-
lyének is mondhatnók, mert ahol élet fakad, ott szentélyi keret kiemelt világával van dolgunk. Miért
szentély a templom? Hiszen mindenütt van az Isten! Egyszerűen azért, mert itt közvetlenül, az Úr tit-
kos jelenléte mellett fakad a lelki élet az emberek világában. Annak a költőnek a lelkében, akinek lel-
két az erdők dala szebb életre hangolja, annak a rét, az erdő az Isten szentélye. De állítható az is, hogy
az átlag embernek szentélye a templom, mert az egyházi éneknek isteni hangja, az Áldozat szent ere-
je, a lélekemelő csendes ima egyetemesen szüli a testi emberből a lelki ember fenséges alakját. Ez a
szentély egyrészt – temető; mégpedig olyan, amely eltemeti az élet sok hibáját és botlását. De ez a
szentély – az élet tavaszi fakadásának helye is, itt fakad az új élet elhatározása; az életnek olyan szent
helye: Isten kertje, ahol az örök élet virágai nyílnak. Ezért hozom ezeket például, hogy átkapcsoljak a
gondolatra: a családi élet szentélye is azért szentély, mert az Isten tervének, adományának, kegyelmé-
nek jóságával életfakadás szent helyévé nemesedik és amellett életet fakasztó, minden életet odafűző
gravitációs központ.

b) Most azután a tüzekre kell gondolni. Azokra a tüzekre, amelyek bázisai az embereknek, mert
lobbanó helyeik felé sietnek a bizonytalanul járkálók és meleget igénylők. Oda gravitál, húz minden
ember! Ezért nagy életfelkiáltójelként kell ifjúnak és öregnek és utánuk jövőknek meghirdetni: akkor
lesz szentély a ti otthonotok, ha annak meleg világába visszavágyódik a te lelked. – Egy angol
közmondás azt mondja: az otthon tűzhely, amelyet igényel az ember. Valóban minden angol házban
kályha helyett tűzhely található. Nyitott tűzhely, kandalló. Ennek körzetébe helyezik el a székeket; ez
a központ és e felé nyújtja minden jelenlévő a lábát. Ez pedig annyit jelent: ez a ház központja: a tüze.
– Vigyük át most a hasonlatot a lelki világba: így azután a családi szentély központi ereje a lélek tüze,
amely mindenkire sugárzik és mindenkit hazavonz. Ne higgyük, hogy ez elmélet. Valóság ez, mert ha
bármilyen módon el is távolodunk ettől a tűzhelytől, a hazahúzó csodás erő a végén visszavonz. – A
karácsonyra kell gondolni. Utolsó filléreinket vasúti jegyre adjuk, minden módon úgy rendezkedünk,
hogy a családi szentélybe térhessen apa, anya, gyermek. Azért, mert ez az ünnepek ünnepe. A gravitá-
ciós húzó erő a szentély tüze. Csak ide és ide vonzódik az ember! – Thorton Wilder „Hosszú útja” is
azt hirdeti: csak a családi tűzhely az a szentély, kohó, ahol otthont talál a mindig hazavágyó ember.
Azért: ápold ezt ember!! Az Írásban olvasható ez az ide értelmezhető szöveg: „A Lelket el ne fojtsá-
tok!” (1Tessz. 5,19). Tüzet ne olts el soha. Természetesen a Lélek szeretettüzéről beszél az Írás. De én
kiegészítem a Mester tanításával: nem csak ki ne oltsd, hanem egész életeden át – férj és feleség – sze-
retettüzet élessz!! – Nem tudom feledni azt a jelenetet, amelyet egy karácsony esti nagy ünnepélyen
láttam. Tüzet gyújtottak, hogy tömjént dobjanak reá, és így a kis Jézus jászola felé gomolyogjon a
tömjénfüst. A főrendező hosszú fehér ruhában odaosont és térdre hullva fújni kezdte a parazsat, és ez
izzásba jőve fellobbantotta a tömjénfüst fellegét. Nem tudtam szabadulni attól a kényszerítő parancs-
szótól, hogy amikor szót emeltem, ennek a „tüzet fújó angyalnak” a lélek szépségéről és hivatásáról
szóljak… Itt azután azt is hozzáteszem: mindenki lehet ilyen angyal, aki az otthon „szent tűzhelyének”
szeretettüzét, esetleg csak pislákoló tüzét, parázzsá fújja és izzóvá erősíti.

2. Ha először hinned kell, hogy a szeretet kegyelmét viszed a házasélet szentélyébe, hogy ennek
ereje lobbantsa izzó parázslásba a szentély tüzét, akkor másodsorban ennek szeretetszolgálatát kell
végezned a házasság életszentélyében.



131

Ez lesz a bizonyos tűzfújás, amely annyit jelent, hogy a soha ki nem aludt tűzhely a házasélet
szentélyének igazi életképe. Hogy ez így legyen, azért tanuljunk a pogányoktól, akik állandóan élesz-
tették ezt a tüzet; tanuljunk a „tűz-fújóktól”, akik olyanformán izzítják a parazsat, hogy az állandó
szeretet erejét érvényesítik a család együttesében. Milyen eredmény fakad mindebből? A szeretet hor-
dozója a melegség erősítője és a lélek örök szolgálója lészen.

a) Szt. Pál azt mondja, ha meg akarsz valakit magadnak nyerni, akkor sohasem hibájának feltárá-
sával és szemrehányásával közeledj feléje, hanem dobj szerető tüzet az arcára, rakj tüzet a fejére;
„…mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére” (Róm. 12,20); de mindig a szeretet tüzét, és meg-
nyered őt. Az igazi léleklátással nem csak hibát látunk meg, hanem olyan jót is, amely az embertestvér
életében is jelentkezik. – Ha ez az élet a nevelési elvünk, akkor olyan szolgálatot végezhetünk, amely
az állandó megértésnek lesz alapja. Nem fordítva kell eljárnunk, mert akkor a családi szentély jégveré-
sű „büntető és megtorló módszer” alapjává is válhat. Vedd észre a legkisebb életerényt is és dicsérően
szólj! Így megnyered azt, aki hozzád tartozik és a szeretet erős láncával láncolod magadhoz a család
minden tagját.

b) Még tovább megyünk. Ezt a szeretetsugárzást annyira kell állandósítani, hogy az életünk min-
den egyes mozzanata az otthon lelkületének emelését szolgálja. Ha a házastárs – lett légyen a férj vagy
a feleség– észreveszi, hogy a család édesanyja lelkéből melegség árad, akkor ez a kisugárzás ellenáll-
hatatlanul szentéllyé, igényelt szentéllyé nemesíti a családi otthont. Ha a család minden tagja kitárt
kezű ember, aki minden hazatérőt öleléssel vár, akkor megjósolhatom, hogy kinyílik a szív és hazahív
a szeretet hangja. De ha valaki egészen gyarló emberré válik, vagy az élet szenvedései nyomán a csa-
ládon kívül keresi morcos lelkének örömeit, vagy szinte élő durva sündisznóként mozog a család kö-
rében, annak nem szentély, hanem csak wigwam az otthon; olyan „tanya”, ahol éjjelez és táplálko-
zik… Tudom azt, hogy nehézség, bajok, küzdelem, gazdasági bajok kísérték, kísérik és kísérni fogják
az életet. De éppen azért élsz szentélyben, hogy ezeknek nyomasztó erejét gyengítsed a szeretet csodás
erejével! – Látod testvér, ez a szentélyi élet csodás felfakadása.

Bef: A mai beszédet a „Penates”-ek, a házi istenek pogány példájával kezdtem; most pedig ke-
resztény példával zárom. Az őskeresztényeknek az volt az Egyház által engedélyezett szokása, hogy
az Oltáriszentséget minden egyes hívő kis selyemkendőcskében hazavihette. Ez a római véres üldözé-
sek ideje alatt volt így; mégpedig azért, hogy a legnagyobb Erőt vehesse magához az, akit állatok elé
hurcoltak; vevén, valóságban kapja Krisztust. – A házasságnak, szentségének kegyelme nem selyem-
lepelben adja nektek Krisztust, hanem lélektartalomban juttatja otthonotokba. Ha az oltártól hazatérő
gyermek, asszony, férj az áldozás után valójában Krisztust viszi haza, akkor igazán az erő szenté-
lyévé alakítja naponta az otthont, amelyet családnak nevez. Mégpedig azért, mert nem mécsest
gyújt a hazahozott Krisztusnak, hanem örök valóságban hordja magában a Krisztust, hogy lélektüzé-
ből fényt szórjon a családi szentély felé. Nem lehet elképelni olyan Krisztus hordozót, aki azonnal
indulatossá válik, ha kissé túl meleg vagy sótlan a leves… Krisztust hordozó akkor a családot szolgáló
lélek, ha mindig szeretettel fordul a család bármelyik tagja felé. A valóságban Krisztust hordozó em-
ber a mindig szóró, a mindig jót akaró. – Krisztus mondja: „tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatosszívű” (Mt 11,29). Prédikáljátok ezt sokszor magatoknak hazamenvén: Krisztust hordozók
vagyunk és szelídségének, alázatosságának terjesztőjévé kell nemesednünk! Ha így éljük és szen-
teljük meg a családi szentély belső életét, akkor valóságban melengető lészen a szeretet tüze, és a kö-
zös élet boldogaivá alakít a szeretet boldogító melege. Amen.

14. beszéd: Az otthon szolgálatával

Bev.: Megteremtődött az „otthon”, ennek szolgálatáról kell beszélni a most következő beszédben.
– Azzal az igazsággal kezdhetnők: az otthont mások építik számunkra és a házastársaknak kell meg-
szentelniük, hogy a közös életük boldogságának fészkévé váljék. – Minden mese így szól: addig küsz-
ködik az ember, amíg otthont talál. Azután így folytatja: éltek boldogan, ameddig a világ tart. Ez a két
gondolat a mese képzeletvilága. Az igazság az, hogy a boldogság megszerzésének küzdelem a bére, de
annak megtartása további áldozatos munka eredője. Aki mesevilágban él, az azt hiszi, hogy mindent
hoznak és adnak; csak hörpinteni kell az élet serlegéből és biztos a boldogság érzése. Aki ennek a me-
seképnek áldozata, az érezni fogja, hogy a kimeríthetetlennek hitt tenger kiszárad és a boldogságnak
vélt életrév valójában szenvedések területe. – Az otthon boldogságát az ember önmaga teremti és ál-
landó teremtő munkájával szinte visszahatóan teszi boldoggá önnönmagát. Ennek a boldogság te-
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remtésnek, otthon teremtésnek két vonala vagyon.
1. Az első – a szó igazi értelmében– az otthon anyagi felszerelése és állandó gondozása.
Azt lehet mondani, hogy az együttes életnek fizikai alapjai készítésén kell megindulnia, mert ezen

fejlődik tovább az élet boldogságának biztosítása.
Oktatni és inteni kell mindenkit arra, hogy az új házasélet szent keretét állandó teremtő munkával

kell szorgalmazni. Az előkészületi felszerelésben az „öregek” a megindítók, de az állandó teremtő
munkával a fiatalok a felépítők. A fészekrakás csak a madárvilágban fejezi be a „meleg otthon” terem-
tését, az embervilágnak pedig az állandó és évtizedekre menő erőfeszítő munka a boldog otthonnak
feltétele.

a) Ha mármost értelmezni akarnám ezt a feladatot, akkor azt kellene mondanom, hogy a családi
élet számára meginduló „otthon teremtés” úgy megy végbe, hogy az új család minden egyes tagjának
arra kell törekednie, hogy a keresetből származó jövedelem – mintegy gravitációs erővel – fordíttassék
a család otthonának szolgálatára. Ha valaki munkájával szerzett bérét kifelé fecsérli és így az élveze-
tek megszerzésére pocsékolja, az maga vádolhatja önmagát a családi élet eltemetésével; megtagadta a
hazahúzás isteni törvényét, jelentőségteljes teherrel viseli saját családi boldogságának eltemetését. Az
otthon alapfelszerelése további gondozást és gyűjtést igényel. Az az otthon, amelyet a szülők megala-
poztak és új dolgozó házastársak gazdagítottak, annak minden kis darabja kopással pusztul… Csak
abban az esetben nem, ha a gondos apa – gravitációval – minden pénzét a családnak hozza, és a dolgos
anya minden feles fillérkét a bútorzat vagy ruházat felújítására fordítja.

b) Minden, ami új volt, régi lesz; minden, ami régi, ronggyá lesz. Csak akkor nem, ha áldozatos
munkával és gondos beosztással úgy élünk, hogy az otthon állandó gondozására nagy súlyt helyezünk.
Áldozatos gondozás nélkül szinte „sátorrá”, „tanyává” vagy „wigwammá” silányul az otthon… Ne
csodálkozzék az ember, ha nem érzi magát jól az „otthonban”, hiszen a szép és feldíszített otthona las-
sanként hulladékkal, rongyokkal berendezett födéllé silányul… Födél alá csak vihar ellen menekül az
ember. Az életszentélynek örömét a tiszta, rendes családi keretben keresi. Ifjúnak és öregnek hangsú-
lyozzuk, hogy csak akkor fogják megtalálni az otthonban a boldogságnak titokzatos „kék madarát”, ha
az otthon olyanná alakul általuk, hogy hazavonzza a család minden tagját. Mert amikor a gravitációt
úgy értelmezem, hogy minden szerzett fillér a családi otthonépítésre siessen, akkor arra gondolok,
hogy végül is a széppé teremtett otthon legyen férj, asszony, gyerek és öregek hazavonzó szent köz-
pontja. Csak akkor lesz a családi otthon kellemes, hívó és magához húzó, ha annak ragyogása és ál-
landó újjáalakítása az asszony és férj közös áldozatos munkájának eredője.

2. Ha ezt a részt úgy neveznők, hogy az otthon szebbé teremtése, akkor fokozatosan kell igényelni,
hogy a férj és feleség „lelki otthonná” varázsolja a családi szentélyt.

Most nem a jegyben járó ifjú menyasszonynak és az ifjú vőlegénynek, nem is csak az ifjúságnak
szólunk, hanem egyetemlegesen kérjük, hogy a házasélet szentélyében a lélekotthonnak megteremtése
állandó szent feladata, sírig tartó feladata legyen férjnek és feleségnek. Ez áldozatos munka.

a) El kell hessegetni, vissza kell utasítani azt a gondolatot, hogy az Isten tervében olyan „otthon”
volna a családi szentély, amely szerint csak a révbejutás, asztalterítés és ennek élvezése volna az új
élet tartalma. Az ember életében a lényeg az állandó, tevékeny munka, amely a családi szentélynek
otthonná nemesítését szolgálja. – Költők szép verseket írtak (Aranyra gondolok) a családi élet szépsé-
geiről. Az ő lelkük bele tud tekinteni ebbe a szentélybe, és áhítattal látják az élet szépségeit. A valóság
az, hogy ott tanyázik a boldogság, ahol él a házastársak áldozatos szeretettől itatott teremtő munkája. –
Gyakorlati utasítást Lessing-től vehetünk, aki azt mondja: nem akkor vagyok boldog, ha bírok valamit,
hanem akkor, ha török valamire. Krisztus Urunk pedig így fejezi ki mindezt: „Atyám szüntelen mun-
kálkodik, ezért én is munkálkodom” (Jn 5,17). Az ember tehát abban kövesse a Mestert, hogy „dolgo-
zó ereje” nem szűkül le a föld kenyérkereső munkájára, hanem kiszélesedik „önteremtő” saját lelki és
testi kifejtő és másokat is boldogító életmunkára. Miért kell végezni ezt? Azért, mert csak így lesz a te
életed boldog a család szentélyében, csak akkor lesz az otthonod boldogságot sugárzó, ha áldozatos
önfegyelemmel magad Isten emberévé alakítod, életed javából mindig többet nyújtasz otthonodnak,
majd másoknak és így állandóan „teremtő emberként” éled életedet.

b) Ha valaki csak azon gondolkodnék, férjnek vagy feleségnek mi a jogi helyzete a családban, az
arra ébredne reá, hogy elérkezett a családi szentély boldogságának temetése. A családi otthon nem jo-
gi keret; a szentély nem enyém és másé; a családi szentély nem telekkönyv, ahol felveszünk adatokat,
mi illet engem és mi másokat… A családi otthon olyan szentély, amelyből az élet fakad és amely kell,
hogy az élet boldogságát is teremtse a kölcsönös szeretet sugárzásával és az áldozatos munka szépsé-
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gével. – Ha akadna közöttünk valaki, aki abban a téves hitben élne, hogy az érettségi bizonyítványt,
akadémiai vagy iparigazolványt birtokló most már „teljes ember”, az naiv egyszerűségében fokozatos
visszafejlődés áldozata lenne. Az emberi életben nincs „érettség”. Ez pedig azt jeleni, hogy a gyermek
életfejlődés lendületével és munkájával bontakozik ifjúvá, majd felnőtté. De még az öregnek is köte-
lessége az állandó önnevelés fegyelme. – Mikor lesz tehát boldog az ember? Akkor, ha önmagát és
otthonát tevékeny munkával tökéletesíti. Vegyük tudomásul: harcban és tevékeny fáradságban lakozik
a boldogság. – Könnyű ám azt mondani, hogy az otthon zavarában nem én, hanem ő a hibás… Sohase
feledjük: az élet nem igazságkeresés, hanem szeretet és áldozat szórás. Ne azt keresd, hogy az ott-
hon ért bántalom és szenvedés mily igaztalan, hanem azt, hogy a megbocsátó és sugárzó szeretet ala-
kítsa át a bántó fél lelkét. A Mester ezt tanítja: „Ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik jobb
arcodat, fordítsd oda a másikat is. S ha pörbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet
is” (Mt 5,39-40). Szt. Pál pedig ezt írja a jótettekről: „…mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére”
(Róm. 12,20). Ez rettenetes nehéz életfeladat, de azt is tudom, hogy a családi otthon szolgálata az
egyetlen kizárólag és biztosan boldogságot teremtő életmunka. Hiába lenne tiéd az „igazság”, ez csak
jogi helyzetet teremt. De ha szeretni tudsz – még az „igazság” elnyeréséről is lemondva – szeretetet
szórni urad, gyermekeid felé, akkor eltűnnek a családból azok az ellentétek, amelyek a boldogtalanság
szülői. – Kell, hogy csendüljenek azok a hangok, amelyek még az élet piacán is bűnnek mondatnak?...
Ne várd tehát, hogy otthonod boldog legyen, ha abban nem talál otthont az áldozatosan egymásért
dolgozó munka és egymásra sugárzott szeretet. Ezek nélkül életboldogságot megteremteni nem lehet.
A lényeg az: áldozatos szeretetet sugárzó férjjé és feleséggé nemesítsd önmagadat, hogy egymás sze-
retete boldoggá tegye otthonotokat!

Bef: Befejező igazságként ezt hirdetem: a családi otthon szentélyében a boldogság születése a te
állandó áldozatodnak, munkádnak gyümölcse! Szinte erősítve szeretném hangsúlyozni: állandó áldo-
zatos életednek megszentelt gyümölcse. – El lehet mondani negatív formában: ne higgy abban, hogy
akkor lesz boldog az otthonod, ha te vagy a ház ura… A családi szentély nem olyan forrásbuggyanás,
amely a többi forráshoz hasonlóan csermely, folyó lészen és végül a tengerbe zuhatagozik… A családi
élet olyan boldogságforrás, amely oltár talajából fakad és az életed szolgálatával, az áldozatos szeretet
csodájával, állandó erőfeszítéssel teremti meg a vágyva vágyott boldogságot. – Még a természetes for-
rások buggyanása is csak tiszta vizet robbant felszínre… Olyat, amelyben visszatükröznek a gleccse-
rek, a játszi napsugarak… majd patakká szélesedve rónákat öntöz… továbbá éltető italt kínál ember-
nek, állatnak egyaránt. – Ha a te házasságodban is ilyen állandó és áldozatos szolgálat jelentkezik, ak-
kor lesz boldogságtok otthonává. Ekkor az állandó áldozatosság a család minden tagjának örömöt, jó-
ságot, szeretetet kínál, és minden egyes családtag ajkán felcsendíti a boldogság dalát. Ez a dal pedig
hangossá varázsolja az otthon csendjét, derűssé alakítja a családtagok lelkét és a megtalált „kék ma-
dár” birtoklásában földi mennyek országává varázsolja a családi szentélyt. Amen.

15. beszéd: A gyermekáldás szeretetével

Bev.: Szinte Isten adta „véletlen” az, hogy Lázár feltámasztásának Evangéliumát olvassuk akkor,
amikor a házasélet értelmezésében éppen a gyermek problémája jön sorra. – Mindezt pedig azért ve-
tem előre, hogy belekapcsolódhassunk abba a gondolatba, amelyet az Írás első lapjain mond az Úr,
amikor a családi életet szentéllyé avatja: „És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, soka-
sodjatok, s töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28). Mikor ezt a szöveget mé-
lyen elgondolkozva olvassuk, akkor arra kell gondolnunk, hogy itt valóban arról van szó, hogyan lehet
az emberi élet szent ősi forrása, a házasság szentsége olyan állandóan növekedő boldog együttes? A
kérdés formában jelentkező tételre az lesz a felelet: mindez akkor érhető el, ha sokszorozódik benne
az egyénnek az élete, azaz sokszorozódik benne az „új tavasz”, a gyermek élete. – Ha ezt részletezni
akarnók, akkor azt a rövid megállapítást kellene tenni: életboldogságot akkor fog találni állandó
szentélyében az emberpár, ha szolgálója lesz a bontakozó életnek. Múlt alkalommal arról szóltunk,
hogy a házasság lényegéhez tartozik az az áldozatos készség, lemondás, önfegyelem, amely az állan-
dó, örök értékű jellege miatt tartozik a legszentebb életerények közé. Most pedig azt kell beleharan-
gozni a hívők lelkébe, hogy a házasélet áldozatosságából fakadó boldog keretét az Isten adta, nevelke-
dő bontakozó gyermeksereg megjelenése biztosítja. – A boldog családi életnek alapját ez az Isten ad-
ta tétel nyújtja: Istentől jöttünk, Istennel élünk és Isten parancsából – emberi erők segítségével – életet
szülünk.
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1. Első tételünk tehát így szól: a családi élet boldogságát az újszülött gyermek biztosítja.
De ha ezt a tételt leszögeztük, akkor további kérdés lészen: vajon ez a családi élet boldogságának

biztosítéka? Mert az a kérdések kérdése: hogy és mint tud a családi közösségben élő férj és feleség
olyan életet élni, hogy az életkeret boldogságának tartósságát biztosítsa?

a) Ha a pogány Rabindranath Tagoret kérdeznők, mit gondolsz te az újszülöttnek családba-
lépéséről, akkor azt válaszolná: „minden újszülött gyermek sikongó követe az Úrnak, aki sikongó
hangjával azt hirdeti, hogy az Isten még mindig szereti az embereket, mert új követet küld hozzájuk”.
– Ha pedig a pogány szavait Krisztus szavaival egybevetve értékeljük, akkor a Mester ilyen fenséges
mondattal emelkedik a pogány bölcselő fölé: „Aki befogad egy… gyermeket az én nevemben, engem
fogad be” (Mk 9,36). Nem csupán új ember lép csak a családi szentélybe, hanem Krisztus lesz a kis
otthonnak szent lakója. Ebből következik, hogy az édesapának és anyának olyan módon kell megpi-
hennie tekintetének a gyermek arcán, hogy annak vonásaiban találja meg az egek Urának, a föld Meg-
váltójának, Krisztusnak arcvonásait. Ha ezt valaki látja, akkor állandó öröme lesz számára az egek
Urának ember formában való beköszöntése.

b) De ne higgyük, hogy ez csak a költőnek és a Mesternek a szavaiból csengő elméleti tanítás. Ez
az emberek lelkének belső, legősibb, ösztönös, szent megnyilvánulása. Látszólag semmi sem követel
akkora áldozatot a családtól, mint az újszülött gyermek. Anyáknak életáldozata a legnagyobb; áldoza-
tos a megjelenés előtt, szenvedés telje a szülésben és odaadóan áldozatos, hogy erős, egészséges le-
gyen a gyermeke. Nincs kenyér, olyan kenyérszelet, amelynek nagyobb falatja nem a gyermeké. –
Nincs mélyebben rezgő érzés, mint az anyai és apai szeretet érzése. Mit mutat ez? Azt, hogy ősi,
szent igazság, Isten adta igazság, hogy a családi életnek igazi örömét a felnövekedő isteni követek je-
lentkezése adja. – Egyik neves egyházi író felvetette azt a kérdést: hogyan értelmezi Krisztus, hogy
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14)? Különösnek látszó felelete így hangzik: nézz rá a kis-
gyermeked arcára! Ha lelkedből kilobban a szeretet és tűz sugárzik a kicsike felé, akkor mosolyra hú-
zódik az arca és csókra nyílik az ajka. Ez a tény azt sejteti, hogy minden ember élete tüzet lehelő, és a
legnemesebb „anyag”, a gyermek szent lelke tüzet észlelő. – De más kérdést is idedobhatunk mond-
ván: kit lehet a szeretet legkisebb jelével legkönnyebben magunkhoz vonzani? Nem mást, mint a
gyermeket. Az ő tiszta lelke csakis a szeretet erejében hisz; éppen ezért a felé nyújtott simogató kezet
úgy nézi, mint a gondozó jóság jelét, amelyre vele szemben részéről is szeretet fakad. – Az isteni kö-
vetnek megjelenése tulajdonképpen annyit jelent, a szeretetet hozza a családi szentélybe és a szeretet-
nek legkisebb jelére a szeretetnek nagyon kiáradó készsége az ő válaszfelelete. – De ha öröm a család-
ban az újszülött, akkor folytatni kell mondván: azért öröm ez a beköszöntés, mert a bontakozó élet ál-
landó erőfeszítésre hangolja a szülők életét. – Mi pusztítja az emberi életerőket? Az öregségnek, leal-
konyulásnak, törtségnek szelleme. Ezzel szemben mit hoz a gyermek? A tavasznak embere az élet
lendületét biztosítja és a családot áldozatos életre szorítja.

c) Ha az édesapára gondolunk, aki előrehaladó korában az elesettség jelét érzi, akkor meg lehet ál-
lapítani, hogy ha a tavaszt lehelő gyermeke szeméből szeretet sugárzik feléje, akkor elröppennek lel-
kéből az öregség képei, mert a derűs tavaszi nemzedék a bontakozó élet szivárványát vonja a feje kö-
ré. Ez pedig úgy megy végbe, hogy az ő szeretete viszontszeretetet kap a gyermeknép lelkéből és így
élettavaszt fakaszt a lankadó „életőszből”. – Egyetlen kincs a szeretet. Azért, akiből szeretet árad, az
szeretetet nyer; e kettős áramlásnak találkozása az élet állandó boldog, tavaszi nemzedékének együtt-
élése. – De nemcsak az öregedés, az elesettséggel szemben életerő a tavasz fakadása, hanem az öreg-
korban az élet egyetlen vigasza is a gyermek. – A kis ember felserdülve ifjúvá lesz, új fészket rak és az
új családi szentélyben kaput tár azok előtt, akiknek kifáradt teste a szeretetnek odahajlását igényli. Az
új családi életben élők úgy nézzenek tehát az „új követre”, hogy majd a hanyatló karjukat az áldozatos
életükből fakadó és felnövő gyermek emeli, szenvedésüket teszi elviselhetővé, sőt ősziesen boldoggá
ezt a életkorszakukat is. Így nézve a családi szentélyre, az az igazság áll előttünk: „engem fogadsz be,
ha egyet e kisdedek közül” magadénak mondasz.

2. A befogadás mellett van egy második feladat is – és ez is örömet hozó feladat –: a beköszöntő
isteni követ istenivé való nevelésének feladata.

Feladatnak mondom és mégis örömforrásnak hirdetem. Ellentétnek látszik, mert ha nehéz a fel-
adat, akkor nehezen vonható le az a következtetés, hogy a feladatteljesítés örömforrás lehet a család
apja vagy anyja számára. – Pedig valóban ez az igazság.

a) Nézzük csak először, mi a nevelés feladata? A nevelés feladata abban áll, hogy a gyermek éle-
téből Isten angyalnépét próbálja kifaragni. Ha próbálkozik ezzel valaki, akkor annak a márványtömb



135

mélyén kell – Michelangeloval– az angyalarcot felfedeznie és a nevelő munka vésőjét kell megra-
gadnia, hogy ebből az Isten angyalának képét faragja ki. A gyermekember lelke Isten lehelete; a
gyermek élete Isten angyalának élete; de ennek az angyali arcnak tökéletessé formálása az édesapa és
édesanya áldozatos nevelő munkája. Jellege: feladat és teher, gond és áldozat; valósága pedig: öröm-
forrás. Ha ugyanis azt látja a család apja, anyja, hogy a gyermek arcán tökéletesebben verődik ki az Is-
ten képe, ha felfedezi a serdülő leányka arcán a Szent Szűz tisztaságát, ha látja az előretörés nagysze-
rűségét, a jót akarást, akkor lehetetlen, hogy ne boldogság áramoljék feléje. Boldogan támad fel lelké-
ben ez az igazság: embert küldött az Isten, de angyalt neveltem áldozatos munkámmal.

b) De nemcsak az a lényeg, hogy odaadó tanítással lelki emberré emeljük a kisgyermeket, nem-
csak az a fontos, hogy erkölcsileg olyanná tegyük, hogy mindig jót szóró legyen. További feladat az,
hogy olyanná neveljük, hogy benne Krisztus lakozzék. Legyen a gyermek az Isten képe, és legyen ő
földön járó és égbe törő szent angyala a családnak. Az újszülött valójában isteni követ, tehát angyal.
Mivel a földön találkozom vele, azért a földön kell úgy nevelnem, hogy Istenhez térhessen! Az az apa
– anya, aki a családi életben megjelent „Isten angyalában” meglátja, hogy a nevelő munka az  „élő
angyalképet” tökéletesíti benne, annak életét állandó boldogság telítheti, mert odaadó munkával való-
ságos „élet-angyalt” nevelt gyermekéből. Olyan módon kell erre gondolni, hogy el kell hessegetni azt
a kísértő gondolatot, amely a gyermek hálátlanságáról, vagy elromlásáról károg… Inkább azt kérdezd:
nincs-e itt, vagy ott hiba a nevelési munkában? Ne dobjunk sötét lepelt mások fejére, ellenkezőleg:
higgyük, hogy a jó szülőknek áldozatos szent munkája életvirágzást fakaszt Isten kertjében… Hinni
kell abban, hogy a jó mag mellett konkoly is nő: de hinni kell abban is, hogy az elvetett jó magnak fel-
színre kerülése – Krisztus szerint– elnyomja a konkolyt és gazdag gabonatermést biztosít (Lásd: Mt
13,29-30).

Bef.: „Szaporodjatok… s töltsétek be a földet…” (1Móz. 1,28) – hangzik az Írás elején… De ez
folytatást nyer Krisztus igéinek tartalmából: és töltsétek be a „mennyek országát”. – Milyen kevesen
gondolunk arra, hogy az angyal és az embervilág teremtésén túl nem olvassuk, hogy Isten teremtő ere-
jével gazdagodik Isten országa. De olvassuk: angyalt küld az Isten – a te teremtő munkád segítségével
– a földre, és te, ember, ezekkel gazdagítod mint „Isten népével” Isten országát. Te vagy tehát a „te-
remtő” – az Isten szent országának népesítésével!! Te vagy a mennyország „létesítője” készséges be-
fogadással; majd gondos, odaadó neveléssel te leszel gyermekeidnek angyallá nemesítője és így a
mennyek országának gazdagítója. – Ezért tanítja az Egyház, hogy az égi Atyához hazatérőket nem
úgy kell siratnunk, hogy szeretteinket teljesen elvesztettük, hanem azzal kell vigasztalnunk szenvedő
lelkünket, hogy odatérnek, ahol Isten gyermekeiként fogjuk üdvözölni őket. – Ma halottak napja van.
Amikor a sírok közt járunk, akkor így kell gondolkodnunk: öreg… fiatal… apa… anya… gyermek…
Mind-mind hazatértek. Mi itt vagyunk közöttük… Kicsordulnak a könnyeink, hiszen emberek va-
gyunk. De azért erős hittel hisszük, mert isteniek vagyunk, hogy a tőlünk távozottak az Atyához tér-
tek… Ők előttünk jártak és mi utánuk megyünk, de az Isten szent országában mi is találkozunk. Nagy
család az emberiség egysége; olyan, amelyben egy az Atya, sok a gyermek. És minél több lelket fo-
gadtunk be isteni követként és minél többet küldtünk át nevelő munkánk eredményeként Isten angya-
lának az Atyához, annál boldogabb lesz az az „egység”, amely valóban a végleges szentek egyessége.
Amen.

16. beszéd: A szeretetbe nemesedő érzés hullámzásával

Bev.: Evolutio – az élet jelszava. Alsóbb életből – felsőbbre! – És a házasélet?... Itt igazán ez fo-
lyik.

1. A szerelem érzéshullámzásából – az áldozatos életszolgálatba.
a) Nem szabad azt hinni, hogy az ösztönös élethullám– fokozás az élet tejessége. Ez – a földszintje

az életnek.
b) De azt kell hinni, hogy az áldozatos szolgálat az élet igazi tartalma! („Servire! – Non servire!”)
2. Az áldozatos életből az egymást támogató szeretet csodavilágába. Kezdődik azzal: ellanyhul

az érzés, de születik a szeretet örök lendülete!
a) Itt más a lélekszeretet tárgya.
b) Itt már a lélek a szeretet sugárzó életkincse. Ennek eredője? Az egymást állandóan szeretőknek

abba az országba való bejutása, ahol a lélek a döntő, és Isten az örök Atya.
Bef: Ez az az ország, amely a lélek embereinek teremtetett Istenország. Itt diadalmaskodik a lélek
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ereje, itt kezd hullámot vetni a szeretet erénye, és végső tarajozásban diadalmaskodik – Isten örök or-
szágában. Amen.

17. beszéd: Az öregek megbecsülésével

Bev.: „Gerontológia” a tudománynak legújabb kérdése… Meddig élhet az ember? – Az Isten
Evangéliuma így felel: örökké… – De tudomány és hit együtt kérdezi: hogyan boldogítható a földön
eltöltendő öregkor?

1. Az előretörő ifjúságnak ez a parancsa: az ifjúság lendületének megőrzésével…
Itt: magatokról van szó! Önszolgálat! Átmenet: magad veted meg ágyadat…
a) Beérés felé törés…
b) Az örök lendület érzés…
2. A család öreg tagjainak szeretetteljes megbecsülésével.
a) Tisztelet és szeretet az élet gyökérzetének. – A ház tanácsába való bevonás… A „senkivé-tevés”

kizárása…
b) Szeretet és sugárzó példaadás az élet virágjainak… Nem gáncsoló szó… Hanem példát adó

élet…
Bef.: Szenátorok!! – P.O. „Kell a kocsit ragadó szilaj csikó, de szükséges a rohanást fékező erő!

*

Befejezés

1. beszéd: Boldog lesz az egyéni emberélet
2. beszéd: Boldog lesz a nemzeti élet
3. beszéd: Boldog lesz az „égi otthon” örök élete

* *

QUOMODO FORMANDA EST VITA?
(Konferencia-beszédsorozat – nagyböjti vasárnapokra, 1959, Budapest, Vöröskereszt kápolna és Er-
zsébetváros)

Hogyan ismersz reá a cím alapján? Keressük a természet szavát és ebben is halljuk az Isten sza-
vát. – Majd erősítsük a természet szavát, meghallgatván az isteni Mester tanítását. – A kettő egybe-
vetése után éljük az isteni élet alakját!

1. beszéd: (Nagyböjt I. vasárnapja):
Characteristicum primum est: evolutio

Bev.: O. Nielsen képei „szárnyalást” mutatnak. Sőt az élet teljes elgondolása „parabolikus” vo-
nalra utal… De csak parabola volna a hasonlat? Isten és ember akarat – kapcsolata (két fókusz mű-
ve!?!) teremti az életet? Az igazság ez: Isten adja a szeretet ajándékait, és az ember ezekkel bontja ki
önnön értékeit. – Az út első ütemezője a fejlődés isteni kegye, és ennek az első lélek–
karakterisztikonnak értékelése lészen az első beszédünk tárgya. Milyen mozzanatokban jelentkezik te-
hát a fejlődés ténye?

1. Az állandó felvételben.
Mindent az embernek ad az Isten. Világ, szellem, Maga az Isten is, felénk forduló és életértékként

kezelendő szent valóság. Csak az ember birtokolhatja; a természetlényeknek nincs szellemi befogadó-
képességük. És mindezt – felveszi az ember.

a) Testieket tekintve látjuk, hogy nem befejezett az ember. – A világ erősnek kínálására felvétel-
lel rezonál a lélek. Minden kell, ami érték. – Még az eget is ostromolja az ember, hogy többet és töb-
bet kapjon tőle az élet.

b)  De a lelki életet tekintve, ugyancsak felvesz az ember.  Tanul,  mert  tanítják,  tanul,  mert  így a
tapasztalat felvétele után fényes tűzként lobban a lelke… – Ez végül is gyökérfakasztás: földi–
gyökérzet növesztés és léggyökérzet fejlesztés…
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2. Az állandó felhasználásban.
Negatíve kezdem: nem gyűjtő múzeum, hanem életpompát fakasztó dinamikum az élet.
a) Felszívása – a világnak… Ez a „Gea mater” jelentősége. Az „anya” táplál. – Anteus az ember.

Olyan valaki, aki a „földanyára” támaszkodik, ha új erők után áhítozik…
b) Felszívása – az isteni kegyelemnek. – Szellemi vonalra emeltetett az ember, mert szellemi erők

befogadására képesítette őt az Isten. Vesszük a földieket és hasonlóvá leszünk a földanyához. De vesz-
szük az égieket és hozzá hasonul a lelkünk az égi Atyához. – Ez végre is – asszimilálás.

3. Az állandó előretörésben.
Meddig halad az ember? – Kor?... Szépség?... Tudás?... Ezek – idő hasonlatával élve – csak má-

sodpercek a nagy végnélküliségben.
a) Az ember a végnélküli vonalon halad. – Fenyőfa, melynek örökzöld ágai szigonyszerűen törnek

az egek felé… De olyan, amely mindig magasabbra tör. Ismét O. Nielsen-re hivatkozom. Az emberi
szellem „mese fantáziái” örök szárnyalásról regélnek.

b) Az örök élet diadalvonalán… Ez a vonal az élet beteljesülésének vonala volna. – Olyan távol-
ság, amelyet emberi értelem meg nem közelíthet. Azért itt a Mesterhez fordulok. Tőle várom és ve-
szem az ígéretet: „Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem” (Jn 11,26) és: „Aki szeret
engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn
14,23). Ez végre is – isteniesülés. Ennek földi szakasza isteni élet. „Ha valaki újra nem születik, nem
látja meg Isten országát” (Jn 3,3). És égi valósága – Istenben való élet: „Azon a napon megtudjátok,
hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20).

Bef: Befejezésül nézzünk szembe önmagunkkal, akik fejlődők, előretörök és Végtelen Atyánk-
hoz törők vagyunk! – De milyen hasonlatokkal színezhető és milyen isteni tanítással értelmezhető
az „önura ember”?

a) Tűz vagy, aki a sötét világ fényévé teremtettél. A Mester ezt mondja: „Ti vagytok a világ vilá-
gossága” (Mt 5,14).

b) Isten dalosa vagy, aki a világ szépségéért hálát zengesz az Úrnak. Az Írás ezt mondja: „Minden
lélek dicsérje az Urat! Alleluja!” (Zsolt. 150,6).

c) Isten képe vagy, mert tükrözik rajtad a szellem fénye… Az Írás is állítja: „Meg is teremté az Is-
ten az embert: a maga képére teremtette…” (1Móz. 1,27).

d) Állandó tökéletesedő vagy, úgy, mint a mindig virágzó rózsaszál… A Mester ezt mondja: „Ti
olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48).

e) Örök élet hordozója vagy. A Mester ezt mondja: „Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal
meg sohasem” (Jn 11,26). – Atyádhoz sietsz a fejlődés lendületével… Mesterünk így erősíti a termé-
szet szárnyalását: „…hozzá (Atyához) megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). – Legyen tehát
boldog az „életzarándok – ember”, mert tökéletesedés útján az égi Atyához jut élete! Amen.

Egybekötő bevezetés: Ismét az élet másik döntő jellegű karakterisztikonját keresem, hogy az el-
sőhöz, a fejlődés lendületéhez fűzve értékesíthessem ezt az új ismeretemet. Tételszerűen kijelenthe-
tem: a fejlődés sodró ereje lendít és az élvezés és örömvágy boldogít.

2. beszéd: (Nagyböjt II. vasárnapja):
Vitae humanae secundum characteristi – cum est: delectatio

Bev.: Az Isten szavának első csengésével kezdem: „…töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok
alá…” (1Móz. 1,28), és a Paradicsom kertjének valóságát állítom drága testvéreim elé. Mégpedig
azért, hogy vegyétek észre: Isten terve az emberi élet boldogsága. De azt tudjátok, hogy ezt a szent
tervet megzavarta az ember vakmerő gőgössége. Azért van az, hogy nem is látjuk, sőt gondolni is alig
merjük, hogy boldogság– élvezés az emberi élet egyik elérhető állapota. Épp ellenkezőleg mondja a
hindu bölcselet: minél többre vágyunk, annál boldogtalanabbak vagyunk. A „Nirvánát”, az istenség-
be olvadás tudattalanságát tartja az élet igazi célbafuttatásának. – Lássuk most a maga valóságában:
hogyan is áll ebben a tekintetben az élet?

1. Az első megállapítás ez legyen: Ősi igénye az embernek a földiek élvezése (Delectatio
sensualis).

Földhöz tartozó az ember, nem tud és nem kell kiröppennünk a világból. Ősi igazság: föld az
anyánk és táplálónk.

a) Ennek az örömélvezésnek a lényege: az öntudatos uralkodás öröme, birtokbavétel és élet– ideg-
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izgalmak élvezete. De jól jegyezd meg: lehet mindez értékes tartalom. Hisz az ég teremtménye! Meg-
ítélésük alapvetésben ilyen legyen: életet fakasztanak és így életet boldogítanak. Maga az Úr teremtet-
te és minden egyest életszolgálat eszközének adományozta.

b) De mindennek pusztító ereje is vagyon. Ez pedig a fékevesztett egyoldalúság és az arányos
szolgálat nélküli élvezet pohárhörpintése. Így azután érthető, hogy ha elhalkul a céltudatos előre törő
szolgálat dala, akkor pusztító túlméretezést hoz a fékevesztett élvezetek sora. – A helyes ítélésük alap-
ját az a tény mutatja, hogy életszolgálat helyett életölő hatalommá merészkednek. Itt tehát a harmoni-
kus keresés volna szükséges, amely igények és örömök birtokba– vételét célirányos arányba állítja.
Ezek igazi példái: a harmonikus természetes erkölcsű emberek és elriasztó példaképei: a „sárem-
berek”. Jelszó: óvakodj Bacchus és Venus örömeitől!

2. Az ember szellemisége azután felsőbbrendű élvezetek szerzésére is szorít. Így azután azt is
megállapíthatjuk: az ember ősi igénye a lelki örömök élvezése (Delectatio spiritualis).

Ősi igazság: „Nemcsak kenyérrel él az ember” (Lk 4,4). Csodálatos, érzi az ember, hogy lelke is
terített asztalt igényel. – A világmindenség titokzatos asztala, az egekből hangzó, természetesen, vagy
személyes kegyelmi indításon keresztül indulva – hangzó isteni szó a lélek eledele. Arra tör a lélek,
hogy az értelem igazságra törő feszülésével és az akarat előrerobbanó erejével minél többet vegyen fel
a lelki kincsekből, hogy azokat életereje fokozására fordítsa.

a) Ezekről a vágyakról azt mondhatnók, hogy ezek a lélek szárnybontói. De olyan világba szárnya-
lók, amelynek csak alapjait, valóságait adja a nagyvilág, de lelki birtoklását, az eszmei értékelését adja
az emberi szellem.

b) Ezek a szárnyalások azután a lélek boldogítóinak is mondhatók. Minél több igazságot leplez le
az ember, annál boldogabbá lehet az élet. – Ne félj az előretörés lendületétől. – Fény az ember: „Ti
vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Lobbanjon és lobbantson a tűz! – De Bábelre gondolj! Ez pe-
dig csak arra intsen: ne az öngőg, hanem az önértéklés és Isten adta életerők életrehangolása le-
gyen lelki erőfeszítésed rugója. – És ezeknek az örömöknek igazi hörpintői a tudósok, művészek, fel-
fedezők és áldozatos kutatók. De ezek eredményeinek örömélvezői vagyunk, mégis egyszerű ember-
testvérek is.

3. Majd az is megállapítható, hogy itt sincs megállapodás. A szellemi ember élettartalmának har-
madsorban kiegészítője: az emberi lélek természetfeletti örömeinek élvezése (Delectatio
supernaturalis).

Ősigazság: Isten képét hordozza magán az ember. Ezt vette teremtésében, és ezt tökéletesítette
benne a megváltás kegyelme. Valamiképpen tehát: az Istenhez tartozó az ember! Ez pedig alapvetés-
ben az örömök öröme, mert a szomorúságok szomorúsága az elhagyatottság, és az örömök öröme az
Atyához tartozandóság!

a) A valóságokat egyetemlegesen érezzük. Akár átfutóan előrerobbannak, akár állandóan indíta-
nak.  Még a bűnös emberben is földi túlméretezettsége után itt-ott fellobban ez a vágy… Az isteni
emberben pedig örök ez az áhítozás.

b) Érvényüket már a földön is észlelhetjük. Elérhető a földön lévő „Isten országa”: „Élek ugyan,
de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). Ez az a világ, amelyben önfeledt lesz az ember
akkor, ha színről színre színében megváltozva látja az Urat (pl. a „mai Evangélium” apostolai).

c) De betetőzésük miatt az egekbe igényeskedik az ember. Ez az igazi felemelkedés!! Ez az a
szárnyalás, amely az örök hazatérés lendületét adja és Krisztus ígérete szerint a boldogságok boldog-
ságát biztosítja. „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én ti-
bennetek” (Jn 14,20). – Jelszó: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk” (Ap.Csel. 18,28). Ennek az elv-
nek igazi megvalósítói: az Úr szentjei a földön és az égben.

Bef.:  Végül  is  mi ez? Olyan emelkedően valósuló boldogságérzés, amely az előretörő és bonta-
kozó élet egyes életszíntáján tárul az ember elé. – Minél magasabb az életszíntáj, annál tisztultabb az
élet– teríték. Akkor, ha az élet Urával Istenével éli boldog életét. Ennek előfutamát itt a földön játssza
le a zarándokember, és ennek teljességét pedig Istenatyánknál éli mindörökre az isteni ember. Amen.

Általános kapcsolás: Az emberi élet belső dinamikáját először az evolutio, másodsorban a
delecatio és harmadsorban a consideratio adja. – Amint mondottuk: az első ütemezi és alakulásra
szorítja az embert, a második örömigényeket támaszt és örömélvezetet követel, a harmadik pedig az
életalakulás fejlődését vizsgálja. – Lássuk most ezt a harmadikat: miben áll ez és milyen értéket kép-
visel?
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3. beszéd (Nagyböjt III. vasárnapja):
Vitae humanae characteristicum tertium est: consideratio

Bev.: Kezdjük a mai beszédet egy egyszerű egybevetéssel. Vizsgáljuk az Isten adta szempárt,
amely állat és ember egyformán osztott kincse. Azt világosan észleljük, hogy az arcon pihenő szem-
nek az a hivatása, hogy kifelé tekintve a környező világ képét vizsgálja. Jól van ez így, mert eligazít
a mindenség nagy és kicsi világában és reávezet a nagy világ kutatására, értékelésére és felhasználásá-
ra. Ámde, ha szorgosabb vizsgálattal kutatjuk a fizikai látás égi kincsét, akkor reá kell döbbennünk ar-
ra is, hogy az embernek olyan lélekszeme is van, amely nemcsak kifelé, hanem befelé is tekint. Olyan
csodaszerv ez, amely látja a lepergett életszakasz minden mozzanatát és színezve előrevetíti a jövő
életalakulás lehetőségét és milyenségét. Ez a „csodalátás” valójában a léleknek olyan működése, ame-
lyet elméletileg considerationak mondhatunk, gyakorlatilag pedig életmegítélésnek és életalakí-
tásnak nevezhetünk. Értékét pedig azért mondhatjuk életkincsnek, mert feltárja előttünk a múltat és
megrajzoltatja velünk a jövőt. Szinte azt mondhatnám: oly életkincs a lélek consideratioja, hogy en-
nek birtokában saját kezünkbe tétetett le életünk tartalommal való megtöltése. – Érdemes ebbe a
világba belenézni, hogy értékelni tudjuk saját múltunkat és szolgálhassuk a saját jövőnket. Wells, a
hírhedt fantaszta csak azért ülteti „időgépbe” az embert, hogy felvonultassa a múltat; mi azért foglal-
kozunk a múltunkkal, hogy megteremthessük igazi jövőnket. – De kérdezzük most már egészen hatá-
rozottan: miért adta az Isten a lélekszemet, és mit lát ezen az életnek zarándoka?

1. Először is azt mondhatnók, hogy: az ember „lélekszeme” a lepergett életszakasz feltárója.
Az élettörténet: annales-írás. Az élet története: fagyűrű egymás köré vonása. Az élet története:

szerves egybefonódás. – Őrzője: az emlékezés, fokozott ismerője: a consideratio. – És ezt mindenki
éli! Jók, rosszak egyaránt; csak az elérkezési időben található eltérés.

a) Minden perc a jelen szülője és egyúttal önmaga temetője. Úgy pereg alá az esemény, hogy a
szülőperc az újszülött temetettje. Dalolhat az „új életesemény” öröméneket és dalolhatja a szülőanya
gyászdalát is.

a) Minden élőlény sajátja ez a különös valóság. Mégpedig azért, mert – amint első alkalommal
mondottuk –: minden élő a fejlődés sodrában mozog. Sőt igen sok élettelen is. A hulló harmatcseppet
felszívja a katángkóró és kékesen nyíló szirmok bontására használja a szitálva hulló erejét…

b) De ez a titokzatos alakulás az ember tudatossá válható élettartalma. Az ember tudja, hogy min-
den ráhatás életet változtat. Sőt, azt is tudja, hogy a változás mikéntjéért egészében felelős. Ami tehát
belőle születik, vagy benne „halottá” válik, az a tudatos öntökéletesítés, vagy önpusztítás okozója.

b) Minden temetés a jövő élet mikéntjének gyökérzete. Mégpedig úgy, hogy elraktározódik a múlt,
hogy belőle fakadjon a jövő.

a) Tehát alappá válik a múlt, amelyen zsendül, vagy pusztul az élet; felhalmozódó televény, vagy
mocsaras talaj lészen a lélektartalom aszerint, amit hoz és gyűjt a küzdelmes jelen.

b) Ámde fakadó életrügy a jövő, de csak akkor, ha értékes adatokat halmoz fel az ember. Az eré-
nyek szokásos gyakorlása, a kegyelmek felvétele és értékesítése szentté teremti a lélek talaját.

c) A „múlt” pedig a törölhetetlen felhalmozódások együttese. Úgy gyülekeznek a lélek szenté-
lyében, hogy „feledés”, „nemtörődömség” nem lehet úr felettük.

a) Mindenkiben egyetemleges, még a fizikai világban is egyetemes ez a „megmaradási” törvény.
Ha valahol nincs „nullára való redukálás”, akkor a temetett világban hiányzik ez a tétel.

b) De az emberben tudatos és felelősségteljes ez a felhalmozódás. A múlt lepereg és élettelennek
látszó „elsodródott anyagként” a múlt temetőjébe kerül… De nem tevékenységétől megfosztott hulla-
dék. Ibsen jól fogja az igazságot. „A múlt titkosan irányít”. Olyan értékes erő, vagy károsan ható,
amely erényfakadást, vagy korai telet hoz a lélek számára. Mivel pedig az emberi tett a szabadság je-
gyét viseli, azért az „eltemetett múltnak” kihatásában is felelős az ember. Azért ne felejtsd: amit elte-
mettél, azt a jövőd virágfakadásává avattad!

2. Mindezek után a második döntő megállapításunk lészen: A „lélekszem” a jövő élet kiszínezé-
sének ég adta fenséges eszköze.

Ha látó az ember lélekszeme – a múltat tekintve, akkor vizsgálható az a kérdés is: vajon látó– e
ez a szempár a – jövő élet kontúrozásában? A lélektan arra tanít, hogy az emberi képzelet szárnyain
szárnyal és a jövő világába emelkedik.

a) De ez a szárnyalás rokonságban áll a Teremtő nagy erejével, mert fogalmi világokat „teremt”.
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A rokonság abban áll, hogy a Teremtő gondolata – valóság, az ember képzelt világa – lehetőség. De
ez is olyan lehetőség, amely nem fekszik a valósulás lehetőségén kívül… Verne Gyula regényei a
képzelet színpompás szövevényei és lassan a tudomány előrehaladásával a valóság előrevetített kon-
túrjai. Ami pedig a tudomány nagy munkájában megvalósítható, az az egyéni életben is megköze-
líthető. – Azért van az, hogy a Mester a jövő mennyek országának megalakításáról beszél…

b) Hiszen éppen azért színezi a képzelet a jövő szépségét, hogy ennek megszentelésével erre len-
dítse a lélek szárnyfeszülését. A szépségek rajzolása, a jobb és igazabb élet felvázolása indító erő.
Mégpedig azért, mert az igazság, szépség, jóság ősi erővel ragadja maga felé az embert. Ez is azt iga-
zolja, hogy a személyes Igazság, Szépség és Jóság, az Isten örök indítója az emberi léleknek. – Képze-
letünk kiemelkedő ereje, hogy pompázójává tudja teremteni a jövőt és így errefelé akarja lendíteni az
embert.

c) Sőt azt is állíthatnók, hogy egyenesen reászorít, hogy megteremthessük ennek valóságos gyö-
nyörűségét. Jól meg kell jegyeznünk, hogy a képzelet nem a szellem játéka, hanem a jövő teremtésnek
szorgalmazó eszköze. Amit elképzel az ember, azért fárad és dolgozik a szellem. Az ember nem csu-
pán „álmodozó”, hanem a „képzelet sarkallta dolgozó”! Így itt is olyan égi ajándékkal van dolgunk,
amely a végnélküliség vonalára ragadja a szellem vágyait és ezek megvalósítására izzítja az ember
szellemét. – Ez a megfeszülés aztán olyan erőteljes, hogy át tud vágni a véges világ korlátjain és bele
tud hatolni a Végtelen világába. Igaz, hogy ehhez már a kegyelem adta kiváltság is szükséges. De ta-
gadhatatlan, hogy ennek birtokával ezt a világot is megközelíti a lélek. Sőt! Olyan nagy szellemi fe-
szültséget szerez, amely ennek a kegyelmi életnek valóságos birtokbavételét igényli. Ez a „teremtő
igény” azután akkor talál teljes befejezést, ha valóság lesz benne a Mester ígérete: „Én Atyámban va-
gyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20).

Bef: Végezetül kérdezzük: vajon csak a kivételesek tulajdona ez az isteni ajándék, a múltat és jö-
vőt látó lélekszem? „Dorian Gray arcképe” c. regény a hírhedten kiváló O. Wilde egyik regénye.
Valójában annak az elesett, bűnös embernek önéletrajzát adja, aki a kiélt élet után a gyönyörű arcké-
pen látja az elpusztulás szörnyű képét… Pedig nem akarja látni!... – Így van ezzel a „léleklátással”
minden ember. Jó, rossz egyaránt. Az első örömmel lát, a másik letörten szemlél, és kiben– kiben
más módon nyílik fel ez a szempár. – Mindenesetre a consideratio nem a báltermek csodalátása, ha-
nem az életcsendek titokzatos bekopogtatása… A múlt maga szólal meg, hogy ítéletet mondjon és a
jövőt elénk varázsolja, hogy annak megszeretésére hangoljon. Ez a lelki munka az elmélyedések, lé-
lekgyakorlatok és imádkozó elmerülések idején jelentkezik. Csak keresd ezeket az alkalmakat – érezni
fogod:  beszél  a  múlt  és  rajzolja  a  jövőt…  Végső tételünk  tehát  így  foglalható  egybe:  a  „léleklátó
szem” mindenkit kísérő „életútitárs”! Csak figyeld meg múltadat is feltáró fényvetését, és megra-
gadja lelkedet a jövő képét rajzoló színpompás, lendületes tevékenysége. – Legyen életjelszavad:
boldog élettársammá avatom a befelé utaló elmélyedést, hogy pompázó virágzásba segítse lelkem éle-
tét! Amen.

Általános egybekapcsolás – a 4. beszédhez: Eddig arról volt szó, hogy az emberi lélek dinamikus
jegyei az evolutio, a delectatio, a consideratio; most a negyedik következik: az expectatio. Jól je-
gyezzük meg: mindezeket a jegyeket azért leplezzük le, hogy ezekben megtaláljuk az égi Atyánknak
belénk helyezett és minket Feléje indító életerőket, hogy azután – ezek értékesítésével– tényleg Hoz-
zá juthasson az ember. Ha ugyanis reádöbbenünk arra, hogy fejlődésünk a végnélküliség vonalán mo-
zog, ha észrevesszük, hogy életünk tartalma boldogság birtoklás, ha vizsgálat tárgya a lelkünk, hogy
helyes úton járunk– e, akkor természetes lészen, hogy felébred bennünk a reménykedő vágyakozás,
hogy ezt az életcélt és élettartalmat elérhessük. – Most tehát a 4. beszédnek tételéül az adott címet vá-
lasztottuk.

4. beszéd: (Nagyböjt IV. vasárnapja):
Vitae humanae characteristicum quartum est: expectatio

Bev.: Ha az Úr áldotta „lélekszem” meglátja a múltat és felszínezi a jövő képét, akkor önkéntele-
nül ébred bennünk a tökéletesebb jövő áhítozásának vágyakozása. – A tudomány azt tanítja, hogy az
igaznak, szépnek és jónak képe egyenesen maga felé ragadja az emberi lelket. Mintha azt mondaná a
tudós nyelve: vágyaink feszítő ereje a tökéletesebb jövő képe. – És ez annyira igaz, hogy a köznapi
életben is azzal buzdítjuk a gyereket, sőt önmagunkat is, hogy az elérendő és elérhető szebb jövő képét
állítjuk a gyerek, illetve önmagunk elé. Az bizonyos, hogy a szebb jövő képe tevékenységre ébresztő
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zefírfuvallat, de sajnos az nem biztos, hogy mindenkiben felébreszti a tavaszi lélekfakadást. A pesz-
szimista ember zord lelke ködben él, és így csak a zimankós sötétség eloszlása után fakaszt életrügyet.
Schopenhauer, Hartmann, Nietsche és Heidegger tudományosan is képviseli ezt az álláspontot. Az op-
timista azonban azonnal megmozdul, munkába lendül. Ennek képviselői: Platón, a keresztény bölcse-
lők és Dante, Goethe, Madách, akik a fejlődés erejében bizakodnak. Ez pedig azért van így, mert az
emberi lelkek milliónyi változata nem egyformán hangolt a feléje hullámzó indító erőkre… Nem min-
denki olyan „hárfa lélek”, amely azonnal rezdül az egek felől jövő behatásokra is… Az emberek
nagy részében erősebb az anyagias, földi és ösztönös életrezgés; csak az emelkedettebb lelkek rezo-
nálnak a finomabb lelki és szellemi indításokra. De az is bizonyos, hogy a tervszerűen indított, majd
fejlődésben tökéletesedett emberlélek reá– hangolható arra, hogy vágyva vágyja a magasabb rendű
életet és élje az Isten terve szerinti életkeretet.

1. Megállapítható elsősorban, hogy: az anyagi élet értékei igen gyakran túlzóan vonzanak.
Amikor az ember a jelen küzdelmeit éli és a jövő képét rajzolgatja, akkor igen gyakran varázso-

lódnak eléje azok a lehetőségek, amelyek az anyagias életörömökkel kecsegtetnek. Szemeink előtt fel-
csillan a bírvágy, az uralom és az érzéki életzsongások nagyszerűsége; elragadja tehát az „anyagi em-
ber” lelkét és elsodorja az élvezetvágy világába egész életét.

a) Mert van ilyen világ. Hiszen azért óv ennek élésétől a Mester mondván: „Ne gyűjtsetek kincset
a földön…” (Mt 6,19), és az apostol: „Senki se legyen parázna lelkületű” (Zsid. 12,16). – De ezzel
szemben – a külső látszat szerint – ez a világok világa; de tagadhatatlan az is, hogy ennek a világnak
lehet a zarándokember egyszerű rabszolgája. Nagyon természetes, hogy ez a szolgálat „a jónak lát-
szata alatt” történik… A krőzusi kincsek, a világot legyűrő uralkodás és Venus barlangjának zsongító
élvezetitala hamarosan magához ragadja azt az embert, akinek „éhsége és szomjúhozása” kizárólag az
anyagias életélvezetek birtoklására korlátozódik. Itt is expectatio-val van dolgunk; de csakis olyan
vágyakozással, amely gazdagabb, színpompásan és örömmel telítettebb életét a „földanya öléről” vár-
ja. – Bármennyire is hívogat ez az „életterület”, reá kell vetíteni az égi Teremtő megvilágító fényét,
amely a „jó és gonosz tudás fájának” gyümölcsszakításához fűz, hogy ez az „étkezés” a halál csírájá-
nak fogantatását hozza. Évák vágyai és Ádámok hozzájárulásai fellobbanhatnak az ember lelkében, de
vezető szólamot kell találnia annak a valóságos életet kínáló isteni hangnak, amely a magasabb rendű
élet felé hívogat bennünket. Ne felejtsük el Faust példáját… Akármennyire rabbá is teszi őt az ösztön
erejének Mefisztó lelke, mégis ősi, belső isteni lélekerejével keres olyan megnyugvást, amely végül is
– nagy bánkódás után – az egek felé lendíti…

b) Bármilyen nagy területen uralkodó is az ösztön világa, mégis megállapítható, hogy – életnevelő
munkával – átnemesítendő az anyagias világ vágyakozása. Ha igaz az, hogy mi nemcsak a föld népe,
hanem az Istenatya gyermeknépe vagyunk, akkor igaznak kell lennie annak is, hogy ehhez nemesíthe-
tő az emberek előretörő élete. Jól mondja Th. Wilder „A hosszú út” c. darabjában: „nem az élvezet-
vágy kielégítése, hanem a szellemiség tüzének a családi szentélyben való ápolása az ember földi hiva-
tása”. Ezt persze tételenként hirdetjük, de tanító munkával szorgalmazzuk.

a) Állítsuk ezt szóval és példával a gyermeknép elé! A tanító szó színező és oktató erő: helyes
életszintre vonja a tiszta, eszményi élet ragyogását és erre hangolja a finom, gyermeki lélek rezonanci-
áját. – A példa már ennél is több. – A szó elhangzó és könnyen feledésbe menő. De az élő élet állan-
dóan hangoskodó, és a bemutatott szépségek valósága magával ragadja a gyermekek lelkét. – Ezért a
családi élet, majd az eszményi nagyok és szentek élete állandóan indító lészen a gyermekek életére. –
De óvakodjunk attól a ködös és rideg elgondolástól, hogy mindez azért történik, hogy a viaszfinomsá-
gú gyermeklelket a „téves eszményi világ felé” vezessük. Az igazság ez: azért hajlik errefelé a
szirombabontakozó gyermeklélek, mert ősi erejével ezt igényli és akarja a tiszta lélek.

b) Erősítsük ezt a Mester szavaival lendítő erővé! Természetesen gyermekekben, önmagunkban és
felnőtt embertestvéreinkben. Ha ugyanis jobban felfigyelünk az isteni Mester tanításának alaptételeire,
akkor reádöbbenünk arra, hogy tanításának alapcélja a mennyek országának megalapítása; majd az
országba lépés feltétele: a vízből és Lélekből való újjászületés csodás ereje; és végül az Atyához té-
rés eszköze: a szeretet gyakorlása. Az elsőt így határozza meg a Mester: „A többi városban is hirdet-
nem kell Isten országának evangéliumát” (Lk 4,43). A másikról ezt mondja: „Bizony, bizony mondom
neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3). És a harmadikat emígy ma-
gyarázza: „Mikor eljön dicsőségében az Emberfia, s vele mind az angyalok, helyet foglal dicsőséges
trónján… A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állók-
hoz: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt
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25,31 és 33-34). – Mindez pedig egy írási mondatban így hangoztatható: „Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. (Ez az első parancs). A második
így szól: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mk 12,30-31) és: „Mindazt, amit akartok, hogy ve-
letek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12). – Ha azután mindez állandóan felcsendül
emberi ajkon és állandóan valósul a tanító ember életén is, akkor eltűnik a köd az emberek lelke fe-
lől, és vágyakozva kezdenek vágyakozni a szellemiek, az égiek és isteniek után.

2. Most azután másodsorban leszögezhető az a tétel is, hogy ha nagy indító erőt gyakorolhatnak a
földiek reánk, mégis: a döntő szerepre a szellemiek hivatottak.

A szellemieké az a hivatás, hogy a vágyak vágyát ébresztgesse az ember lelkében! – Miben áll va-
lójában a szellemi életerők vonzó ereje? Lényegileg abban, hogy felsőbbrendű életüket a magasabb
színtáj felvázolásával erre felé lendíti a lelkekben. – Figyeljük csak meg a természetes élet egész fo-
lyását. Minden reform, minden megmozdulás a jobb és szebb életkeret megteremtésére tör. Minden
életreform vagy előre, vagy „ad astra” törtet. – Ebben a munkában több mozzanat figyelhető meg.

a) Van ebben felvillanó eszmék észrevétele. – Az emberélet az igaz, a szép, a jó örök áhítozója és
épp ezért – bárhol jelentkezik is– azonnali észrevevője. Ennek a valóságba öltöztetése a tudomány, a
művészet és erkölcs. Ezek nélkül ugyanis az élet egyszerű vegetáció, amely a szellemtelen élet leegy-
szerűsített alakja. Az ember, a szellemi ember mindenütt észleli ezeknek valóságát és így ezek birtok-
bavételével akarja szolgálni életének felsőbbrendű boldogságát. Ezért kíséri életét annyi erőfeszítés, és
azért követi erőfeszítését olyan sok szellemi értékgyűjtés.

b) Van ebben továbbá eszményi személy – szeretet valóságában való hit lendülete. Az igazság, a
szépség és jóság eszmei értékét – Platón szerint – az örök Istenben keresi és találja az ember.

a) Van – örök Isten. Olyan követelődző igazsága az emberi léleknek, hogy Kant szerint is kérlel-
hetetlen követelményként lép a „gyakorlati ész” elé. Ha van absztrakt igazság, szépség és jóság, akkor
ennek gyökérzete csak a valóságos Létben található.

b) Ha mármost az élet ősi gyökérzetéhez jutunk, akkor már megnyugtató tartalmat és hivatást nyer
életünk. Mégpedig azért, mert a személyes Lét teremtő tette nem lehet céltalan létbe állítás. A cél pe-
dig nem lehet más, mint Maga a Végtelen, Aki a véges élet képében akarja megsokszorosítani a
végnélküli boldogságot. Ez pedig olyan felemelő és bátorító, hogy ezért érdemes és gyönyörűséges a
létezők sorában megjelenni.

c) Van ebben egyenesen egekből várt isteni kegyelemnek mozdító, átalakító és újjászületéshez se-
gítő csodaereje.  –  Most  arra  az  isteni  ajándékra  gondolok,  amely  az  embert  az isteni természettel
gazdagítja és így a természetének isteniesítése után az örök Atya felé lendíti. Ez az életkép az „isteni
ember” életképe. Ez az életkép átlépi az emberi elgondolást és csakis a Szeretet Istenének legteljesebb,
szinte természetének kiáradásával értelmezhető. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígé-
reteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől…”
(2Pét. 1,4). Isten – a szeretetből Teremtő Isten, Isten – az embert mindig Maga képére Alkotó Isten,
Isten – az embert mindig Magához Vonzó Isten, Isten – az Egyszülöttjét Küldő Isten, Isten – a velünk
Élő,  és  mi vagyunk,  leszünk – a Benne boldogulók (Ap.Csel. 17,28). – Ez a megállapítás és annak
minden egyes mozzanata úgy lép lelkünk elé, hogy ezeknek reánk sugárzó ereje állandóan emelő és
életünket újabb és újabb erőfeszítésre segítő. Mintha minden életrezgés arról szólna: ne maradj az élet-
skála alsóbb színtáján, törtess előre, míg az Istenhez nem jutsz, Aki a földre küldött. Lám! Így lesz az
expectatio olyan dinamika, amely nem elpihenő helyzeti energiaként helyeződik el a merengő és áhí-
tozó ember lelkében, hanem eleven életté alakul a nagyot sejtő és nagyot akaró ember életében. – De
ez az erőfeszítés az igazság, szépség és jóság szolgálatának vonalán mozog a földön is és csak betető-
ződő tökéletességét éri el Isten örök országában. – Az bizonyos, hogy erre a magaslatra nehéz fel-
emelkednie az embernek. Legalábbis látszat szerint igen nehéz. De ha valaki arra gondol, hogy a Mes-
ter szerint az alázatosaké, a föld egyszerű népéé a „mennyek országa” (Olv. Mt 5.fej.), akkor rádöbben
arra, hogy az Atya felé fordulás készsége, az égiek kegyelmének felfogása olyan lehetőséget biztosít,
amelyen könnyeden alakítható ki az „égiek felé törő” és biztosan várható életbontakozás.

Bef: Befejezésül kérdezzük csak magunktól: mit jelent mindez a mi egyéni életünkben? Röviden
így nevezném: bizakodó, nekilendülő újrakezdést.

Madách így fogja egybe:  ember,  küzdj  és  bízva bízzál!  –  Az amerikai  Th.  Wilder  így mondja:  a
hosszú életúton kell állandóan haladnia az embernek. – De ezek az ember lélekből felcsendülő hangjai
valóban csak akkor visszhangozzák azoknak az égi jelentkezéseknek és csakis visszhangját, amelyek
így hangoztatnak az Úr követei által, a királyi zsoltáros énekével: „Uram, tebenned remélek, soha meg
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ne szégyenüljek…” (Zsolt. 30,2). – De mi ennek gyökérzete – Krisztus szavai szerint? Az  a  hit,
amelyről így nyilatkozik a Mester: „Bízzál leányom, hited meggyógyított” (Mt 9,22). És mi a valósá-
gos életvirág – fakadás? Az a szeretet, amely tevékeny kiáradásban ennyit jelent: „Ez a törvény és a
próféták” (Mt 7,12); és ez az, amiről ezt mondja az apostol: „Most megmarad a hit, remény, szeretet,
ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13). És mindez azért van így, mert „az Isten
szeretet”  (1Jn.  4,8),  az ember az örök Szeretet  képmása,  és  az emberben fellobbanó szeretet  az örök
Szeretethez vágyódik, vonzódik, reménykedik, hogy Benne találja életboldogságának teljességét.
Amen.

Általános összekötés: Az emberi élet igazi, belső tartalmát keresve, annak dinamikus erőit vizs-
gálva odáig jutottunk, hogy megállapítottuk, hogy evolutio, delectatio, consideratio és expectatio az
életben észlelhető, bontakozásra ösztökélő tényezők sora. És most az utolsó állomáshoz jutottunk,
hogy leszögezzük a boldogító valóságot mondván: perceptio az áhítozott vágyakozások végállomása.
– A beszédek alatt mindig hangsúlyoztuk, hogy mindezeknek indítója az Isten. Akár a teremtésben
sugárzó szeretetben, akár a természetfeletti kegyelemnek megszentelő kiárasztásában! Az Isten az
adakozó, az ember a boldoggá váló megvalósító.  – Most azután, utolsó alkalommal, az a kérdés lép
elénk: vajon mindezek egybefogása és felhasználása mivé fejleszti a föld zarándokát?

5. beszéd (Nagyböjt V. vasárnapja):
Vitae humanae quintum characteristicum est: perceptio

Bev.: Amikor a szépirodalom nagyjai az ember munkájáról írnak, akkor mindig ebbe a mondatba
foglalják mondanivalójukat: új és új megindulással haladhat előre az ember. A valóság ugyanis az,
hogy küzdőtér az élet, harcoló hérosz az ember és diadalra segít az Isten. – Aki harc előtt vagy harc
közben leteszi a fegyvert, azt nem ékíti a győzőknek babérkoszorúja. Az élet kapujára Madách szöve-
ge kívánkozik: Ember küzdj és bízva bízzál! A pokol kapuján Dante szövege éktelenkedik: Hagyjatok
fel minden reménnyel! Az igazság ez: a bizakodó előrejut, az elkeseredett a poklok poklába zuhan.
Maga a tapasztalatok megfigyelése is arra utal, hogy a törtető embernek el kell jutnia a boldogság bi-
rodalmába. – Lássuk most ezt a maga valóságában.

1. Az első tételünk ez lészen: elérhető a tökéletes emberi élet a földi zarándokúton.
Azt mindnyájan érezzük, hogy erre szorít minket az élet és ennek megszerzéséért fáradozik az em-

ber.
a) A mesék világa erre utal. Akár „kásafalon” kell átmennie a harcosnak, akár sárkányokkal kell

megvívnia az előrehaladónak, de a kitartó diadalt arat. – Csipkerózsika épp úgy elérhető, mint az alvó
Brunchilde; az „elveszett kincs” épp úgy megtalálható, mint a Parsifal kereste „szent lándzsa”… Mi-
vel pedig a mesék az ember képzeletének szédületes mélységéből fakadnak és beláthatatlan területén
szélesednek, és mindig diadalról, emelkedésről szólnak (Lásd: O. Nielsen képei!), azért kell, hogy fi-
gyeljen jelzésükre az ember.

b) De amire a mesék mutatnak, annak értékét a bölcsek is keresik… A bölcsek ősi kutatása a van
felé fordul és azután az emberre, mint személyre irányul. Mégpedig azért, mert a „van” útján eljut a
Van létéhez. „Én vagyok, Aki vagyok” (2Móz. 3,14). És azután a személyes Van, az Isten és a sze-
mélyes van, az ember kapcsolatait keresi. – Szókratésztól, Platóntól kezdve Szt. Ágostonon, Tamá-
son, Kanton át az a kérdés izgatja a bölcselőket: micsoda viszony van Isten és ember között? Továbbá:
megvalósítható-e az emberi szellem kiteljesülése? – Igaz ugyan, hogy az évezredes kutatások alatt
több eltévelyedés mutatkozik a bölcselet – történelemben, de az maga tény: Heidegger egzisztencia-
lizmusával szemben senki sem akar megnyugodni a lét egyszerű elfogadásában, hanem tovább akar
haladni a lét magyarázatával és az örök Léthez jutás eredményével. Ez azután arra szorítja a bölcse-
lőket, hogy az emberi életet hivatottnak és a hivatásnak megfelelően kiteljesülhetőnek vallják. Az
igazság az, hogy a szellemi történelemben vörös fonalként húzódik át az Isten, a lélek és halhatatlan-
ság állítása. Itt-ott meg is inog az értelem, végre mégis ide tér vissza, hogy hirdesse az ember fenséges
hivatásának dicsőségét.

c) Amit a bölcselők feszegetnek, azt a vallások egyeteme is szorgalmazza. Minden pogány vallás
a Végtelenség felé fordul… Félelem vagy tisztelet lesz-e indító ereje, az nem lényeges. A döntő az,
hogy az emberi szellem emelkedése az egek felé tör és az égiek segítségével akarja a földieket szor-
galmazni. Még a hindu, „vágyakozással szembemenő Buddha” is azt hirdeti: elérhető a boldogság, ha
megsemmisül benned a vágyak világa…
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d) De valójában kik birtokolják a földi élet tökéletességét és boldogságát? Egyszerű a feleletünk:
Krisztus alázatosai birtokolják ezt a kincset. – Figyeljük csak meg az életet; vajon kik hordozzák a
„boldog ember ingét”? Azok, akiknek lelkében állandóan cseng a Mester „hegyi beszéde”:
„…Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd kielégítik őket. Boldogok az irgalmasok:
majd nekik is irgalmaznak…” (Mt 5,6-7)… Oktatása a kereszténység erkölcstanának és diadalmas
optimizmusának élethimnusza. Az isteni dalnak alapüteme: az Isten országának földi birtokosai lehe-
tünk… Ennek elnyerésének útja a szelídség, alázat, szeretet, béketűrés és a lelkiekért való áldozatos-
ság. – Nem tudok megszabadulni attól a képtől, hogy az élet legalázatosabbjait, a kicsi gyermekeket
állítja elénk a Mester mondván: „Bizony mondom nektek: Ha meg nem változtok és olyanok nem
lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). – Az bizonyos, hogy a fel-
fejlődő élet sodra könnyen elragadja az embert, de az is bizonyos, hogy az eltévedt juhocskát hazase-
gíti a Pásztor gondos szeretete. Ezért mutat arra az élet, hogy a tavaszi gyönyörűség gyermekvilága
nem pusztul el végleg a viharos életszakaszban sem, mert a szerető Atya keze visszasegíti az élet földi
paradicsomába a bűneit megbánó és Istent kereső lelket. Szebb élethimnuszt senki sem írt Szt. Ágos-
tonnál: „Vallomásai”– ban. Szebb temetési áhítozást és feltámadási könyörgést senki sem írt O.
Wilde „De profundis”-ánál. És melegebb, megindítóbb reggeli imádságot senki sem mondott a bű-
nökből felszínre kerülni akaró Verlaine– nél… Ezek a hangok az eltévelyedés utáni hazatérők életda-
lának akkordjai, amelyek színes változatban adják F. Claudel akadémikus gyönyörű sorát: „mióta az
Isten az Atyám, azóta az ég mindig kék” (L’ éxil). – Akár M. Magdolna, az élet nyara, akár Szt. Ág-
nes és Szt. Ágota, az élet gyönyörű tavasza, mindig igaz marad, hogy a szentté nemesedett életek az
Isten tervezte emberi életek diadala. Erre törünk és erre törjünk! De hittel és reménnyel, mégpedig
olyannal, hogy erre meg is változtathatjuk. Ez egyszóval: A Krisztusból való földi élet!

2. De ha megvalósítható a földön, akkor szögezzük le beszédünkben második pontként, hogy: ki-
teljesedő az örök életben.

Erről pedig azt mondhatjuk, hogy ez a Krisztusban való tökéletes élet. Olyan kivirágzás, amely
örökké színpompázó és a lankadástól, hervadástól távol maradó. Olyan élettavasz, amelyet az Olimpo-
szon áhítozik „Az istenek alkonya”-nak dalba öntött teremtője, Wagner, és amelyet Freia-ban szemé-
lyesít meg a zenevilág titanikus alkotója. – De miben áll ez az élettökéletesedés?

a) Értelmezésénél észre kell vennünk, hogy ez a földiek értékei átvitelével kezdődik. Az emberi
élet, a földi élet, az erőfeszítések, a gyűjtések és életsziromba-bontakoztatás szent időszaka. Amivé le-
szünk, azt Isten törvénye szerint a földön alkotjuk. – Van itt bennünk sok Isten adta talentum, amely
értékesítése Isten rendelte kötelességünk. Azért mondja a jutalmat osztó Mester: „Egyiknek öt talen-
tumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek – kinek rátermettsége szerint…” (Mt
25,15)… – Az isteni igazságot visszhangozza Maeterlinck, midőn azt mondja: „kincs nélkül senki
sem lépheti át a földi élet küszöbét”. Erről szól a pogány legenda is, amely szerint „valamit vinni kell
Cerberusnak és Charonnak”, hogy átengedjenek az örök világ Styx folyóján… De erről szól az isteni
Mester is mondván: „Szomjaztam és innom adtatok” (Mt 25,31). Igenis viszünk! Mégpedig életünk
minden tette kísér. – A rossz csak akkor, ha nem temette el ezt a földi életben az égi Mester: „Ha bű-
neitek olyanok is, mint a skárlát, fehérek lesznek, mint a hó; És ha olyan vörösek is, mint a bíbor, fe-
hérek lesznek, mint a gyapjú” (Iz. 1,18) és: „Ismét irgalmaz Ő majd nekünk; Leveszi rólunk gonosz-
ságainkat, s a tenger mélyére veti minden bűnünket” (Mik.7,19). – A jó pedig akkor, ha isteni kegye-
lem átitatásában született lelkünk gyümölcseként. Lám! Milyen jó az Isten! A rosszat feledi – a Meg-
váltó áldozata erejével, a jót feltámasztja – a Szeretet kiáradásának fenségével. – De hogy mennyit kell
vinnünk, az a hivatásunk minőségétől és az életmunka terminusától függ. Van, hogy gyermeklelkeket,
virágbaszökkenni akaró bimbókkal visz haza az égi Atya. Erről ír fenségesen Longfellow „Az arató”
c. versében., és azt magyarázza: emberi lélek előtt érthetetlen; Th. Wilder „Szent Lajos hídja” c. re-
gényében. – Megyünk, mert küldettünk, viszünk, mert munkára rendeltettünk és értékeink arányában
Istenhez térünk, mert ez a végső rendeltetésünk.

b) De ha a csermelyek folyókba, a folyók tengerbe ömlenek, akkor eltűnnek az „emberfolyók” az
Istenatya „élettengerében”? – Ha ilyen „beolvadás” volna az élet végakkordja, akkor nem emelkednék
ki „életszigetté”, „öntudatos személlyé”, „örök alannyá” és „Isten képét” önbírásban is teremteni tudó
szellemi lényként az ember. – Vigyázz csak arra: mit akar az ember? Életének alapütemében: szemé-
lyiségének kialakítását és az élet végnélküliségét. Lám! Ha ettől fosztaná meg a „hazatérés” és a
„mindent magába záró Végtelen”, akkor az életünk alapáhítozása mondana csődöt az élet magasabb
rendű kapunyitásakor. – Faber S. J. mondja költői ihlettel: az örök élet partján nem egyedül áll az
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ember.
Kitárt lélekkel Magához ölel a teremtő és szerető Isten. – És ha életvágyaink teljességét akarnók

kifejezni, akkor így szállna imánk az égbe: ezt a Faber-féle meglátást engedd megnyernem, égi
Atyám! – Ez az égi élet azután titokzatos világ. A Mester csak ennyit mond róla: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). –
Az apostol pedig így értelmezi: „Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy
megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott” (1Kor. 2,12), és: „Szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt” (1Kor. 2,9). – Bár mindez is-
teni igazság, mégis megközelítendő ennek hétpecsétes titokszerűsége. Azt mondhatnók: itt érvényt ta-
lál az igazság, a szépség és a jóság, mert személyes jelenlétben él az Igazság, a Szépség és a Jóság. Itt
diadalmas érvényt talál a szeretet, mert az örök Szeretet csakis a szeretet– áramlásban találkozhat
a földi szeretettel, az emberrel. – Az bizonyos, hogy ott „színről-színre” (1Kor. 13,12) látjuk az
Atyát; ez pedig feltételezi, hogy személyes öntudatban birtokoljuk az Istent. – Ha emberi értelmünk
nem is fogja fel mindezeknek valódi értelmét, áhítozó lelkünk áhítozva áhítozza ennek beteljesülését.
Földi életünk minden vándorának az az éneke: „Táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicső-
ség királya!” (Zsolt. 23,7).

Bef: Végső kérdésem egybe akarja fogni mindazt, amit eddig mondottunk. A kérdés így szól: mi
tehát embermivoltunk, sőt önnönmagunk igazi értéke? – Ha hasonlatokkal felelnék, akkor így szólhat-
nék: A bölcselő ezt mondaná: Isten indította bontakozásra teremtett szellemi, de öntudatos kiteljesü-
lés. – A botanikus így felelne: egekbe törő égi jegenye… A fizikus ezt mondaná: a rejtett helyzeti
energiák állandó felrobbanása… A matematikus szerint végnélküli sor, amelyet a Végtelen indít és
amely a Végtelenhez tér vissza. – A geometria így szólna: olyan parabolikus pálya, amelynek minden
mozzanatát a véges és Végtelen polus – együttes munkája határozza meg. A poéta így zeng rólunk: Is-
ten életvetülete az alapkontúrunk, isteni vágyakozás az áhítozásunk és égi korona az örök dicsősé-
günk. – A muzsikus végül azt mondaná: olyan isteni dal az emberi lélek tartalma, amelynek alaphang-
ját az egekben csendítik, de dallamát az egyes ember földön és égben énekli. – De hagyjuk most a ha-
sonlatsort. Kössünk ki a geometriai hasonlat mellett, hogy ennek tartalmi meghatározása ismeretével
boldogítsuk lelkünket. – A parabola a végtelenségből induló, a végtelenségbe törő és mindig jobban
szélesebbre nyíló vonal. Két fókuszának egyike a végességben pihen, a másik pedig a végtelenségből
tevékenykedik. Ha ezt a pályát a szellemi életnek képzeljük, akkor a véges fókusza én vagyok, a Vég-
telen pedig az Isten. Így tehát geometriai igazságként így áll elénk: az emberi élet olyan öntudatos,
személyes és végnélküli vonalon mozgó isteni teremtmény, aki személyes Atyjától jött, Annak
szeretete közösségében tevékenykedik és Atyjához tér vissza. – Zárja ezt a boldogító meghatározást
az az isteni ígéret, amelyet így foglal szövegbe Mesterünk ajka: „Én Atyámban vagyok, ti pedig én-
bennem és én tibennetek” (Jn 14,20). Ez pedig megvalósuló, örökké tartó és Isten dicsőségében bol-
dogságot adó életkiteljesülés. Amen.

* *

A TEREMTŐ MUNKATÁRSAI
(Konferencia-beszédsorozat 1959-60-as évi beosztással, Budapest, Szent Mihály templom)

1. beszéd: A „Teremtő fiainak” tevékenysége

Bev.: Isten a „tiszta tevékenység”. Tehát teremtő tevékenysége állandó.
Tárgyalás:
1. Az Ő fia, az ember is „örök dolgozó”. „Az élet mesterembere” az ember.
2. De dolgozván – állandóan „magasságokba törő”. „Az élet helikoptere” az ember.
Bef.: Ne felejtsük: az ember végnélküli vonalra törő lény.

2. beszéd: Szent tehát a munka

Bev.: Van-e szentebb érték, mint a vett erők feszülő érvényesítése?... Ez a munka!
Tárgyalás:
1. Minden Isten adta erő felfogója az ember. Isten a Sugárzó, erői sugározzák be a világot. –
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Mindenre árad, mindent fejleszt, de az ember tudatosan gyűjt. Ő tehát a befogadó.
2. És minden erő érvényesítője a dolgozó ember. Vesz és alakít. Ő a tevékeny munkatárs.

Ezért szent a munka.
Bef: Tehát Isten és ember együttesen „teremtő”.

3. beszéd: Anyagi, vagy szellemi világ felé?...

Bev.: Merre fordul az emberi erőfeszítés? Tárgyalás:
1. Átalakítja az anyagi világ fizikai kereteit.
Szebbé, jobbá „teremt” mindent. Valóban: kifejleszt!
a) Külvilágban…
b) Belvilágban: testvérré forraszt…
2. Majd szellemi megfeszüléssel kialakítja a „magasabb rendű élet” kontúrjait.
Szeretetközösséget fejleszt a testvériség.
a) Soha nem gyűlölni!
b) Mindenkit szeretni!
Kicsi az embernek a föld, szolgálni akarja a szellemi életet is.
Bef: Kettős irányú, de egybefonódó eredményt hozó az emberi erőfeszítés. Testvériséget és egy-

mást szerető közösséget!

4. beszéd: Az „anyagi világ” újjáteremtése

Bev.: Befejezett valami, egész– e a világ?... Nem! Állandóan bontakozó.
Tárgyalás:
1. Az „anyagi világ” a lehetőségek hordozója. Minden mássá alakítható. Ez a valóság.
2. Az ember pedig tökéletesebbé alakítója.
Mindent az ember alakít. Ez a tevékenység.
Bef: Mindig szebb és szebb a világ, mert dolgozó benne az emberi erő.

5. beszéd: A „lelki világ” felé…

Bev.: A kéz mellett a lélek is dolgozó… Tárgyalás:
1. A rejtett igazságok leleplezésén fáradozunk.
Igazságkutatás… Tanulás…
2. A leleplezett igazságokat értékesítjük.
Felhasználhatjuk!...
Bef.: Az igazságok fénye – a szebb élet lehetősége.

6. beszéd: A „szellemi világ” megteremtése

Bev.: „Isten országa köztetek van” (Lk 17,21)… Ezt kell megteremteni. Tárgyalás:
1. A „szellem országának” vagyunk polgárai.
„Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” (Lk 12,32).
2. Azért: ezért az országért kell tevékenykedni.
Ennek birtoklásáért fáradozunk.
Bef: Íme! Így lesz a „homo faber” – „homo divinans”!

7. beszéd: Az „isteni világ” megalkotása

Bev.: Itt egyéni, belső életünk isteni kegyelemmel való „átalakításáról” lesz szó (Olv.: Jn 4,14)…
Tárgyalás:

1. „Isten fiaivá” hív a Megváltó Mester.
Imánk is ez: „Miatyánk”… (Mt 6,9).
2. Ezzé teremtheti magát a megváltott ember.
De ebben egyéni munka is kell!
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Bef: De ez is állandó lelki feszülés eredője!

8. beszéd: Az „örök világ” kiérdemelése

Bev.: Leívelő, vagy életbe szökkenve felemelkedő-e az életvonal? Tárgyalás:
1. Állandó előretörésben fáradozó az ember. Nincs nyugalom a földön!... „Irrequietum…”
2. És így az örök élet jutalmazottja a „zarándok”.
„Jöjjetek Atyám áldottai…” (Mt 25,34).
Bef: Életutunk vonala: égből küldettünk, a földön dolgozunk és az égbe térünk

*

(kidolgozottabb változat):

1. beszéd: A „Teremtő fiainak” tevékenysége

Bev.: Isten a „tiszta tevékenység”. Tehát teremtő tevékenysége állandó. – Arról szeretnék szólni
nyolc egymásutáni alkalommal, hogyan lesz a föld embere a Teremtő Istennek állandóan dolgozó
munkatársa? Azt is lehetne mondani, arról lesz szó: kicsoda az ember, milyen hivatással küldött az
ember, hogy Isten szent terve szerint a földnek értékes munkatársa legyen? – Természetes, hogy
mindezeknek felvázolása részletek mozaikszemeiként fog összegyűlni, hogy egy – egy kis gondolat
mint egy nagy képnek kicsi kis részecskéje fogja egybe és végén alakítsa ki azt az Isten tervezte em-
berképet, amely azt a szent hivatást akarja megrajzolni, amely szerint az ember örök teremtő társa le-
gyen a Mindenható Istennek. – Az első beszéd arról szól, hogy az Isten mintájára az ember örök dol-
gozó, tevékenykedő és fáradozó. Ha ennek a gondolatnak bevezetését akarnók jelezni, akkor abból
az igazságból kell kiindulni, hogy amikor a tudósok az Isten létéről beszélnek és megpróbálják megha-
tározni: ki az Isten?, akkor azt a mondatot szokták idézni: „Az Isten az örök tevékenykedő”. – Mó-
zes így szól róla: „Én vagyok az Aki Vagyok” (2Móz. 3,14). A mindig jelenlévő, a mindig élő, és az
Írás így folytatja: „ahol csak megfordult, jót tett…” (Ap.Csel. 10,38). Ha mármost az Isten igéjéből azt
is tanuljuk, hogy minden egyes ember, kicsi és nagy, az Isten fia, akkor nem ok nélkül támad fel a
kérdés az emberben: ha mind az Isten fiai vagyunk, vajon nem hordozzuk-e magunkban az Istennek
azt a szent jegyét, amely a Teremtő Atyánkhoz való hasonlóságunkat bizonyítja? Ti is örökké és ál-
landóan tevékenykedők vagytok! De ez a kérdés előreszökken, és az ember értelmének feladata, hogy
próbáljon feleletet találni, hogy azután ennek a nagy kérdésnek megfelelése irányt tudjon mutatni az
embernek, miképp járjon az Isten által jelzett életúton. – Azt szeretném most, hogy két jegyet ragad-
junk meg a bevezető beszédben, hogy két jegyet vigyetek magatokkal. – Talán külsőleg a rajtatok lévő
ruha nem jelzi a bennetek élő titkos arculatban lévő és csodásan meghúzódó szent jegyet.

1. Mi az első? Az első így fogalmazható: Isten küldötte embertestvér, magadban hordozod az
örök dolgozónak szent jegyét!

Ha az Írás legelső lapját nézzük vagy a kinyilatkoztatás parancsainak tételeit vizsgáljuk, ezekből
hangzik felénk az Úr szava: ember, uralkodjál a földön! Az ember a világ ura, de nem úgy, hogy
semmittevésben elherdálja az életkincseket s dobálja a nagy világ felé, hanem úgy, hogy vegye át a
Teremtő Atyának jegyét, Aki a létezést hozta és ezt hirdeti: reád bízom a feladatot, hogy a meglévőre
alakító, nemesítő, építő munkával teremtsd az életnek szebb vonalait! Így folytatja a másik szöveg:
Ószövetségben a prófétától olvashatjuk, hogy van-e nagyobb valami, mint a földi célod, hogy munká-
ra és teremtésre alkotott az Isten? Tovább lehet még menni a próféták könyvében, amely azt mondja
az Isten nevében, hogy kezed munkája műveli a földet, meggazdagodik, megzsírosodik minden mun-
kád alatt. A Mester arról szól, mikor dolgozásra hívja az embert a szőlőmunkásról szóló példabeszéd-
ben, hogy 9-kor, 11-kor vagy 2 órakor mindig kiáll a gazda a munkát nem találók közé mondván: áll-
jatok ti is munkába! Szőlőmbe jöjjetek! Továbbá a Mester Önmagáról azt mondja: „Atyám szüntelen
munkálkodik, ezért én is munkálkodom” (Jn 5,17). Ez nekünk is azt hirdeti, hogy aki nem dolgozik, ne
is egyék (Lásd: 2Tessz. 3,10). Azért mondom, hogy lássuk és döbbenjünk reá, hogy az Isten terve sze-
rint tevékenykedés, dolgozás az ember legszentebb jegye. Hogy ez mennyire igaz, azt az mutatja,
hogy mikor a Szentírás elítélő ítéletet mond az emberről, azt mondja, hogy eljön a sötétségnek ideje,
amikor senki sem tevékenykedik. Mit felel erre visszhangban az emberi természet? Minden tevé-
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kenykedik! – Az én képeim között szerepel egy festőművésznek egyszerű képe, de gyönyörű! Egy
emberalak, aki törtet előre… Szemét az égre veti, ruháját a tövis tépi, s ez van ráírva: az örökké dol-
gozó. – Ez a művész nemcsak azt jelezte, hogy mindig teszünk– veszünk, hanem annyit mond, hogy
az élet egész megfeszülése egy örök előretörés, bontakozás, szebbé alakítás, az életnek nemesítő mun-
kája. Hogy az ember tényleg erre van teremtve, senkinek elítélőbb mondatot nem lehetne a szemébe
vágni, mint azt, hogy te egy semmittevő, dologtalan ember vagy! Mindent elviselünk, de azt a vádat,
hogy az Isten legszentebb munkaparancsát nem teljesítjük és életünk kenyérszeletét csak koldulással
és nem munkával biztosítjuk, azt a vádat senki sem viseli el. Jeléül, hogy az ember munkára született,
az ember értéke is a munka arányában ítéltetik meg. Az ember környezetének teremtett világa a mun-
ka arányában nemesül és szebbé alakul. Tovább lehet menni az értelem vizsgálatánál és rá lehet jönni,
hogy ennek a munkálkodó szellemnek nemcsak a két kéz az eszköze, hanem eszköz a szellem kutató,
teremtő munkája, amely a jövőt alakítja, mert hiszen nemcsak az a munka, amit drága apák, család-
anyák otthon, gyárakban és egyéb helyeken végeznek – áldja az Isten őket, hanem az is munka, ami-
kor a nővér vagy báty, vagy pedig nagynénik, nagymamák a nevelés munkájában a fejlődő gyermek-
kel foglalkoznak! Nemcsak az a munka, ha kőből vagy sziklából épületfalat vagy szobrokat farag a
mester! Munka az is, amikor a fejlődő gyermekember lelkéből egy értékesebbet, az Írás szavára an-
gyal – arcot faragunk. A lélek szent területén is szent a munka! – Azt lehet mondani először az Írás és
értelem szava szerint: örökké dolgozó lény az ember.

2. A második felelet különösebben hangzik. A földön járó, a földön tevékenykedő ember egész
életfeszülésében magasra törő.

Isten szavából vesszük az értelmet. Mint mond az Írás? A Mester mondja: „Keressétek (először)
inkább az ő országát (és annak igazságát) és ezeket (mind) megkapjátok” (Lk 12,31). Máshol arról be-
szél: „Ha valaki újra nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). –
Hogy nekünk, akik az életúton járunk és fáradtak leszünk, hogy életet nyerjünk, veszi a kenyeret, meg-
töri és mondja: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él” (Jn
6,51). – Azonban így a Mester arról szól, hogy az embernek igazi lelki élete abban jelentkezik, hogy a
földet ugródeszkának nézi, megfeszül a talpa és égbe lendül a szárnya… Nem vagyunk mi a föld népe.
Égből jöttünk, földön élünk és égbe vágyakozunk. Mindezeket örömmel hallja az ember lelke! Vagy
idegen neki ez a beszéd? Figyeljük meg csak az ember életét! Talán egy hasonlatot mondok, abból
meg lehet érteni. Ma bent van a köztudatban, hogy a repülőgép fölé olyan gépet talált ki a tudomány,
amely nekifutva magasba ragad. Ha én a szószéken állok és nem volna fölöttem zárólap, az előbb em-
lített géppel fel tudnék emelkedni a magasba. A tudomány annyit kutat, hogy, hála a Mindenható Is-
tennek, az ember uralkodik a földön. Hogy nem elégszik meg azzal, hogy kizárólag a föld területén él-
jen, a rakétákkal a holdba tör!... Mit mutat ez? Az ember nem a földnek a lénye, hanem a világ ura. A
ma embere repülőre ül és a magasba száll. Mit jelent ez? A földnek ura, az égnek várományosa.
Mennyire igaz ez? Hagyjuk el a magasságok világát és menjünk ki a kis kertbe tavasszal, amikor a tu-
lipán vagy a rozmaring nyílik. Hallgassuk meg, hogy ezek a virágok beszélnek! Én nem hallottam –
mondhatja valaki. Igaz, hogy ezeket nem ezzel a szerszámmal kell fogni! Ha megfigyeljük a lélek fel-
fogó készülékével, hallhatjuk, hogy miről beszélnek! A föld mélye az én anyám! Felfelé török, átlé-
pem a föld felületét, a gyökérből, szárból sziromba bontakozom ki, s enyém a világ! Ezeket a lélek fü-
leivel lehet hallani! – Arra jutunk, miért elégszel meg ember te a földdel, mikor én az egyszerű száz-
szorszép igénylem az eget? Miért lennél te, ember, az Isten fia, földben tanyázó nyomorúságos féreg?
Ég felé szárnyaló föld lakójának teremtett az Isten! Minden szól, ha a lélek csodás füleivel hallunk,
mind arról szól, hogy a földön élünk, gyönyörűséges, napsugaras világba törünk, Isten Atyánkhoz té-
rünk. Nincs jegenye, amelynek csúcsa eget ér, de van emberjegenye, akinek bontakozó élete Istenhez
ér! – Nézzük csak testvérek, ezt meghallani annyi, mint nagy örömmel élni azt, amit a Mester mond:
„Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?” (Mt 16,26). Nem az az
értéked ember, hogy milyen hivatásod van, legyen az vagyon, hatalom, öröm, élvezet, mindegy! Mit
hirdet a Mester? Tolvaj ellopja, rozsda megemészti, a sírba a leplen kívül semmit sem viszel magad-
dal!... Ha nem hiszed a Mesternek, akkor kénytelen vagy elhinni a temetési szertartásnak! – De amit
viszel, az a lelked munkája… Ég felé való szent törtetése az Isten népének. Az az igazság, amelyet a
második pontban így foghatunk egybe: a dolgozó ember örök munkás és dolgozván állandóan ma-
gasságokba törő. Az élet helikoptere az ember…

Bef: A befejezésben egy– két mondattal zárjuk fejtegetésünket. Egész egyszerűen egy kérdést le-
het felvetni. Ez pedig így szól: kicsoda tehát az ember? Megfelelek reá két mondattal. El ne felejt-
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sük, Isten népe szerint örökké dolgozó és örökké ég felé törő! Hozzáteszem még: minden ember, az is,
aki azt vallja, az is, aki ezt megtagadja. – Megszólal egy csodahang, messziről csendül, ezredév homá-
lyából, és a földi életben sok mindennel küszködő ember üti a mellét, bűnbánatot tart, hogy eltemesse
a földi élet hibáit és Isten szeretetének ölelésében várja az örökéletnek világát. Amen.

1. beszéd: Szent tehát a munka

2. beszéd: Anyagi, vagy szellemi világ felé?...

Bev.: Azzal zártuk a múlt havi beszédünket: szent és Isten rendelte erőfeszítés a munka! Ebben
az elgondolásban az ember „munkatársa” az Istennek, mert dolgozó erőfeszítése útján szebbé lészen
az Isten teremtette és bontakozó világ. Munkába áll az emberi kéz, és dolgozni kezd az emberi ész.
Ez az Isten terve, és ezért szent erőfeszítés az ember munkája. – Most azután az a kérdés: a kifelé ható
emberi erőfeszítésnek micsoda a közösségben észlelhető, szélesen fogott nagy eredménye? Két felele-
tet adok, és ebben a kettős válaszban megtalálható az emberi életet jellemző munkának – testi, vagy
szellemi erőfeszítésnek– fenséges és értékes eredője.

1. Az első felelet így szól: Az embert jellemző, egyetemes jellegű munka közösségi egységgé
forrasztja a föld zarándokait.

Azt mindenki tudja, hisz az isteni kinyilatkoztatás állandóan hangoztatja, hogy Isten – az Atyánk,
és mi – gyermekei vagyunk. Imánk is így kezdődik: „Mi Atyánk…” (Mt 6,9). Az Úr Jézus állandóan
hangoztatja: „…ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8). Ez tehát az isteni elgondolás. – De
továbbá kérdezhető az is, hogy ezt a közösségi kapcsolatot milyen erőfeszítés teszi törölhetetlenné?
Erre a kérdésre csak az tudhat felelni, aki ráfeszíti figyelmét arra a tényre, hogy a munkába fektetett
egyetemes erőfeszítés tesz minket igazi, közös alapon fáradozókká. Mindenki dolgozik, mert Isten
családjában az Úr vándornépei áldozatosan tevékenykednek. Szinte kiszökken az emberek lelkéből az
az igazság, hogy a közös egyenrangúsággal jogot követelünk a munkához és a munka útján sze-
rezzük meg jogunkat a közösségi együttélésre.

a) A munka joga ős emberi jog. Szinte azt mondhatnám: Isten adta természetjog. Keresi, akarja az
emberi természet is, azért az emberiség ellen vét, aki nem dolgozik, vagy aki a munka jogától akarná
megfosztani az embert. Nem szabad elfeledni: az ember olyan óriás, aki „teremtő erejével” szerzi be
életfeltételeit és nem „koldusnemzedék”, amely kéregetéssel tölti meg tarisznyáját. Az „elesett testvér”
szeretetből kapja az alamizsnát, de az erős ember munkával szerezze kenyérfalatját. Azt mondja az
Írás: „Adjátok el amitek van és osszátok ki alamizsnaként” (Lk 12,33).

b) A munka jogának gyakorlása azután a közösségi együtt-dolgozásra segít. Ezt pedig úgy kell ér-
telmezni: az együttfáradozás kapcsát nemcsak a vérszerinti egybetartozandóság, hanem az egybe-
csendülő tevékenység is szolgálja. Gondolj csak, testvér, az egy munkaterületen dolgozók egységes
életére! A gyárimunkás, a földműves, a szellemi területen dolgozó kisebb keretek együttes célratörés
nemes érzésében élnek, és fokozatos fejlődésben van az egyetemes emberközösség átélője. Mindnyá-
jan dolgozunk, tehát a munka közösségének szolgálói vagyunk.

2. Majd gondolatvezetésünk második pontjában azt is leszögezhetjük, hogy: Az emberközösség
pedig az élet igazi, testvéri szeretetét fakasztja ki belőlünk.

Ezt a gondolatot így lehetne részletezni: az ember munkája közösségbe von, de az igazi közösségi
erőfeszítés testvéri közösséget fakaszt. Ez a szeretetközösség pedig kettős erkölcsi feladatot állít
elénk, kettős életmódot fejleszt ki belőlünk.

a) Az első tagadó formában fogalmazható és ennyit jelent: ne zárj ki senkit – gyűlölködő lélek-
kel – lelked körzetéből! Az Írás ezt mondja: „A nap se nyugodjék le haragotok fölött” (Ef. 4,26).
Maga a Mester így tanítja: „Ha… felebarátodnak valami panasza van ellened, …menj, békülj ki
előbb… aztán ajánld föl ajándékodat” (Mt 5,23-24). – De amit az isteni ige tanít, arra rezonál az em-
ber lelke is, mert épp az Isten alkotta szeretet sodrítja úgy az életet, hogy bocsánatot tudjon adni, ha
bántalom érte a lelkét. Sőt egyenesen leszögezhető: az állat csak ahhoz fordul, aki táplálja és örök el-
lenségeskedéssel fordul el bántalmazójától; de az embert olyanná teremtette az Isten, hogy szerető bo-
csánattal tudja lelkéhez ölelni az ellene vétkezőket úgy, mint az ég Ura, Akihez így tudunk imádkozni:
„Bocsásd meg a mi vétkeinket” (Mt 6,12).

b) Ámde, ha tagadó alakban azt hirdeti a szeretetközösség, hogy óvakodj a gyűlölködéstől, akkor
állító alakban ezt is követeli: mindenkit – bűnöst és ellenséget egyaránt – szeretettel kell magunkhoz



150

ölelnünk. Erősen hangsúlyozom a szeretet egyetemes voltát. Mindenki testvérünk, mindenki munka-
társunk, mindenki örök útitársunk, mindenki Isten földi gyermeke, így tehát mindenkire ki kell ter-
jeszkednie a mi szeretetünknek. A Mester tanítását így foglalja tételbe az apostol: „Aki szereti feleba-
rátját, teljesíti a törvényt” (Róm. 13,8). Részletezésben pedig gondolj az „irgalmasság testi és lelki
cselekedeteire” és akkor gyakorlatilag fogod látni, hogy mi volna a te Isten rendelte kötelességed. De
azt se felejtsd: „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt
7,12).

Bef.: Most pedig összefoglalva a mondottakat: szögezzük le, hogy az Isten gondolta emberi munka
szentségi volta valóságban nagy értéknek szülőanyja. Mégpedig azé az értéké, amelyet így köthetünk
lelketekre: a munka közös jegye életünknek, és a közös erőfeszítés pedig szeretetközösségbe fonja
életünket. – Ebből az összefoglalásból érthető meg az az alap-megállapítás, amely szerint az anyagi és
szellemi munka minden ágából a közösségi és a szeretetkapcsolat születik. – Ma ezzel zárjuk szavain-
kat. De a következő alkalommal az egyes munkák részletezett értékelése fogja örömre és az erőfeszí-
tés daloló végzésére hangolni lelkünket. Amen.

4. beszéd: Az „anyagi világ újjáteremtése”

Bev.: Az Isten és az ember így áll elénk a világ nagy mindenségében: Isten a Teremtő, az ember
az Isten teremtette világban szebbé alakító, az átalakítva tökéletesítő. – De ne csodálkozz a különös-
nek látszó tételen, amikor felcseng a kérdés az ember lelkében: Isten a mindeneknek Ura, hogy mond-
hatod, hogy a teremtett világnak ember az alakítója? Az Írás szavaira hivatkozva azért, mert olyan
magasra emelte Isten a embert, hogy mint fiára bízta ezt a gyönyörűséges feladatot. Ő ugyan teremtet-
te a „tejjel s mézzel folyó földre” (2Móz. 3,17), de hozzáfűzte: „Semmi sem esik meg a földön ok nél-
kül” (Jób. 5,6). Az ok pedig az ember legyen, akinek ez a parancs szól: „… hajtsátok uralmatok alá és
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain s minden állaton, mely mozog a földön” (1Móz. 1,28).
Az is igaz, hogy: „…az Úré a föld” (2Móz. 9,29), de az emberé a munka, amely harcos áldozattal te-
remti a szebb életet: „Katonasor az ember élete a földön, és napjai olyanok, mint a napszámos napjai”
(Jób 7,1). Ez pedig folyik addig, „míg vissza nem térsz a földbe…” (1Móz. 3,19). – Tiéd a gond és a
felelősség! – Magvető vagy ember. Mindenfelé jársz és szóród az isteni igéket… Vagy kezed áldoza-
tos munkájával alakítod, és alakítsad is a világ képét olyanná, hogy áldozatos munkád gyümölcseként
az szebb, jobb és emeltebben tökéletes legyen… Nem szabad felejteni: minden, ami földből jő – föld-
be tér vissza. De azt sem szabad feledni: amit Isten erejével szebbé alakítottunk, az magasabb rendűvé
változva – egekbe emelkedik. A kőtörő nemes munkás földi erőfeszítéssel alakította templomfalai kö-
zött emelkednek az emberek a lélek örök értékei felé. – Mi következik mindezekből? Két gondolat. Az
egyik a világ javainak helyes értéklése, a másik az átteremtő ember erőfeszítésének nagyszerűsége.

1. Az első következtetésben a világot tekintve az első pont arról szól, hogy a Mindenható terve
szerint: A világ a fejlődés és szebbé alakulás lehetőségének hordozója.

Majdnem azt mondanám: nem befejezett az élet, mert az áldozatos munkavállalással „teremtő társ-
sá” fogadtatott az „Isten fia” ember. – És miben áll az egész világ kitökéletesítési alkalmassága?

a) A rejtett energiák hordozásában. Figyeld meg mindazt, ami körülvesz életedben! Vedd észre,
hogy minden parány, kő, csillagmilliárd stb. rejtett energiák hordozója. Helyzeti energiák ezek. Olya-
nok, amelyek indítást várnak, hogy így tevékennyé legyenek. – A tudós testvér az, aki az atom pará-
nyában leleplezte az észrevétlenül rejtett, de bontó, megosztó, robbanó lehetőség titkos tartalmát. Az
ember az, aki fényt vet a titkokra, kemény munkával alakítja az értékesítésre alkalmas rejtett kincsű
energiákat. „Néztem azt a vesződséget, melyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak”
(Préd. 3,10). Az ember feltárhatja a világ rejtett értékeit…

b) Majd észlelhetjük az anyagi világ jegyét a hozzá közeledő felsőbb erő előtti behódolásban.
Mintha ezt prédikálná: nem kész, egész, teljes a létem, és így szebbé, tökéletesebbé való alakulásra
hódolatosan, készséggel jelentkezik az életem… Kidőlnek télen az erdők hatalmas fái. Más alakítja
formálva saját szol gálatára. Az élettelen tönk hódoló az ember munkája előtt. A kövek házakká, a ré-
tek gabonaföldekké, a bányatermékek fűtőanyaggá vagy fénnyé, vagy pedig az oltár áldozati kelyhévé
lehetnek! – Nincs olyan lény, amelynek behódol a természet. Csak az Isten küldötte ember bírja e ke-
gyet, amit a Teremtő megosztott vele.

c) De reá kell arra is döbbenni: mindez pedig azt jelenti, hogy az anyagi tárgyak a befektetett em-
beri munka útján értékesebbé válnak. – Jól  jegyezd meg az Írás  szavait:  „Mind ami a  földből  van,
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visszatér a földbe” (Sir. 40,11). Igaz az is, hogy amit szebbé tett az ember, annak az embertársra ha-
tó, szellemiek felé emelő ereje – a végnélküli élet szolgálója. Igaz, hogy csak indító vagy lépcsőkészí-
tő. Az Isten Keze az, amely a világ nagy orgonájának játékosa, s az ember keze az, amely az élet kis
orgonáin a harmóniák egekbe emelkedő csendítője. – De az anyagi erő olyan szolgálatot teljesítő,
amely a múlandó világot az elmúlhatatlan, végnélküli élet értékeinek magaslatára hasznosítja.

2. Ha mármost ilyen jegyekkel áldottak az anyagi javak, akkor a második pontban reánk vonatkoz-
tatva tegyük fel a kérdést: kicsoda tehát az ember, aki az anyagi világ felé fordul lelkével és erejével?
A felelet így hangzik: Az ember a világnak tökéletesebbé alakító kibontója.

Az ember az, akit azért teremtett a földre az Isten, hogy az alázatosan hódoló anyagi világ eszkö-
zeivel színében alakítsa a világot. – Mit mond az Írás? „Az ember… napjai olyanok, mint a napszámos
napjai” (Jób 7,1). És így folytatja: „…fáradozástok az Úrban nem hiábavaló” (1Kor. 15,58). – És mi-
ben áll az ember munkája és annak eredménye?

a) Reá fogtok döbbenni arra, hogy az ember munkás keze nyomán szebbé bontakozik mindenütt a
világ, mert: erősebb az anyagi erőknél az emberi, s így erősebbé alakul keze és ereje nyomán a világ.
Erősebb az ember még az atom mérhetetlennek látszó energiájánál is. Nem érthetetlen?: ezt a terem-
tett, végtelennek tetsző világot Isten Magában hordja – s e felett is úr az ember! A rejtett energiákon
rajta pihen az Isten Keze, s az ember dalosan áldozatos munkával alakítja saját javára… Légy figyelő
tehát s „teljesítsd szolgálatodat” (2Tim. 4,5). Ez az isteni parancs. Ennek eredője: szebbé alakul a ház,
műhely, otthon, város és ország… Romból lesz a szépséges palotasor…

b) De éltetőbb is az ember abban, hogy míg az anyagiak: csak hódolatos követők, az ember: pa-
rancsoló intéző.  –  Igaz,  hogy az életforrást  az Isten indítja,  de – az Írás  szerint  –  „…kis forrás  igen
nagy folyóvá nőtt…” (Eszter 11,10), és az ember munkája folytán többeket táplál és éltet. – Az erózió,
a vizek hatalma sziklákat mozgat, de az emberi erő hegytömböket mozgat… A vulkán tűzhegyeket lö-
vell az ég felé, de az ember a kihűlő lávában szőlővesszőt ültet és „Lacrima Christi” termesztésére
szorítja a kihűlt tűztengert…

c) És végül, milyen még az emberi erő? Teremtőbb az igazi, természetes erők sodrásánál… Az
emberi  diadal  a  döntő,  mert  az  ember  vegye  észre  és  tudomásul:  a  Teremtő Isten teremtő társává
emelte az embert. Úgy alakuljon a világ, hogy az ember kezébe tette annak irányítását. – Mert ha ha-
lomra gyűjti a szél a gabonát, és nem jön ember, hogy feltörje az ugart, felszántsa a talajt, barázdába
szórja a magvakat, majd gépbe szállítsa az érett terméseket, akkor az egerek és patkányok tanyájává
lészen. A magtár életet sohasem hoz! A mérhetetlen gabonatenger felett az ember az úr! Az egér, pat-
kány nyüszögve csak: temet… Az ember morzsoló őrléssel és további gondos munkával: alakít…
Igaz ugyan, hogy Isten adja az esőt (Jak. 5,18) és igaz az is, hogy a mezők liliomait is az Úr táplálja
(Mt 6,28), de az is igaz, hogy az ember a további teremtő, mert az Isten felruházta őt a magáéval ha-
sonló erővel. – Sőt nagyobb az ember: képe az Istennek! – Mit jelent ez a nagyság? Flammarion, a
kiváló csillagász azt mérlegelte: milyen nagy az ember? – hosszúságban és súlyban… Ezt a hasonlatot
hozta: ha 1 q-ban mérem – meteor nagyság, a világ súlyához képes – semmi!; ha 200 cm-nek is ve-
szem – a hosszúság eltűnik a fényévek mérhetetlen végnélküliségében… Érdekes a hasonlat – szám-
szerűen. De mi – nem kérdezve!– ezt mondjuk neki: milyen nagy az ember! Milyen nagy, hogy ennek
az óriási világnak ismerőjévé és teremtő urává tette az Isten! Ennek a nagyságnak birtokában tudja
szebbé alakítani a véghetetlenséggel körülvevő világot. – Ne azt nézd: súlyod, hosszmértéked elenyé-
sző, hanem vedd észre, ember: legnagyobbnak teremtett az Isten, mert az ember szellemisége úgy üti
bélyegét az anyagi világra, hogy annak nyomán „átteremtődik” az egész világ. Talán ez a szó fejezi
ki legjobban ezt a magasabban skálázott világot: „kultúra”.  –  Ezért  van  az,  hogy  az  Úr  ítéletének
alapja: „… Isten megtekintette nyomorúságomat s kezem fáradalmát…” (1Móz. 31,42). Ez pedig vi-
gasztaló, biztató és újabb lélekerőt adó. – Látnunk kell tehát azt az igazságot: a dolgozó ember alaku-
ló, bontakozó világ teremtője lészen!

Bef: Mivel fejezzük be az egészet, hogy láthassuk közvetlenül az emberi természet erejének fensé-
ges gyümölcsét? Engedjétek meg, hogy egészen egyszerű példával zárjak, amelyet a „tavasz ébredé-
sének” hasonlatából veszek. – Éppen ma köszöntött be – s adja Isten, hogy ébresztő maradjon– az első
tavaszi lehelet. Ha kimennénk most a virágos vagy gyümölcsös kertekbe, s megfigyelhetnénk, hogy
mi történik: egy-két napsugár-csók felszárította a téli álmot alvó növények hótakaróját, elvitte a mele-
gebb védelmet adó hódunyhácskát; a fekete, sárnak tűnő földet zöldellő rétté varázsolja; végül a pom-
pázók fejecskéit egek felé emelve kibontogatja… Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a legcsendesebb le-
helet nyomán a legcsodálatosabb világ születik… De valóságban ilyen csend van? Ha titkos hallóké-
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szülékkel volna megáldva az ember, akkor hallaná a természet mélyén dohogó erők zsongó dalát, ak-
kor e zúgásból hallaná az ébredező sejtek feltámadási öröménekét, akkor hallaná a virágok jövő szép-
ségét hirdető zenéjét, és akkor a csodálatos hangegyveleg elárulná a dolgozó tavasz csodás munkáját.
Gondolj csak a menyasszonyi virágköntöst felölteni készülő mandulafára, a még pompázóbbá öltöz-
ködni törekvő rózsára… Milyen sok feszülő készülődésnek eredménye!... Vagy hallgasson el minden-
ki… Ha itt üldögélő pici gyermeket megkérdezném: mi van itt? – azt felelné, s vele együtt valameny-
nyien: nagy csend van. Igazad van kicsi emberke. De hozd csak ide felnőtt ember a tudós feltalálta és
fizikai munkás áldott keze alkotta „rádió-szerelvényt”. Finoman forgatva, a hanghullámok mérhetetlen
özönétől azonnal zajos lesz a szentély: nincs csend a világban! – Csak az ember füle képes a hang-
özönök felfogására, s arra, hogy a természet erejét „csendjéből” is kihallja, mint rendezett életszimfó-
niát, operát vagy fenséges életszínjátékot… De légy büszke ember, még nagyobbnak teremtett az Is-
ten: teremtő társává küldött a Teremtő. „Ha leheletedet reájuk bocsátod, ismét életre kelnek, és meg-
újítod a föld színét” (Zsolt. 103,30) – mondja az Írás. A kéz feszülésével, a szellem lendületével isteni
munkát végez az ember, mert teremtő részességet követel a Teremtő Isten. – Végül is ezt a mondatot
vidd – felejthetetlenül– magaddal: teremtő munkatársává tett az Isten, Aki elküldötte „emberkö-
vetét”, hogy munkatársi hűséggel, áldott munkával megújítsa, szebbé teremtse a föld színét…
Amen.

* * *

(Dr. Marczell Mihály)

VILÁG – EMBER – ISTEN
(Beszédlánc– sorozatok, vázlatok)

I. sorozat címe: A világ és az ember

I. beszédlánc címe: Mi a világ?

1. beszéd: Teremtmény

Bev.: Honnan? Köd…
1. Isten – a Teremtő.
2. Világ – a teremtés.
Bef.: Honnan? Fény…

2. beszéd: Életeszközök

Bev.: Valamerre törnek maguk…
1. Öncél?
2. Szolgálati eszköz.
Bef.: Valamit szolgálnak…

3. beszéd: Életindulási szentély

Bev.: Ember – a szellem.
1. Ezzel indul Isten műve.
2. Ez lesz az élet bölcsője.
Bef.: Születni akar az élet…

II. beszédlánc címe: Kicsoda az ember?

1. beszéd: Az Isten kivételes teremtménye

Bev.: Parányi rész a világa…
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1. Test.
2. Szellemi lélek.
Bef.: Ura a világnak…

2. beszéd: Az embertestvérek egyik tagja

Bev.: Egyedül?
1. Közös család egyik tagja.
. Isten hazatérő fia.
Bef.: Együttesben...

3. beszéd: Az Isten „megismerője” és „értelmezője”

Bev.: És a „forrás”?...
1. Értelmezi...
2. Értékesíti...
3. Ezzel is magát tökéletesíti...
Bef: Mindig Belőle!

III. beszédlánc címe: Mi a kapocs világ és ember között?

1. beszéd: Egyik szolgája a másiknak

Bev.: Szoros egység a lét (ontológia).
1. A világban is fokozatok vannak.
2. A fokozatok egymásnak szolgálnak.
Bef: Egység a szolgálat kapcsán...

2. beszéd: Az egyiket értelmezi a másik

Bev.: Istenben – minden!
1. Az ember a világot értelmezi.
2. Az ember az Istent is vizsgálja.
Bef: Ember értelmez – mindent...

3. beszéd: Az egyiket értékesíti a másik

Bev.: Láncszem-sor csupán?
1. Nemcsak fenntartó oszlop az egyik és másik.
2. Hanem felhasználandó értékét kibontó a felsőbb.
Bef.: Életgyökér is!

IV. beszédlánc címe: Hogyan fordul a világ mifelénk?

1. beszéd: Kínálja értékeit

Bev.: Értékhalmaz...
1. Kincseit rejtve tartja...
2. Kincseit felfedésre és haszonra kínálja...
Bef.: De életpiac is...

2. beszéd: Ébresztgeti vágyainkat

Bev.: Hívogat a „jó”...
1. Jónak tünteti értékeit.
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2. Éleszti óhajainkat...
Bef.: Odavonz a „jó”...

3. beszéd: Elsodorhatja életirányunkat

Bev.: A külszín igaz?...
1. De Bacchus köntösét öltheti...
2. Így alsó élvezetekre is ragadhat...
Bef.: Sokszor csalóka!

V. beszédlánc címe: És a „világhoz tapadó testvérek”?

1. beszéd: Idegenül néznek reánk...

Bev.: Idegen a testvér...
1. Földi a vágyuk.
2. Földi az életük.
Bef.: Mert idegen az életelvük...

2. beszéd: Magukhoz akarnak ragadni minket

Bev.: Keresve is keresnek...
1. Szinte hívogatva csábítanak...
2. Majd erősen magukhoz vonzanak...
Bef.: Sőt kísértve csábítanak!

3. beszéd: Gyűlölettel látják eltérő életünket

Bev.: Gyaláznak...
1. Élő tiltakozás – a lelkük.
2. Gyűlöletet érző – a szívük.
Bef.: Mert mások vagyunk...

*

II. sorozat címe: Az Isten és az ember

I. beszédlánc címe: Az élet lényege

1. beszéd: A Szeretet birtoklása

Bev.: Bírunk– e valamit? Érzés?... tudás...?
1. Magunkban legnagyobbnak érezzük.
2. Magunkban legértékesebbnek találjuk.
Bef: Mind a kettő isteni! Ez az Isten jelentkezése.

2. beszéd: Az örök Fény élvezése

Bev.: Sötétség?
1. Lelkünk is ennek felcsillanása...
2. Vágyaink tartalma ennek birtoklása...
Bef.: Fény!

3. beszéd: Az örök Világosság hordozása
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Bev.: Van-e bennünk?
1. Fény – a lélek.
2. Fény – az örök élet.
Bef.: Értelem és hit!

II. beszédlánc címe: Az éltető és életet ölő

1. beszéd: Isten éltet – a szeretet útján

Bev.: Mi a motor?
1. Szeretetet ontott belénk – a világ felé...
2. Szeretetet ontott belénk – Maga felé földön, égben...
Bef.: A Szeretet!

2. beszéd: Ember ölhet – a gyűlölet nyomán

Bev.: Mi a bűn forrása?
1. Emberé – a gyűlölet...
2. Emberé – a gyilkos gyűlölet...
Bef.: Mi a fakadó „patak” értéke?

3. beszéd: Isten – ember együtt élő a szeretetben

Bev.: A szellem áramlásával…
1. Isten képei vagyunk.
2. Isten szeretetét hordozzuk.
Bef.: Örök áramlásban…

III. beszédlánc címe: Honnan látjuk Isten szeretetét?

1. beszéd: A föld emberét kiemelte

Bev.: Hol vagyunk a létkategóriában?
1. A képmás – teremtésben.
2. Az emberrélevésben.
Bef.: Élen!

2. beszéd: Megváltott

Bev.: Szabadon éltünk és élünk.
1. Bűnöztünk.
2. Megváltattunk.
Bef.: Isten szeretetében élünk.

3. beszéd: Megdicsőített

Bev.: Gloriola – vitae spirae.
1.Földön…
2. Égben!
Bef.: Gloriola – aeternae.

IV. beszédlánc címe: Hogyan tanuljuk az élet lényegét?

1. beszéd: Istentől, Aki minden jó kiárasztója
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Bev.: Szól-e a természet, vagy annak Ura?
1. A természet útján…
2. A kinyilatkoztatásban.
Bef.: Mindkettő beszédes…

2. beszéd: A világtól, amely mindenki szolgálója

Bev.: Az almafa alatt…
1. Szolgálatot!
2. Alázatot!
Bef.: Vagy a hegyóriás ormán…

3. beszéd: Isten emberétől, aki mindenki gondozója

Bev.: És az emberek? Különösen az „Isten emberei”?
1. Az Isten népe – másoknak ad.
2. Az Isten népe – mindenkit tanító.
Bef: Igazi tanítók!

V. beszédlánc címe: A világ birtokosainak parancsolata

1. beszéd: Birtokold – Isten nevében

Bev.: Kié a világ? Istené és emberé.
1. Isten az Úr.
2. Ember a boldog birtokban tartó.
Bef: Kié a világ szolgálata? Istené és emberé.

2. beszéd: Hasznosítsd – minden ember érdekében

Bev.: Természet szava: parancs!
1. Minden – az embert szolgálja.
2. Hogy az ember – Istent imádja.
Bef: Természet odahajlása– egyetemes…

3. beszéd: Szórd – a gyámoltalanok segítésére

Bev.: És a javak felese?...
1. Úré – minden.
2. Legyen – elhagyatottaké minden.
Bef.: Thesaurus – a szegények kincse…

VI. beszédlánc címe: A „zárt” szívek

1. beszéd: Gyűjtöttek – maguknak

Bev.: Muzeális lény az ember?
1. Halmoz…
2. Pusztít…
Bef.: Él! – A múzeum halott…

2. beszéd: Élvezik – gyümölcseiket

Bev.: Véglegesen – tiéd?
1. Csak magatoké?
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2. És másé?
Bef: Örök jók– Istené.

3. beszéd: Nem szórják – gyámoltalanoknak

Bev.: Megkeményedett lelkek.
1. Maga a központ.
2. Gyenge ember – csak „elhanyagolt”…
Bef: De velük marad– e minden örökké?...

* *

A SZERETET
(I-III. rész, beszédsorozatok, vázlatpontok– címek)

I. rész: A szeretet mibenléte

I. beszédlánc címe: A szeretet ontológiája

Bevezetés

„Nekem, az összes szentek közt a legkisebbnek, jutott az a kegyelem, hogy… fölvilágosítsak min-
denkit, miben áll az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben” (Ef. 3,9).
– A megismerés az alattunk levőket tekintve – magasabb rendű, mint az odahajlás (dilectio), de az Is-
tent tekintve (Aki maga a Szeretet) – végnélkülien magasabb rendű. – „Most megmarad a hit, remény,
szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13). – Ez ész érv és apostoli tanítás.

1. beszéd: Mi a szeretet?

Bev.: Ingyen odafordulás valakihez, akit nagyra becsülünk.
1. Amor, dilectio = actus (kiemelten valakit!).
2. Amicitia = habitus (amicitia habet est consequentia virtutis).
3. Caritas = habitus et actus (perfectionem addit!).
Bef: Szentírás?: „Az Isten szeretet” /1 Ján.4,8/.

2. beszéd: Mit tesz a szeretet?

Bev.: A szeretet él…
1. A megkapott jóhoz vonzódik.
2. A megkapott jóhoz hozzáalakul.
3. A megkapott jóval egyesül.
Bef: Így uralkodik a szeretet. Ezért zengi a zsoltáros: „Hirdessétek a nemzetek közt: Királlyá lett

az Úr!...” (Zsolt. 95,10).

3. beszéd: Miben tér el a szeretet a vágytól és birtoklástól?

Bev.: Fokozódás…
1. Amor pondus – tendens.
2. Desiderium est pondus cadens.
3. Gaudium est quies in possessione.
Bef.: Kiteljesülés…

4. beszéd: Saját haszonért és jóakaratból való szeretet

Bev.: Nekem jó – neki jó (étel, barát, szülő stb.)…
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1. Bona cogitare.
2. Bona velle (amicitia).
3. Bona faciens (beneficentia).
Bef.: Kölcsönösen – igazi.

5. beszéd: Amicitia

Bev.: Kölcsönös figyelem…
1. Amicus amico amicus.
2. Amicitia est redamatio.
3. Amicitia aut pares invenit non latens aut facit.
Bef.: „A hűséges barát erős menedék, ki ilyenre akad, kincset talál! Az igaz barátnak nincsen má-

sa, hűsége értékét nem lehet mérni arannyal, ezüsttel! A hűséges barát élet és halhatatlanság írja; azok
találják meg, kik félik az Urat” (Sir. 6,14-16).

6. beszéd: A szeretet belénk öntött erény

Bev.: Ész: mi a lényege? Az örök életben való boldogságban természetfeletti részesedés. Áthatja
a természeti erőket. – Mi tehát?

1. A természetfeletti kegyelemmel követi sajátság.
2. A természetfeletti cselekvések forrása.
Vele Istent mint szent célt teljes szívből szeretjük, magunkat és az embereket Istenért szeretjük.
3. Alaki és anyagi tárgya természetfeletti.
A  szeretet  olyan  erény,  amely  az  embert  olyan  tökéletessé  teszi,  hogy  összefűzi  Istennel  és  így

minden emberi cselekvés alapjává lészen.
Bef.: Mennyit ad az Úr? „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus

adott” (Ef. 4,7)

7. beszéd: A szeretet minden erény királynője

Bev.: Alap és csúcs…
1. „Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen

akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretetem nincsen, mit sem érek” (1Kor. 13,2).
2.  „Most  megmarad  a  hit,  remény,  szeretet,  ez  a  három,  de  köztük a legnagyobb a szeretet”

(1Kor. 13,13).
Bef.: „Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol. 3,14).

8. beszéd: Szeretet nélkül nincs tökéletes erény

Bev.: Létalap.
1. Célra vezet.
„…Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szere-

tet” (1Tim. 1,5).
2. Mindent tökéletessé tesz.
„A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet” (Róm.

13,10).
3. Minden erény anyja.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik,

nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonosz-
ságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel”
(1Kor. 13,4-7).

Bef.: Mindenre képesítő erő.

9. beszéd: A szeretet határai
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Bev.: Megszabható?...
1. Unió.
„Ekkor, amikor befejezte Saullal való beszédét, történék az, hogy Jónatás lelke egybeforradt Dávid

lelkével és Jónatás úgy megszerette őt, mint a saját lelkét” (1Kir. 18,1). – „A hívők sokaságának egy
volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük
közös volt” (Ap.Csel. 4,32).

2. Exstasis. „Ő (István) azonban Szentlélekkel eltelve föltekintett az égre és, megpillantva az Isten
dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbján áll, fölkiáltott…” (Ap.Csel. 7,55).

3. Zelotizmus.
„…Mert emészt a buzgóság házadért…” (Zsolt. 68,10)…
4. Infixus. „Kettő közt vívódom: Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal lehessek.
Ez volna a legjobb. De hogy miattatok életben maradjak, az szükségesebb” (Fil. 1,23-24).
5. Voluntaria. „Tanúskodhatom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként

adakoztak. Kérve kérték tőlünk azt a kegyet, hogy résztvehessenek a szentek megsegítésében” (2Kor.
8,3-4).

Bef: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja…” (Jn 15,13)…

10. beszéd: A szeretet Istenhez fonó jellege

Bev.: Erről szól az Írás: „Hűséges az Isten: Ő hívott meg Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunk-
nak közösségébe” (1Kor. 1,9).

1. A természet azonossága.
„Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet ré-

szeseivé legyetek” (2Pét. 1,4). „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben élje-
tek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” (Róm. 8,15).

2. Az akarás azonossága.
„Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki

szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn. 4,16). – Isten a mi boldogságunk, mi Isten boldogai
vagyunk. „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Amennyiben most testben élek, Isten
Fiának hitében élek, aki szeretett engem s önmagát adta értem” (Gal. 2,20).

3. Az állandó velünk levés kapcsolata.
„Aki viszont az Úrral egyesül, egy lélek vele” (1Kor. 6,17).
4. Érezzük, hogy tényleg törünk Feléje.
„Amint kívánkozik a szarvas a forrás vízéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!” (Zsolt.

41,2). „Azért követem minden parancsodat, és gyűlölök minden hamis utat” (Zsolt. 118,128).
5. Végül tudjuk, hogy ez kölcsönös.
„Szeretem azokat, kik szeretnek engem…” (Péld. 8,17); „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.

Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
Bef.: „Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil. 1,21).

11. beszéd: A szeretet – Isten és ember közti barátság

Bev.: Biztonságot adó.
1. Valóságáról az Írás beszél.
a) Ószövetség: „Mert kifogyhatatlan kincs az az embernek; akik vele éltek, megszerezték Isten ba-

rátságát, mert a fegyelem adományai ajánlották őket” (Bölcs. 7,14). „Te azonban, Izrael, én szolgám,
Jákob, kit kiválasztottam, ivadéka barátomnak, Ábrahámnak” (Iz. 41,8). „Hadd emlékezzenek meg ró-
la, miképpen tétetett próbára atyánk, Ábrahám, és lett Isten barátja sok nyomorúság elszenvedése
árán” (Judit. 8,22)…

b) A Lélek Istennel egyesít. Erről az Újszövetség tanúskodik: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Is-
ten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fi-
úság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben,
hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társ-
örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Róm.
8,14-17). „Most tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Is-
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tennek házanépe” (Ef. 2,19). „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten fiainak
hívnak és azok is vagyunk” (1Jn. 3,1)...

c) Jézus szerint: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság Lelkét,
aki mindörökké veletek marad” (Jn 14,16). „Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim is-
mernek engem...” (Jn 10,14). „Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már
nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak ti-
teket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam” (Jn 15,14-15)...

2. És az ész?
a) Igenli, mert áhítozzuk...
b) Igenli, mert észleljük, hogy adja saját jóságát...
Bef: Ápoljuk a barátság szeretetét!

II. beszédlánc címe: A szeretet lényege – az Isten önszeretete

1. beszéd: Isten a Szeretet

2. beszéd: A Szeretet törtetése
1. Önmaga felé – legteljesebben.
2. Mások felé – másodlagosan.

3. beszéd: A Szeretet kiáradó kegyelme

4. beszéd: A Szeretet – hazavonzó erő

5. beszéd: A Szeretet Önmagát boldogító és mást is boldoggá tevő

III. beszédlánc: Isten lényegének tevékeny kisugárzása

1. beszéd: Szeretet vetülete – a teremtés
2. beszéd: Szeretet megosztása – a lélek gazdagítás
3. beszéd: Szeretet ténye – a kegyelem– áradás
4. beszéd: Szeretet teljessége – az isteni Szeretet örök birtoklása

IV. beszédlánc címe: Mi az ember lelkében élő szeretet?

1. beszéd: Szeretet kiáradás – a világ felé
2. beszéd: Szeretet kiáradás – önmagunk felé

3. beszéd: Szeretet kiáradás – embertestvéreink felé

1. Naturalis.
„Talpra állította ugyanis testvéreit, visszaverte tőlük Izrael ellenségeit és visszaadták szabadsá-

gát!” (1Mak. 14,26).
2. Supernaturalis.
„Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbéli irgalmat, jóságot, alázatossá-

got, szelídséget és türelmet... Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek!” (Kol. 3,12 és 14).
„Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. A
buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok!” (Róm. 12,10-
11).

4. beszéd: Szeretet kiáradás – ellenség felé
5. beszéd: Szeretet kiáradás – Isten felé



161

V. beszédlánc címe: Az élet értékeinek rangsora

1. beszéd: A föld élettelen és élő kincsei
2. beszéd: Az ember szellemi tartalma
3. beszéd: Az emberek egymáshoz fűződő szeretete
4. beszéd: Az Istenhez fonódó örök szeretet

VI. beszédlánc címe: A szeretet ismertető jegyei

1. beszéd: Első jegy: a nyájas türelem
1. Istentől fogadom – az élet nagy eseményeit.
2. Istentől viselem – a kis szenvedéseket.

2. beszéd: Második jegy: a törhetetlen bizalom
1. Bizalommal nézek – másra.
2. Szerető cselekedettel közeledem – mindenkihez.

3. beszéd: Harmadik jegy: a szeretet szerény alázkodás

Bev.: Az emberi gőg jellegzetes vonása a hangoskodás és követelődzés. Jelszava kettős: „ecce
ego” és „omnia mitis”. – És a szeretet?

1. Könyörögve kérő…
a) Hajolva kér… Szinte parancs lehet Szt. Pál írása: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd

mennyben, a földön és az alvilágban…” (Fil. 2,10).
b) Méltatlansága tudatában alázkodik. Hiszen Krisztusról így szól az Írás: „…megalázta magát és

engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fölmagasztalta és minden mást fö-
lülmúló nevet adott neki” (Fil. 2,8-9)… Mennyivel inkább kell nekünk tennünk tehát, kik tényleg mél-
tatlanok vagyunk. „Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tő-
lem, mert bűnös ember vagyok!” (Lk 5,8-9).

2. És alázattal fogadó.
a) Hálás – a vett jókért. Reá áll Tóbiás szava: „…és élte minden napján hálálkodott az Úrnak”

(Tób. 2,14). – Mintául kínálja az Evangélium: „Hangos szóval áldotta (leprás) Istent és lába elé borul-
va hálálkodott” (Lk 17,16).

b) „Jó szolgaként” tevékenykedő a vett javakban… „Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt
nyertem rajta” (Mt 25,20).

3. Végül mindig másokat gazdagító.
a) Magának tartja – a szükségeseket. De csak annyit, amennyi kell. Jól tudja ugyanis: „Ne aggód-

jatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözze-
tek. Nem több-e az élet az eledelnél, s a test nem több-e a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem
vetnek, nem aratnak s csűrökbe sem gyűjtenek; mennyei Atyátok táplálja őket” (Mt 6,25-26).

b) Másoknak szórja – a bőségben lévőket. Még ha úgy is, ahogyan az Írásban áll: „Ha azért, mert
barátja, nem is kelne föl, hogy kielégítse, alkalmatlankodása miatt mégis fölkel és odaadja, amire
szüksége van” (Lk 11,8). – De szeretettel, mert: „Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek s
vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem” (1Kor.
13,3).

Bef.: Íme: a szerető lélek jelszavai: „quaerens quaero” és „aliis dabo”.

4. beszéd: Negyedik jegy: a szeretet megtestesült önzetlenség

Bev.: A szeretet áramkörében átfutó állomás, sőt bizonyos értelemben a cselekvéseket is beleértve
felerősítő állomás az egyes ember. – Maga a szeretet – személyeket egybefonni akaró égi ajándék; a
felfogó ember tehát felhasználó és továbblendítő, élő „felerősítő”. – Mi tehát a jelszó?

1. „Mindent másoknak!”
Jó lesz itt bevezetésül idézni Lukács evangélista szavait: „Melyiktek mondja béresének, vagy boj-

tárjának, amikor hazatér a mezőről: Gyere ide tüstént, és ülj le! Nem azt mondja-e inkább: Készíts va-
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csorát! Gyürkőzz neki és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, aztán ehetsz – ihatsz magad is” (Lk 17,7-
8). – Ez volna az igazi?...

a) Embernek. Testit és lelkit. – „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is te-
gyétek velük” (Mt 7.12).

b) És Istennek. Mindent – Neki. Hiszen minden – Tőle! „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kap-
tad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor. 4,7). – „Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek,
hogy az Isten tőlünk hallott igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem – amint valóban az – Is-
ten igéjeként, amely bennetek, hívőkben munkálkodik” (1Tessz. 2,13).

2. A „visszatérő” kincset – önmagamnak.
a) Legyek a nekem juttatott kegyelemmel – embertestvéré. „Szeresd barátodat és légy hű hozzá”

(Sir. 27,18). – „A föltámadáskor tehát a hét közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mindegyiké
volt”. Jézus így válaszolt: „Tévedtek. Nem ismeritek sem az Írást, sem az Isten hatalmát. A föltámadás
után ugyanis nem nősülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben”
(Mt 22,28-30).

b) A hálából, vagy Isten kezéből visszatérő szeretet legyen csekélységemé. „Amilyen ítélettel ítél-
tek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”
(Mt 7,2).

Bef.: Mi ebből a tanulság? Az igazi szeretet – heroizmus. Ezért az élet igazi jutalma – az örök Sze-
retet.

II. rész: A szeretet pozitív és gyakorlati parancs

I. beszédlánc címe: A szeretet parancsa és fajai

1. beszéd: Erény és gyakorlás
(Erkölcsi beszéd: Képesség és tevékenység)

Bev.: Minden erényről, tehát a szeretetről is azt tanítjuk, hogy Isten természetfeletti ajándéka.
Adományozásának célja pedig az, hogy tevékeny gyakorlással az isteni élet szolgálatát eredményezze.
– Hogy kell értelmeznünk az Isten és ember tevékenységét?

1. Az erény Isten adta készség és képesség – a cselekvésre.
Isten az indítója az erényes életnek. „Ő az Isten, ki erővel övezett fel engem, és szeplőtelenné tette

utamat” (zsolt. 17,33).
a) Minden erény – képesség. Van természetes erény. Ennek lehetőségét is Isten adja – a teremtés

tényével  (értelem és  akarat  adománya!).  Van  szerzett  erény  is.  Ezt  az  ember  gyakorlással  szerzi,  de
alapját Istentől veszi (pl. könyörületesség stb.).

b) De a természetfeletti erény – Isten adományozta képesség. „…Mindezt azonban egy és ugyanaz
a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek” (1Kor. 12,11). Ez már belénk öntött (habitus
supernaturalis infusus). „…Sőt egyik csillag fényessége is különbözik a másiktól. Ilyen a holtak föl-
támadása is… Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el – erőben támad
föl” (1Kor. 15,41; 42; 43)… „Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, te-
gye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten.
Övé a dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Amen” (1Pét. 4,11).

1. De erény az ember végezte megvalósítás és értékesítés is.
Miért szórja a kincseit az Isten?
a) Hogy felfogva értékesítse az ember.
b) És értékesítve isteni életet éljen a földön és az égben. Ez az a tevékenység, amelyről Szt. Jakab

apostol beszél. „Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság
pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és feddhetet-
lenek” (Jak. 1,3-4). Ez az az élet, amelyet Szt. János értelmez: „Mindannak azonban, aki befogadta,
hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12). Ez az az élet, amelyről Szt.
Pál szól: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim. 4,7).

Bef: Erényeket ad – képességként az Isten, hogy erényes és isteni életet éljen az ember.
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2. beszéd: A természetünkben élő szeretettörvény
(Erkölcsi beszéd: A szeretet természettörvény)

Bev.: Emberi természetünk lényege: személyek vagyunk. Ennek lényeges jegye: megismeri a töb-
bi személyt és tudatosan tör a személyek felé… Honnan ered és miért él bennünk ez a szeretet?

1. Isten adta.
a) A teremtéssel adott alapvető kincs.
b) A megváltásból származó természetfeletti kegyelem.
2. Ember életét indítja.
a) Földi életünkben érték lészen.
b) Örök életünkben örök kapcsolat lészen.
Bef: Isten örök parancsa a szeretet. – Nem parancsolta volna, ha nem adta volna számunkra – te-

remtésben és megváltásban…

3. beszéd: A szeretet Isten pozitív parancsa
(Erkölcsi beszéd: Isten főparancsolata)

Bev.: Isten kinyilatkoztatásában mindenütt alaphangot diktál: a szeretet parancsolata. – Hogyan
hangzik – pozitíve?

1. Ószövetségi csengése…
a) A tízparancsolat – kőbe vési…
b) Hogy emberlélek magába vésse.
2. Újszövetségi tökéletesítése.
a) Mesterünk felfokozza. „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48).
b) Még ellenségre is kiterjeszti. „Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) és

imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért)” (Mt 5,44)…
Bef: Szól az Isten, hogy szava szerint éljen az ember! Ne feledkezzél meg erről: „Mindazt, amit

akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12).

4. beszéd: Az Isten szeretet mineműsége
(Erkölcsi beszéd: Az Isten szeretet)

Bev.: Azt mindenki érzi: Istentől minden, tehát Isten felé fordul egész lényével az ember. – Folyó
– a forráshoz, szőlővenyige – a szőlőtőkéhez stb… De milyen legyen ez a szeretet?

1. Mindenekfeletti.
a) Szerethetem – az Isten teremtményeit is.
b) De mindenekfelett kell szeretnem – Teremtőjüket.
2. És tökéletes.
a) Az anyagiak lehetnek indítói a szeretetnek (tökéletlen szeretet!).
b) De a szeretet legyen egyedül az Istenre irányuló ok és annak tárgya (tökéletes szeretet!).
Bef: Ezért mondja az Írás: „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes el-

médből” (Mt 22,37).

5. beszéd: Az önszeretet
Az önszeretet mércéje a felebaráti szeretet…

6. beszéd: A felebaráti szeretet
(Erkölcsi beszéd: A felebaráti szeretet lényege)

Bev.: A földi lények között az emberek alkotják személyes testvéreinket. – Egy az Atya, követke-
zőleg mindenki testvér.

1. Testvérem minden ember.
a) Egy az Atyánk, az Isten.
b) Minden ember – édes testvérem.
2. Közös tehát minden kincsem.
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a) A föld javai – mindnyájunké.
b) Azért bőségesen szórok mindent mindenkinek. Gazdagítok mást és nem vetem meg a szegény

testvér Teremtőjét. „Ki lenézi a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét…” (Péld. 17,5).
Bef: Csak használhatjuk a kincseket, de Istentől el nem vehetem! – Isten pedig mindenkinek ad-

ta – használatra.

7. beszéd: És a bűnösöket?...
(Erkölcsi beszéd A bűnösök szeretete)

Bev.: Az Isten parancsa – egyetemes! Tehát nem szabad megosztani a szeretetet. Mindenkit magá-
ba kell zárnia. – Hogyan nézzünk tehát a bűnösökre?... „Megjelent nekem a távolban az Úr: örök sze-
retettel szeretlek téged, azért könyörületességemben magamhoz vonlak téged” (Jer. 31,3). „Benne van
vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme bőségének arányában, amelyet minden
bölcsességgel és okossággal, gazdagon árasztott ránk” (Ef. 1,7-8).

1. Mesterünk példát adott a szeretésre.
a) Fogadja – azŐt keresőket (Mária Magdolna… a jobb lator stb.)…
b) Felkeresi – a távolodókat. A farizeusokhoz is elmegy. – Miért? „Nem az egészségeseknek kell

az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek” (Lk 5,31-32).

2. Hogy minden bűnöst felemeljünk – az Ő dicsőségére.
a) Hazatérő vándor minden ember. Azért igét hirdessünk és tüzet gyújtsunk előtte az életúton.
b) Kísérő Ráfael legyen a megszentelt ember.
Bef: Ha hazasegítünk többeket, akkor fényleni fogunk, mint a csillagok! – Szülők és nevelők még

külön kötelességből is kötelezettek erre!

8. beszéd: És az ellenséggel szemben?...
(Erkölcsi beszéd: Az ellenség szeretet)

Bev.: Mesterünk egyik alkalommal így beszélt: „Ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik
jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is. S ha pörbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda köntö-
södet is” (Mt 5,39-40). – Kérdezhetném: mit akart ezzel?

1. Általánossá tette a szeretetet.
a) Mindenkit szeress! „Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok

üldözőitekért (és rágalmazóitokért)… A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz
(!)” (Mt 5,44 és 6,22).

b) Mert mindenki Isten fia. – „Sőt ha ellenséged éhezik, adj neki enni; ha szomjazik, adj neki inni;
mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére” (Róm. 12,20).

2. Parancsként írta elő – a legnehezebbet.
a) Jóért könnyű jóval fizetni. „Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalma-

tok? Nem így tesznek a vámosok is?” (Mt 5,46).
b) De rosszért jót adni csak „Isten fiai” tudnak. – Atyátok az Isten, legyetek, mint „fiai”, méltók az

Istenhez. „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48).
Bef: A kereszténység lényege: mindig és mindenkinek szeretet! Miért? Mert létünk és üdvözülé-

sünk a Szeretetben van.

II. beszédlánc címe: A szeretet gyakorlása

Ez a szeretet isteni parancsán alapszik és megvalósítására vonatkozik.

1. beszéd: Természettörvény – természetjog

Bev.: Magunk… hogy értékesítsük.
1. Gravitatio congenialis…
2. Desiderium…
3. Zelotizmus…
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Bef.: Magunkból – tökéletesítsük.

2. beszéd: De a cselekedet, vagy a habitus szükséges-e?

Bev.: Tartalom a lényeg.
1. Nem csak a cselekedet.
„Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” (1Kor.

13,2).
2. Hanem inkább a habitus.
„Mi tudjuk, hogy a halálból átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket” (1Jn. 3,14). „Szere-

tet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn. 4,16).
Bef.: Miért? Mert a tökéletlen bánat is elég – gyónással – a megigazulásra.

3. beszéd: Isteni törvényekben egyenesen cseng a parancs

Bev.: Ószövetség…
1. „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb:

az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 22,37-38).
2. Jézus szava ez is: „E két parancson függ az egész törvény és a próféták” (Mt 22,40).
Bef.: Újszövetség!

4. beszéd: Az Isten szeretet milyensége

Bev.: Mindenekfeletti.
1. Teljes szívből (5Móz. 6,5; Mt 22,37; Lk 10,27).
2. Az embernek minden rezdülésével (Art. 5 Th. II II.44.9.5.art.).
Bef.: Legyen életünk ilyen: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az

alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil. 2,10-
11).

5. beszéd: Az önszeretet
(Erkölcsi beszéd: A helyes önszeretet)

Bev.: Különálló személynek teremtett az Isten, majd Megváltóm kegyelméből végnélküli, isteni
lehet az életem. – Hogyan kell szeretni önmagamat?

1. Első személy én vagyok. Ez az alapelgondolás.
a) Ezért első mozzanat – a magam felé fordulás.
b) Ezért mondja az Írás nekem is: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt

5,48).
2. De első értékem: a lélek.
a) Test is az ember. Ez – eszköz jellegű. Másodrendű célú.
b) És lélek is az ember. Ez – elsőrendű célú. Így értelmezendő a Mester szava.
3. És mindenem: az Isten.
a) Ő – létem oka. Teremtőm.
b) Ő – boldogságom. Atyám.
Értelmem tartalma tehát: „Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint

Urunk Jézus Krisztus keresztjével, ki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ számára”
(Gal. 6,14).

Bef.: A fenti hármas fokozat az önszeretet mikéntjét is összefoglalja…

6. beszéd: A felebaráti szeretet
(Erkölcsi beszéd: „mint önmagadat…”)

Bev.: „Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben?” (Mt 22,36)…
1. Általában…
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„Ne gyűlöld testvéredet szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen bűnöd miatta. Ne állj
bosszút s ne emlékezzél meg polgártársaid igaztalanságáról: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat: –
én vagyok az Úr!” (3Móz. 1,17-18). – Újszövetségben is: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”
(Mt 22,39).

2. Új parancs (alakban)…
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek

egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egy-
más iránt” (Jn 13,34-35). „Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek tite-
ket” (Jn 15,12).

3. Életet áldozva…
„Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta

föl magát értünk Istennek” (Ef. 5,2).
4. Legnagyobb értékével…
„Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”

(Mt 25,40).
Bef: Összefogandó: Ő mit tett? – „Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban

volt. Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül
ragaszkodnék, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát…” (Fil. 2,5-7).

*

1. Ez a beszéd felépíthető a következő történelmi példára: Assziszi Szt. Ferenc csodálkozva cso-
dálkozott azokon, akik annyira ragaszkodnak a földeikhez. Lelkében az a sugallat zsongott állandóan:
mindent az Úr adott! Ha már Neki nem adhatom vissza tulajdonát, akkor házanépének, szűkölködő
gyermekeinek adom a föld javait…

2. Felépíthető erre a példára is: egy öreg bölcs mesékkel szórakoztatta falujának lakosait. Egyik
igen találó mesében az adakozó napsugárról mesélt. Sok-sok szépet mondott róla; de a döntő ez volt:
a nagy adakozó napsugár alig észlelhető simogatásával és sugárzásával életre keltette a holtnak látszó
búzamagokat… Tanulságul azt vezette le: a jóság finomsága nemes életet fakaszt az embertestvér
holtnak látszó lelkében is.

*

7. beszéd: A bűnösök szeretete

Bev.: Ágoston: „Minden bűnös, amennyiben bűnös, nem szeretetünkre, de amennyiben ember,
mindenesetre – Isten miatt – érdemes”.

1. Kísérni kell…
2. Támogatni kell…
3. Megtéríteni kell…
Bef: „Inkább te győzd le a rosszat jóval” (Róm. 12,21).

8. beszéd: Ellenség szeretete

Bev.: „Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok?” (Mt 5,46)…
1. Ószövetség – negatíve.
„Ne ujjongj ellenséged halálán, hisz tudod, hogy mindannyian meghalunk, és nem akarjuk, hogy

rajtunk örüljenek” (Sir. 8,8).
2. Újszövetség – pozitíve.
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom

nektek: Szeressétek ellenségeiteket, (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok üldözőitekért (és
rágalmazóitokért). Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt
ad igazaknak és bűnösöknek” (Mt 5,43-45). „Nektek, hallgatóimnak, azonban azt mondom: Szeressé-
tek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok
rágalmazóitokért” (Lk 6,27-28). „Nincs különbség zsidó és pogány közt, mert mindnyájunknak egy az
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Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítségül hívják” (Róm. 10,12). „A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a ma-
gáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak. De együtt örül az igazság-
gal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1Kor. 13,4-7).

Bef: Sőt ez belsőben is köt: „Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az
őszinte testvéri szeretet számára: szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből” (1Pét. 1,22).

9. beszéd: De szélesedik-e a szeretet kapcsa?

Bev.: Hol a határ?
1. Magába zárja – a többi személyt.
2. És magához fűzi a mennyek élő népét.
Bef: Szentek egyessége!

10. beszéd: Kisebbedés és elvesztés

Bev.: Rajtunk múlik!
1. Nem kisebbedik egyenesen és valóban.
„Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem

jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el
nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm. 8,38-39).
„Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem követ el, mert isteni csíra van benne. Nem vétkezhetik, mert
Istentől született” (1Jn. 3,9).

2. De indirekte igenis kisebbedik, részletben elvész a szeretet-kapocs.
a) A cselekedet hiányában.
b) A bűn jelenlétében. „Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hiszen an-

nak vége a halál” (Róm. 6,21).
3. De elveszíttetik a halálos bűn által. „Aki nem szeret engem, tanításomat nem tartja meg” (Jn

14,24). „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet…” (Mt 24,12). )Trid. Zsin.
6.c.15).

Bef.: Imádkozzunk a perseverantia finalis kegyelméért!

11. beszéd: A szeretet növekszik!

Bev.: Nem extra, hanem intra… Meddig? Végtelenségig…
1. Ószövetség is sejteti.
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a derengő fény, mely mindinkább erősbödik, míg a nappal

teljes leszen” (Péld. 4,18)…
2. Újszövetség tanítja. „Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni

a fővel: Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja, a különböző ízek segítsé-
gével és minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test és építi föl önmagát a szeretet-
ben” (Ef. 4,15-16). „Jézus gondolataikba látva így szól: „Miért gondoltok rosszat magatokban? Mi
könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid? – vagy, ha azt: Kelj föl és járj?” (Mt 9,4-5)…

Bef.: „Könyörgök is azért, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék helyes ismeretben és teljes
megértésben, hogy el tudjátok bírálni mi a helyes” (Fil. 1,9).

III. beszédlánc címe: Az örök szeretet áramkörében

1. beszéd: A lét gyökérzete
(Dogmatikai beszéd: A szeretet Indítója)

Bev.: Széteső darabrendszer, vagy egybefonódó kapcsolatlánc-e a nagy világ? – A teljes minden-
séget értem most a nagy világon. A kérdés pedig olyan, mely három megfontolásban nyer helyes fele-
letet.

1. Adhézió, kohézió, gravitáció, asszimiláció, vegetáció – az anyagi világ alaphangja.
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a) Eredetük: „Mert az ő (Úr) szavára lettek, parancsára létrejöttek” (Zsolt. 32,9). „Emeljétek fel
szemeteket a magasba, és nézzétek: Ki teremtette ezeket?...” (Iz. 40,26)…

b) Céljukra utal Izaiás: „…Valamennyit, ki nevemet segítségül hívja, kit dicsőségemre teremtet-
tem, alkottam és készítettem” /Iz. 43,7/.

2. Caritas et amor – az emberszemély alapcsengése.
a) Befelé (önmaga! – centrale!). – „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mk 12,31/.
b) Kifelé (embertestvér – horizontale). – „Szeresd felebarátodat… Szeressétek ellenségeiteket…”

(Mt 5,43 és 44).
c) Felfelé (Isten – verticale). – „Szeresd Az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és

teljes erődből” (5Móz. 6,5 és az Újszövetségben: Lk 10,27).
3. Caritas – a végtelen Személynek valósága.
a) Befelé – önszeretet (amor). – „Az Isten szeretet” /1Jn. 4,8/.
b) Értékben – Szentlélek, Aki külön Személy (Trinitas. – Egyház tanítása).
c) Kifelé – szeretetosztás (Creatio). – „Emberi kötelékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam

őket” (Oz. 11,4). „Én, az Úr, meghallgatom őket… folyókat fakasztok a magas dombokon, és forráso-
kat a rétek közepén; vizek tavaivá teszem a sivatagot, és vizek patakjaivá a járatlan földet” (Iz. 41,17
és 18). „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlé-
lek által” (Róm. 5,5).

Bef: M. Wroe: „Régi igazságok az új idők számára” című művében azt írja: a Szeretet megérkezé-
se a népek életének megemelése. Igaz! – Miért? Mert Isten – a Szeretet!

2. beszéd: A szeretet áramlása
(Erkölcsi beszéd: A szeretet tevékeny)

Bev.: Ha Isten a Szeretet, akkor mindenütt jelen van a Szeretet. – De engem most az ember élete
érdekel. Igaz, hogy mindenütt jelen van a szeretet.

1. Jelen van – önmagunk központtá teremtésében. Mindig és mindent magunk felé irányítunk.
Ez pedig – önszeretet.

a) Még a rosszban is (önzés!) fellelhető. Bár bűnös túlzás, de jelenlévő valóság.
b) A jóban világosan ott van (helyes önszeretet). Ez már erény, ha rendezetten nem sérti mások jo-

gait.
2. Jelen van – magunk megemelési képességében.
a) Földi élet gazdagítása… Lélekben. „Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy

Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben s ti gyökeret ver-
jetek és alapot vessetek a szeretetben” (Ef.3,16-17).

b) Örök élet igénylésnek szolgálása… „Ezért kell annál pontosabban megtartanunk mindazt, amit
hallottunk, hogy a céltól el ne sodródjunk” (Zsid. 2,2)…

3. Jelen van – magunk kiteljesítésének munkájában. „A szeretet abban áll, hogy parancsai sze-
rint cselekedjünk. Parancsa pedig az, hogy, amint kezdettől fogva hallottátok, szeretetben éljetek”
(2Jn. 6).

a) Földi életboldogság ütemében. „Titeket pedig gazdagítson és gyarapítson az Úr a szeretetben,
egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket” (1Tessz. 3,12).

b) Égi örök boldogság birtoklásában. „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.: Örök örvénylés a szeretet. Sodródás, mélyreragadó sodródás! (Mint az örvény, mindent el-
nyel). – Kiteljesülő sodródó áradás. (Mint az árvíz, fokozódó lendületet mutató). – Boldogságot él-
vező sodródás. (Mint a sziromba bontakozó rózsa – de az örök tavasz diadalát élve!) – Ez az emberben
jelentkező szeretetáramlás!

*

1. Ez a beszéd felépíthető M.Wroe szövegére (Old truths for new times), amely a szeretetről ezt
mondja: „A szeretet üzenetének meghirdetése – a nemzetek betegségének gyógyítója.”

2. Felépíthető Holman Hunt festményére, amely Krisztust fényforrással a kézben az elhagyatott
ház kapujánál kopogtatva festi meg… (A világ fényei vagytok…).
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3. Jól kiaknázható volna itt a következő megállapítás: a pozitív parancs. Ez Ó- és Újszövetség
alapeltérése az igehirdetés módját tekintve, abban áll: az első inkább negatív és fenyegető (tízparan-
csolat!), a másik inkább pozitív és szeretettel tevékenységre indító (Mester szavai…). – Ha a kisgye-
reknek azt parancsolod: vigyázz! Ki ne lottyantsd a tejet, akkor figyelme a kilottyantásra irányul. Ha
azonban azt mondod neki: figyelj és tartsd okosan a köcsögöt, akkor belső összeszedettséget ér el az
intés!

*

3. beszéd: A szeretet himnusza
(Dogmatikai beszéd: A szeretet isteni jellege)

Bev.: Minden körülöttünk és bennünk Istenatyánkra utal vissza. – A nagy világ csodái –
végnélküli erejét tükrözik, a lélek erői, értelem és akarat – a képének belső nagyságát mutatják, de a
bennünk is jelentkező szeretet – az égi Atya lényegének kipattanását jelenti. – Az Írás szava szerint:
„az Isten szeretet” (1Jn. 4,8). Szinte következtetésként áll elénk ez a tétel: íme, az isteni természetnek
vagytok részesei. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni
természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). – Tegyük csak vizsgálat tárgyává: hogyan kell értékel-
nünk ezt az isteni szent ajándékot?

1. A szeretet Isten adta legnagyobb kincsünk.
a) Ez az élő személyeket egybefogó kapocs. – Istentől vagyunk: „Ti Istentől vagytok, gyermeke-

im, és győzedelmeskedtetek azon (világon)” (1Jn. 4,4). – Istennel élünk: „Benne élünk, mozgunk és
vagyunk” (Ap.Csel. 17,28). – Istenhez térünk. „Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor (Isten Fia) ha-
sonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van” (1Jn. 3,2). – Sőt ez is igazság: „Közeledje-
tek Istenhez, s ő is közeledni fog hozzátok” (Jak. 4,7).

b) Ez az életet fakasztó égi erő bűnöktől távol tart: „Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem követ
el, mert isteni csíra van benne (1Jn. 3.9). – Jóságok felé lendít: „Arról ismertük meg (Isten) szeretetét,
hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1Jn. 3,16). – Isten-
hez fűz: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és ben-
ne fogunk lakni” (Jn 14,23).

c) Ez az örök élet alanyi tartalmát biztosító isteni ajándék. Ezért mondja az apostol: „Mi tudjuk,
hogy a halálból átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket” (1Jn. 3,14). – Sőt azzal az égi kincs-
csel biztat – földön és égben –, hogy: „Aki megtartja parancsait, Istenben él és Isten őbenne. Azt, hogy
ő bennünk él, a nekünk adott Lélektől tudjuk” (1Jn. 3,24). Ezért zengi Istenhez tartozandóságunkat
fenséges dallal mondván: „Tudjuk, hogy Istentől vagyunk… Tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és ér-
zéket adott nekünk, hogy megismerjük az igazi Istent. Ezzel az ő igaz Fiában, Jézus Krisztusban va-
gyunk: ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn. 5,19-20).

2. A szeretet a személyes egybefonódásunk és végnélküli kapcsolódásunk.
Az egész világ lényeges alkatrésze: az egybefonódás, de az ember személyes voltának legfino-

mabb kiáradása – a szeretet útján való egybetartozandóság. – Ennek útja hármas.
a) Magam felé áramló. Itt az a csodás jelenség észlelhető, hogy az ember megismeri, megszereti és

szeretettel szolgálja – önmagát. „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága…” (Mt 5,13
és 14). „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz
őbenne” (Jn 1,12). – Jelszó: első a lélek és azután jön a test! „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”
(1Pét. 1,16).

b. Embertestvér felé örvénylő. Itt is egész csodálatos a lélek odafordulása. – „Éppen ezért legyetek
igen buzgók és mutassátok meg sorjában hitetek által az istenfélelmet, az istenfélelem által a testvéri
jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet” (2Pét. 1,5-7). – Van ebben vérszerinti kap-
csolódás. Van esztétikai odahajlás. Van benne rokonérző segítőkészség. Van benne lélekrezonancia és
törhetetlen egybefonódás vágya (jövő házasélet!)… Itt is ez a lényeg: erősebb legyen a lélek– kapocs,
mert csak az lesz alkalmas arra, hogy állandóan forrásozzék a szeretet kataraktája. – Ne feledd! Min-
den elmúlik, csak a szeretet (lélekszeretet!) örök. „Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a há-
rom, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!” (1Kor. 13,13).

c) Istenatyánk felé kiáradó. Ez a legfenségesebb és legszentebb. Istenben is merjük meg a legtelje-
sebb igazságot, szépséget és jóságot; természetes tehát, hogy Felé fordul lelkünk szeretete. „Az üzenet,
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amit tőle hallottunk és nektek hirdetünk, ez: Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek” (1Jn.
1,5). – De ez azután az ember végnélküli természete folytán az örök életben keres betetőzést. „De ha
világosságban élünk, amint ő is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással és Fiá-
nak, Jézus (Krisztusnak) vére megtisztít minden bűntől” (1Jn. 1,7). – Ezt is ígéri a Mester: „Én vagyok
a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel
él, nem hal meg sohasem” (Jn 11,25-26). – Ezt is tanítja az apostol: „…Jézus (Krisztusnak) vére meg-
tisztít minden bűntől” (1Jn. 1,7). – ezt veszi az Urat szerető lélek: „Az én testem valóban étel s az én
vérem valóban ital” (Jn 6,55).

Bef: Mit tehát végül is a szeretet? Égből induló áramlás és égbe ívelő hazatérés. Ennek dalát az
ember dalolja.

4. beszéd: A szeretet gyakorlati értékesítése
(Erkölcsi beszéd: A szeretet gyakorlása)

Bev.: Minden kincsünk kamatoztatásra adatott. – Lelkünk isteni ajándéka, a szeretet is azt a célt
szolgálja. – Kérdéssé tehető: hogyan nemesíti meg lelkünket az égből vett isteni ajándék, a szeretet?
Minden a tisztuláson, lélekszabadságon indul. Majd az újjászületésben lesz isteni televény. – Mit tesz
tehát a szeretet?

1. Alapvetésben tesz istenivé.
Isten terve szerint Hozzá hasonló az életünk, de a Megváltónk kegyelme folytán természetben

is Istenhez hasonlóvá alakulhat életünk.
a) Ennek alapja az isteni természetben való részesedés. Erről ír az apostol mondván: „Így váltotta

be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek”
(2Pét. 1,4). Ennek eredményét dicséri az apostol imigyen: „Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de
hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk
hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Mindaz, akit ez a reménység tölt el iránta, megszenteli ma-
gát, amint ő is szent” (1Jn. 3,2-3).

b) Ennek túlcsorduló bősége a természetfeletti szeretettel való gazdagítás. Ennek hasznosítása pa-
rancs: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől szüle-
tett és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet” (1Jn. 4,7-8). – De
ennek a parancsnak teljesítése úgy lehetséges, hogy Isten belénk önti az igazi szeretetet. „Szeretet az
Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn. 4,16). – Végül ennek a lélekgazdagodás-
nak kettős tevékeny hatása vagyon: szeretni az Istent és szeretni a felebarátot. „Aki azt állítja: Szere-
tem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit
nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is”
(1Jn. 4,20-21).

2. És tevékenységben tesz Istenhez hasonlóvá.
De ez a nagy kegyelem nem olyan kincs, amely az ember működése nélkül érvényesül. A szeretet

ugyan egész különösen látóvá teszi az embert, de tevékeny munkára is lendíti a birtokost.
a) Mit lát a szeretettel áldott ember? – Isten szépséges művének látja a nagy világot. Áll reá az Írás

azonban: „Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12). Még
tragikusnak látszó erőit (vihar, áradás, betegség) is átalakító és értékeket hozó égi sugárzásnak látja
(Szt. Ferenc látása – a nehézségek és bajok esetén! Meglátni mindig valami jót és értéket a sok baj-
ban!) – Isten képét látja önmagában és embertestvérben. – Így azután optimizmussal nézi a világot.
De Magát az Istent is látja – mindenben. Teljes valójában nem Istent látja, mert az lehetetlen: „...Őt,
bár nem láttátok, szeretitek, s mivel most látatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült
örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét” (1Pét. 1,8). – De a
műben látja az Istent. „Mert a teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet ismerni
azok teremtőjét” (Bölcs. 13,5).

b) De ez a látás nem marad megszerzett kép és ismeret, hanem életté kívánkozva tevékeny cselek-
vésekben nyer érvényt. Azért mondják a lélekbúvárok, hogy a szeretet nem elzárt életkincs, hanem ki-
áradó és teremteni akaró erő. – Az Írás is feladattá teszi: „Ezért annál inkább iparkodjatok, testvére-
im...” (2Pét. 1,19). Önmagát alakító ember. – Mást szolgáló ember. „Éppen ezért legyetek igen buzgók
és mutassátok meg..., a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet” (2Pét. 1,5 és 7). – Istent szolgáló
ember. „Inkább gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
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Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Amen” (2Pét. 3,18). – De ez a szent látás és
áldozatos tevékenység – épp a szeretet lényege folytán nem lesz kényszer szülte munka, hanem ön-
kéntesen és örömmel végzett áldozat. Épp ez emeli ki a többi munka közül. Itt isteni a látás és belső
lendületből indul az odahajlás. – Ebben a belső átalakulásban rejtőzik a szeretet titkos ereje és égi ér-
téke. – Mivel minden igazi, Isten felé segítő munkában szerepet kap, azért végnélküli is: „Most meg-
marad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13).

Bef.: Ha az élet legnagyobb kincsének birtoklására törünk, akkor állandó könyörgésünk legyen,
hogy a szeretet kegyelme töltse be életünket!

5. beszéd: Személyiségünk fennmaradásával Magához fogad az örök Isten

Ez az örök élet valóságának valósulása.

III. rész: A szeretet elleni bűnök

Csak röviden szólunk a szeretet elleni bűnökről. – Azt minden szónok jól tudja, hogy alapvetés-
ben minden erény királynője és tökéletesítője a szeretet, tehát minden bűnben helyet talál a szeretet-
lenség. – Itt most inkább az alaki szempont szerint foglaljuk egységbe a szeretet ellen egyenesen el-
követhető bűnöket.

I. beszédlánc címe: Az egységes egybefonódás (unio) ellen

1. beszéd: A gyűlölet (Odium)

Bev.: Csendítsük meg a szeretet pozitív parancsát és állapítsuk meg ezt a tényt: a szeretet egybe-
forraszt és a vele ellentétes gyűlölet szétválaszt. Bűn jellege ez: szétszakítani az Isten gondolta életszá-
lakat! „A gyűlölet civódást szít, a szeretet pedig minden hibát beföd” (Péld. 10,12). – Tárgyalásban
magyarázzuk, a gyűlölet meghatározása után, a gyűlölködés lélekmozzanatait.

1. A mindenben rosszat látás.
„És egyiktek se gondoljon szívében rosszat felebarátja ellen...” (Zak. 8,17).
2. A mindenben rosszat keresés.
Ezeket így jellemzi az Írás: „Ki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz; ki balgákkal barátkozik, hason-

ló lesz hozzájuk” (Péld. 13,20).
3. A mindenben rosszat tevés.
Pedig int az Írás: „Ki azon töri fejét, hogy ártson, annak cselszövő a neve” (Péld. 24,8).
Bef: Ismételjük a bevezetés gondolatát: az elszakadástól ments meg minket, Uram!

2. beszéd: Az Isten gyűlölete
(Odium Dei)

Bev.: Érintsük azt a természetünkben élő csodás erőt, amely elemi lendülettel ragad a jó felé...
Tárgyalásban kérdezzük: milyen nagy bűn lehet tehát a legfőbb Jótól való gyűlölködő elszakadás? –
Az Írás így szól ezekről: „Mindamellett ismét csak vétkeztek, és nem hittek csodatetteinek. Ezért hiá-
bavalóságban enyésztek el napjaik, és rettegésben esztendeik” (Zsolt. 77,32-33). – A felelet a követke-
zőkben szóljon...

1. Az élet igazi gyökérzetétől elszakadtam...
a) Így nem akarná, hogy legyen Isten.
b) Így nem akarná, hogy tökéletes legyen az Isten.
c) Így üldözi az Isten ügyét.
„Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem,

ha nem maradtok bennem... Hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,4 és 5).
2. Az örök halál rémségébe taszíttattam.
a) Így kihalt az emberből a magasabb rendű élet.
b) Így büntetése az örök sötétség. – „Ezt a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétség-

re!” (Mt 25,30).
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Bef.: Állapítsuk meg, hogy csak Istennel egybefonódva élet az élet. Az Istent gyűlölő maga lesz
halálának oka.

3. beszéd: Az embergyűlölet
(Odium hominis)

Bev.: Az Evangélium testvéri szeretetet hirdető parancsát kell megcsendíteni. A lényeg ez: egy az
Atyánk és mi Benne testvérek vagyunk. – Tárgyalásunk bontsa ki – gyakorlati módon –, hogy milyen
súlyos bűn az embergyűlölet.

1. Bűnös – az elmélete.
Még az Írás bölcsének kérdésére is szeretet legyen a felelet. A kérdés így szól: „Mindezt forgattam

szívemben, hogy jól megértsem: Az igazak és a bölcsek, meg cselekedeteik Isten kezében vannak; és
még sem tudja az ember, vajon szeretetet érdemel-e, vagy gyűlöletet” (Préd. 9,1). A felelet ez: „Erről
ismerhetők föl Isten fiai és az ördög fiai: mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de
az sem, aki testvérét nem szereti” (1Jn. 3,10).

2. Még súlyosabb, felelősségesebb a gyakorlata.
„És mi tudjuk, hogy a gyilkos nem hordja magában az örök életet. Arról ismertük meg (Isten) sze-

retetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1Jn. 3,15-
16). „Aki azt állítja: Szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti
testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné?” (1Jn. 4,20).

Bef: Idézzük vissza kemény hangon az Írás szavát: „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12).

II. beszédlánc címe: Az egybetartozandóság öröme ellen elkövetett bűnök

1. beszéd: Az irigység
(Invidia)

Bev.: Színezendő az emberi szem, amely kaput nyit minden szép előtt és boldogságot sugároz, ha
mások javait látja. – Tárgyalásban vessük fel a kérdést: vajon minden szempár így tekint-e mások ja-
vaira?

1. Az irigy szem mástól sajnálja az Úr földi javait.
„A  halál  pedig  a  sátán  irigységéből  jött  a  világba,  és  követik őt  azok,  kik  az ő részén vannak”

(Bölcs. 2,24)...
2. Az irigy szem magának igényli mások értékeit. Szinte jelszava az irigynek: erit autem mihi!
Bef: Érintsük ezt a tételt: aki mások örömét sajnálja és rabolni akarja, az saját életét sárguló el-

pusztulásra ítéli és segíti.

2. beszéd: A lelki javak miatti szomorkodás

Bev.: Azt a tételt lehetne érinteni, hogy égi kincsekkel telít bennünket az égi Atya. Természetes és
természetfeletti jellegűek adományai. – Az egyik a földön boldogít, a másik az égbe segít. – Tárgyalá-
sunkban tegyük kérdéssé: milyen bűnt követ el az ember, aki mások lelki kincseit irigyli? Természe-
tesen valóságos és tevékeny irigységre gondolok! „Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú
dicsőség után” (Gal. 5,26).

1. Megöli magában a szeretet lelkét.
a) A szeretet együttérez az előrehaladó testvérrel.
b) A jó miatt szomorkodóból kihal a szeretet a testvérrel szemben.
2. Tudatosan gátolja az embertestvér helyes életét.
a) Tudja, hogy mi volna jó neki.
b) És nem segíti ezen az úton.
Pedig kötelessége volna: „Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára és épülésére”

(Róm. 15,2).
Bef: Összefoglalható az egész mondván: aki magában a szeretetet megöli és másokban az örök út-

járást gátolja – az távozzék az Úrtól. – Pedig ez volna az Isten találás útja: „Mossátok le kezeteket, ti
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bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek!” (Jak. 4,8).

III. beszédlánc címe: A béke ellen elkövetett bűnök

1. beszéd: Az egyenetlenkedés
(Discordia)

Bev.: Ez az isteni kinyilatkoztatás értelmezendő: „Én átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem ad-
tál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk” (Jn 17,22). – Majd kérdéssé kell tenni – az egye-
netlenkedés meghatározása után –, vajon mit hoz nekünk a torzsalkodó egyenetlenkedés?

1. Nyugtalanságot – nekünk.
„Álnok szívvel gonoszt forral és viszályt hint el szüntelen! Az ilyenre hirtelen reászakad a romlá-

sa, váratlanul összeroppan, és nincsen számára gyógyulás” (Péld. 6,14-15). Sőt: „Vehet-e ember tüzet
az ölébe, úgy, hogy talpát meg ne perzselje?” (Péld. 6,27-28)...

2. Fájdalmat – a másiknak.
Kövesd az apostol szavát: „Ezért törekedjünk arra, ami a békességet s egymás épülését szolgálja”

(Róm. 14,19).
Bef.: Érinthető ez az igazság: ne csak magad álláspontja és ítélete legyen a döntő, hanem a szeretet

alapján engedékeny legyen a lelked. – Eredmény: „discordia maxima dilabuntur”.

2. beszéd: A veszekedés
(Rixa)

Bev.: A „hang” értelmezendő mondván: az igazság csendben érvényesülő erő, a hangosság és bűn
kiabáló gyengeség (helyzeti energiák!). – Tárgyalásban folytatandó a tételbontás ilyen formában: ha
ez így van a nagy természetben, akkor hogyan jelentkezik ez az emberek életében?

1. Hangoskodva és sértően szóló beszéddel indul.
„Az indulatos ember civódást szít...” (Péld. 15,18).
a) Alapja: az önteltség.
b) Célja: a magunk álláspontjának kikényszerítése.
2. Kiabáló átkozódással emberlelkeket öldököl.
„A civódás kezdete gátszakadás, azért engedj, mielőtt a perpatvar kitör” (Péld. 17,14).
Bef.: Foglaljuk kérdésbe az egészet mondván: vajon nem a lelkek bűnös megölője-e a veszekedő

ember? – Írás szava: „Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy ház tele áldozati hússal, per-
patvar mellett” (Péld. 17,1).

3. beszéd: A tettleges bántalmazás
(Verberatio)

Bev.: Az emberszemély belső jogkörét kell érinteni mondván: testemet és lelkemet sajátommá
tette az égi Teremtő. Így tehát nincs joga az embertestvérnek a bántalmazásra. – Tárgyalásban meg-
bonthatnók a tételt...

1. Testi bántalmak: jogtalan erőszakok. Ezek az igaztalan testi bántalmazások.
2. Lélekbántalmak pedig: életértéket sértő vakmerőségek. Ezek a lélek életét érintő botránkoz-

tatások.
Mindkettőre áll az Írás: „De a gonosztevőkre haraggal néz az Úr, hogy emléküket a földről elve-

szítse” (Zsolt. 33,17).
Bef: A „fenyíték” kérdése vethető fel. Gyermek nevelés és büntető, államhatalmi sanctio... Vagy a

jogos nevelő hatás, vagy a gőgös megtorló szempontjából ítélendő meg!

IV. beszédlánc címe: A jóttevés elleni bűnök
(C. Beneficentia)

1. beszéd: A botrány
(Scandalum)
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Bev.: A botrány fogalma tisztázandó mondván: nem a csodálkozó sopánkodás a botrány, hanem a
bűnre segítés ténye a botrány. – Tárgyalásban bontsuk két részre a tételt...

1. A tevőleges botrány.
Erről is keményen szól az Írás: „...Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyházközösségnek. Ha

pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos” (Mt 18,17). „Ezentúl te-
hát ne ítéljük el egymást, hanem inkább arra törekedjetek, hogy ne okozzatok a testvérnek megütkö-
zést vagy botránkozást” (Róm. 14,13). – „Ha tehát az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább so-
hasem eszem húst, csak testvéremet meg ne botránkoztassam” (1Kor. 8,13).

2. Az elszenvedett botrány.
a) Reale scandalum.
b) Scandalum phariseicum.
c) Scandalum pusillorum.
Ennek felelőssége is a botrányt okozóé. „Aki csak egyet is bűnre csábít a (bennem) hívő kicsinyek

közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák” (Mk 9,42).
Bef.: Emeljük ki, hogy itt most például a paráznaság ellen szól az Isten szolgája! (Beszéd, írás,

rajz, mutatás, tett).

2. beszéd: A tudatos lélekrontás
(Seductio)

Bev.: Az Úr kemény szövege idézendő – a gyermek megrontásáról. – Majd a tárgyalásban a kö-
vetkezőképp fejtegetendő a tétel...

1. Isten angyalai vádlókként látják ezt a gyalázatot.
a) Az élet könyvébe írják...
b) Az élet megítélésénél feltárják.
„Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben

szüntelenül látják mennyei Atyám arcát” (Mt 18,10)...
2. Isten szigorú ítélete kárhozatra ítéli az ilyen gonoszokat.
a) Mások lélekgyilkosai.
b) A saját gonoszságuk förtelmének kirobbanásai... „Aztán így szólt (Úr) tanítványaihoz: „Lehe-

tetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő, de jaj a botránkoztatónak! Jobb volna, ha malomkövet köt-
nének a nyakára s a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is bűnre csábítson a kicsinyek közül” (Lk 17,1-
2).

Bef.: Színezhető azok vádja, akik mások bűnének és tudatos gonoszságának áldozatai. – Végül le-
szögezhető: „Sok hamis tanító lépett föl a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben.
Az ilyen: hamis tanító és antikrisztus” (2Jn. 7).

*

Befejező beszéd – a szeretetről szóló beszédsorozat végére:
Mindig szeretetből – Szeretetért!

Bev.: Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szeretet a főparancsolat. Tehát: „Mindazt, amit akartok,
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták” (Mt 7,12). – Tár-
gyalásban érintsünk három pontot.

1. Isten adta.
a) Parancsban. „Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a

legfőbb: az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt
22,37-39).

b) Kegyelemben. „Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk.
Abból ismerjük föl, hogy benne élünk és ő mibennünk, hogy saját Lelkéből adott nekünk” (1Jn. 4,12-
13). „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek
által” )Róm. 5,5(.

2. Ember értékesítse.
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a) „E két parancson függ az egész törvény és a próféták” (Mt 22,40).
b) „Mi tudjuk, hogy a halálból átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a

halálban marad. Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos” (1Jn. 3,14).
3. Isten és ember örök kapcsolatban élvezze.
Az örök kapcsolat erejével. „Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell

egymást. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz
bennünk... Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Is-
ten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn. 4,11-12 és 16).

Bef.: Erősítsük szavainkat Szt. Pál szavával: „Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három,
de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!” (1Kor. 13,13).

* *

„LÉLEKÁLLAPOTOK”…
(Beszédlánc– sorozatok, töredékes – főként címek)

I. sorozat címe: Életirányok

1. beszéd: Humanum – divinum
2. beszéd: Passivum – activum
3. beszéd: A natura – a Deo
4. beszéd: Ad „matrem Terrae” – ad „Patrem Deum”?
5. beszéd: Finitum – infinitum
6. beszéd: Mortuum – vivens?

X

II. sorozat címe: Életszakadékok felé

Bevezetés: Útjárások…

I. beszédlánc címe: Az ész lázadozása

1. beszéd: Superbia vitae
2. beszéd: A süllyedő tekintély
3. beszéd: A szellemi földrezgések

II. beszédlánc címe: A „szép” köntöse alatt

1. beszéd: A „szabad művészet” országában
2. beszéd: A mozgó és festett élet
3. beszéd: A zsongó zene
4. beszéd: A walpurgi éjszaka

III. beszédlánc címe: Az „álerkölcs” birodalmában

1. beszéd: Az „autonómos”
2. beszéd: A szabad erkölcs!
3. beszéd: A „chavalier sans pur et sans reproche”
4. beszéd: Az erkölcsi temető

IV. beszédlánc címe: A kialudt áldozati oltár

1. beszéd: A homályos tájak
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2. beszéd: A zivataros élet
3. beszéd: A fénytelen éjszaka
4. beszéd: A felnyúló kezek

*

V. beszédlánc címe: Az élet viharvertjeinél

1. beszéd: Az olajkorsós ember

Bev.: Az élet rétegeződése letagadhatatlan. Van vígan élő és elesett. „Szegények mindig lesznek
veletek” (Mk 14,7)… Szociális feladat marad tehát ma és minden időben az elesettek evangéliumi
gondozása. – Természetesen nem szabad csak testi elesettségre gondolni, hanem számolni kell a lelki-
leg összeomlott emberek ezreivel is. – Járjon az ember az elesettek között – az olajoskorsós lelkével.
Mit jelent ez? Az olaj természetének hármas erejét vigye az ember közeledésének alkalmával az el-
esetthez.

1. Az olaj természete a túlömlő bőség, amely a kerekek és tengelyek forgásának könnyítését
hozza.

Az emberi élet is a gépezethez hasonló. Forog és perdül a kerék, és így rendben folyik az életmun-
ka. – Lélekolaj kell ide! Ez pedig: a hit ereje a – Gondviselésben, a remény biztatása – a jó diadalá-
ban, a szeretet áramlása – ember és Isten részéről. – Lehet ez nemesítő közeledés, de lehet osztó szere-
tet tevékenysége.

2. Az olaj természete égések, sebek gyógyítása.
Testi bajokra világosan érthető, lelki bajokra is átértékelhető. Mi éget? – Testi nyomor, lelki nyo-

mor, szellemi elselejteződés! – Mi gyógyít? Testi életet emelő szeretet, lelki sötétség elűzése, Istenhez
emelés szentsége. – Mi az igazi seb a lelken? Testi vagy erkölcsi összeroppanás. Sok van ilyen! – A
testi nyomorék sokszor számkivetett, megvetett… Ezeket megbecsüléssel lehet emelni. – A lelki se-
beket szeretettel és felemeléssel kell gyógyítani. – Ez gyakorlatilag – az olajoskorsós közeledése.

3. Az olajos-korsós harmadik nagy ereje az új életfakadás szolgálata. Ahol jól perdül a kerék,
ott forog az élet. Ahol bőséges az olaj, ott szépen fejlődik az élet. – De az egészséges test és lélek is új
életlehetőséget hordoz. Ott tavasz virul. A tavasz lényege – az új élet. – A természetes jóból soha nem
lesz természetfeletti érték. De a természetfeletti kegyelmi élet a jó természet alapján bujábban virul…
Gratia – a Deo! Sed gratia non destruit, sed supposit et elevat…

Bef: Korsós ember! Száreptai korsót hordozó… mindig telt lélekkorsóval járó… Ez az élet szor-
gos Mártája, ez az Isten igazi szolgáló leánya!

2. beszéd: Az élő hangszóró

Bev.: Urunk szava a „nyolc boldogság” hegyén csendült, ahol a „föld egyszerű népének” hirdette
az Evangéliumot. A szó elszállt… Boldogok voltak, kik hallhatták. De az Úr „élő hangszórói” tovább-
ra is élnek. Kell, hogy hirdessék és hirdetés útján életté varázsolják az Úr igéit.

1. Az élő hangszórók a szentelés csodás erejével belekapcsolódnak az örök Mester mikrofon-
jába.

Az Egyház – a „depositum fidei” – megőrizte az égi hangokat. „Ég és föld elmúlik, de az én igéim
el nem múlnak” (Mt 24,35). Tovább tanítja őket az Egyház! – A felszentelő püspök így szól a papok-
hoz: „Menjetek tehát és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19)… Ezért van az, hogy a
„tanító Egyház” tanítását veszi a „tanuló Egyház” papi nemzedéke és viszi a nép lelkéhez. Alaphangja:
a gondviselő Atya ereje – a kegyelemáradás égi hatalma; eredménye: a földiek fölé emelkedő lélek. –
Részletes vonalai: a boldogság útjának keresése és találása. „Boldogok a szomorkodók, majd megvi-
gasztalják őket” (Mt 5,4)… Ez szól az elesetteknek.

2. De az „élő hangszóró” igehirdető és életteremtő.
Az ige lehet elmondott szó, de lehet teremtő hatalom. „Legyen” – mondá az Úr!… Aki csak el-

mond – az gramofonlemez. Vagy: legjobb esetben: recitativo historicus homo. Még az sem csendül ki
belőle: „historia est magistra vitae”… Silány szó ez! Gyarló ige! – Ha legalább szép a forma – akkor
szépirodalom és így gyönyörködtet. De ha életet lehelő ige, akkor égi hatalom. Ilyenek: Atyánk te-
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remtő igéi. Ilyenek Krisztus feltámasztó szavai és vihart csendesítő igéi. Ilyenek: az apostol fejedelem
„kelj fel és járj” szavai. Ilyenek: a papnak bűnbocsátó szavai… Ezek elevenítő igék! Ezt hangoztatni
kell!

Bef: Ilyen módon hangszóróvá kapcsolódom Krisztus mikrofonjába és a szentelés erejével életet
lehelek a halottak világába! – Az angyal csak az utolsó napon ébreszt ítéletre, mi most is felharsoná-
zunk: életre!…

3. beszéd: Az optimista osztogató

Bev.:  Az Ég – teremtve oszt… Látja  az Úr, hogy jó!  – Most is teremtve oszt… Tavasz… gyü-
mölcs… Látja az ember, hogy jó. Sőt igényli is! 1. Legyünk tehát: optimizmussal telve.

Nagy hit kell az életben. Ez isteni erő! – Kérve kérjük: „Uram, hogy lássak!” (Lk 18,41)… Nagy
remény kell, hogy segíthetek. – Kérve kérjük: „In te Domine sperabo”… Nagy szeretet kell, hogy ad-
jak. Testnek, léleknek! – Ex amore Dei! Filii Dei. – És ha ellentétet látok? „Dobd vissza kenyérrel!”…
Bízni: a legkisebb mag is kikél!!!

2. Így fáradhatatlanul szórjon az ember áldott keze.
Szűkre szorítja: a saját szegénységünk. Szűkre szorítja: a saját érdekünk. Szűkre szorítja: a saját

szeretetlenségünk. – De ennek ellenére Mesterünk példájára gondolunk: mindig adni! Égi tömjénál-
dozat!… Ajándék… Lélekből is lehet, sőt kell adni. Ma ez nagyon nagy hatalom!

Bef.: A törtek életében támasz! – Ne várj virágbaszökkenést és aratást, mindez lassan megy…!

Befejezés: A szentelt kéz…

III. sorozat címe: Élniakarás!

I. beszédlánc címe: Küzdelmek küzdelme

1. beszéd: Jégvirágok az ablaküvegen
2. beszéd: Táncoló szelek
3. beszéd: Birkózó „Aeolus– ivadékok”
4. beszéd: Hópelyhek a szélben

II. beszédlánc címe: Aeolus barlangja

1. beszéd: A szenvedélyek otthona
2. beszéd: A szenvedélyek béklyója
3. beszéd: A szenvedélyek ura
4. beszéd: A szenvedélyek értelme
5. beszéd: A szenvedélyek átértéklése
6. beszéd: A „maga ura” ember

III. beszédlánc címe: Az erőszakoskodó búzaszem

1. beszéd: A vetőmag
2. beszéd: A magvetés (mese)
3. beszéd: A feltörő csíra
4. beszéd: A virágbaszökkenő erő
5. beszéd: A ringó kalásztenger
6. beszéd: Az aratás
7. beszéd: Az örök csűrökben

* *

CSALÁDI NAPOK
(Beszédlánc-sor, 1949, vázlatok– címek)
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I. beszédlánc címe: Az otthon teremtése

1. beszéd: A családi fészek szentsége

Bev.: A katolikus gondolkodású ember azt hallja, hiszi és hirdeti, hogy a házassági kapcsolat Isten
rendelte szentség. Ennek lényege: kegyelemközlés, hogy az „állapotbeli kötelességeket hűen teljesít-
sük”. – A cinikus és érzékien elferdült gondolkodó szerint „olyan vár, melyet a künn lévő bevenni, a
benn lévő elhagyni akar”. – Hol rejtőzik az igazság?

1. A házasság teremtette közösség – életfészek.
2. A házasság teremtette közösség – szentséggel áldott fészek.
Bef.: Két „fél” egysége (szt.Pál) az életeredet forrása. Ez a szentség belső értéke.

2. beszéd: Meddig tartson a szentségi kötelék?

Bev.: Házassági eskü: „holtomiglan, holtáiglan”.
1. Ameddig kapok?
2. Ameddig adok!
Bef.: A házasság az élet szentsége. Itt nincs rész, határidő, szakítás… Az élet – végnélküli, az

életközösség szent kapcsa is – a végnélküliség vonalán pihen.

3. beszéd: A kötelék lazulása

Bev.: „Le divorse”. Bourget…
1. „Quotidiam vilescunt”.
2. „Ex aggerata tentant”.
Ellenszere: mindig menyasszonyi koszorúval látni! „Áldott szemek”…
Bef.: Még a koporsóban is! Láttam ilyen halottat!…

4. beszéd: Az újból erősített halászcsomók

Bev.: Az emberi kötelékek erősítendők, az isteni kegyelmek gyarapítandók.
1. A szeretetté nemesedő szerelem – az emberi erősítés.
2. A természetfeletti szeretettel való telítés – az isteni biztosíték.
Bef.: Szerelemből – isteni szeretet!

*

II. beszédlánc címe: Mit tartasz te – a házasságról?

1. beszéd: A felületes ember felelete…
2. beszéd: A hedonista ember felelete…
3. beszéd: Krisztus népének felelete…
4. beszéd: Az élet döntő felelete…

*

III. beszédlánc címe: Emlékezzünk!

1. beszéd: Esküvőnk előtti idők…
2. beszéd: Esküvőnk napja
3. beszéd: A fonnyadó csokor…
4. beszéd: Az örök virágzásban álló életvirágok

*
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IV. beszédlánc címe: Ünnepeink

1. beszéd: Az eljegyzés
2. beszéd: Az esküvő
3. beszéd: Az új élet köszöntése
4. beszéd: Az életek szolgálata

*

V. beszédlánc címe: Szürke napok fénybevonása

1. beszéd: Az emlékezés fénye
2. beszéd: A gyermekszemek fénye
3. beszéd: Az esti lámpa fénye
4. beszéd: Az égi kegyelem fénye

*

VI. beszédlánc címe: A bársonyos kezek

1. beszéd: Az „asszony” keze
2. beszéd: A „gyermek” keze
3. beszéd: Az őrangyal keze
4. beszéd: Az Isten keze

*

VII. beszédlánc címe: Ézsau szőrös keze

1. beszéd: A kísértő keze
2. beszéd: A ködbe húzó kéz
3. beszéd: A rabló kéz
4. beszéd: Az Isten küldöttének keze

*

VIII. beszédlánc címe: Hangok

1. beszéd: Venus – Bacchus szirénmuzsikája
2. beszéd: A lelkiismeret hangja
3. beszéd: A kis gyermekek hívogatása
4. beszéd: Az Isten parancsoló élethangja

*

IX. beszédlánc címe: A templom küszöbén túl

1. beszéd: A küszöbig kísért az Úr szolgája
2. beszéd: Az életben karöltve kísér a házastárs
3. beszéd: A lélekben társ – az isteni kegyelem
4. beszéd: Örökké velünk az Isten

*
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X. beszédlánc címe: A boldogságunk alaperényei

1. beszéd: A nemes látás
2. beszéd: A finom közeledés
3. beszéd: A szolgálatkész alázat
4. beszéd: A lélek hűséges szeretete

* *

ÉLETTARTALMAK…
(Beszédlánc-sor, vázlatpontok)

I. beszédlánc címe: Urunk földi élettartalma

1. beszéd: Betlehemtől – a mennybemenetelig
1. Gyermektanító…
2. A Mester…

2. beszéd: Mi az életének alapvonala?
1. Égből!
2. Égbe!

3. beszéd: És a tanításáé?
1. Isten fiai vagyunk.
2. Isten fiaihoz méltón éljünk.
3. Istenatyánkhoz térjünk.

4. beszéd: És a mi utunk?
1. Születési napunk…
2. Istenhez térési napunk.

5. beszéd: Mi a lényeg?
1. Van születés.
2. Nincs megsemmisülés.

6. beszéd: Kinek adománya
1. A Teremtő Atya terve.
2. A Megváltó Fiú műve.
3. A Megszentelő Lélek éltetése.

7. beszéd: Mit kell tehát éreznünk?
1. Boldogságot.
2. Alleluját.

8. beszéd: Hogyan kell élnünk?
1. Isten fiaihoz méltón.
2. Hogy Isten fiai legyünk.

*

II. beszédlánc címe: A mi életünk

1. beszéd: Család szülöttjei vagyunk
1. Látszólag – szülők gyermekei.
2. Valóban – Isten lehelete.
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2. beszéd: Élet vándornépei vagyunk
1. Indíttatunk.
2. Hazatérünk.

3. beszéd: Életünk bontakozói vagyunk
1. Lehetőségek…
2. Valóságok…

4. beszéd: Magasabb rendű élet igényesei vagyunk
1. Föld?
2. Ég?

5. beszéd: Isten felé fordulunk
1. Atyai otthont!
2. Atyai szívet!
3. Fiúi szeretetet!

6. beszéd: Végnélküli élet igényesei vagyunk
1. Kicsi a föld és minden az ég.
2. Igényünk – a végnélküliség!

*

III. beszédlánc címe: Aki, ami…

1. beszéd: Az anyagi világ
1. Összefüggés…
2. Szétesés…

2. beszéd: A szellemi világ
1. Összefogás…
2. Megmaradás…

3. beszéd: Értékek mérlegelése előtt
1. Anyaföld – hazahúz…
2. Atyai szív – hazavár…

4. beszéd: Mi tehát a mérlegelés eredménye?
1. Mi – az isteni lélek hordozói vagyunk.
2. Mi tehát – isteni életet éljünk.

5. beszéd: Az Isten mérlegén
1. Jót tettél…
2. Gonoszt cselekedtél…

* *

AZ ISTENI – ÖRÖK, AZ EMBERI – VÁLTOZÓ
(Beszédlánc– sor, kb. 1958 vázlatok– címek)

I. beszédlánc címe: Örök igazságok – változó meglátások

1. beszéd: Kicsoda az ember?
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Bev.: O. Nielsen rajzai…
1. Személyiség hordozója.
2. Személyiség igénylője.
3. Személyiség érvényesítője.
Bef.: Az igazi alany!

2. beszéd: Kicsoda az Isten?

Bev.: Csak az ember?… (parabola…)…
1. A való gyökérzete.
2. A való éltetője.
3. A való kivirágoztatója.
Bef.: Örök Fókusz, Aki mindig hat. „Actus purus”.

3. beszéd: Mit ad nekünk az Isten?

Bev.: Semper agens ergo trahens.
1. Az örök előretörés áhítozását.
2. A tökéletes kibontakozás lehetőségét.
Bef.: Trahendo – amans et performans.

4. beszéd: Mit ad Istennek az ember?

Bev.: A szabad ember válogatja…
1. Servitium charitativum (est: requare!).
2. Dominum infammatum (est: servire).
Bef.: De minden „Delta” – a tengerbe zuhatagozik…

5. beszéd: Miképpen isteniesül az ember?

Bev.: Az ég állandóan csordul…
1. Az ég kegyelme természetünk lészen.
2. Az isteni természet végnélküli élet lészen.
Bef.: Az ember állandóan isteniesül.

*

II. beszédlánc címe: Keressétek először az Isten országát

1. beszéd: A mennyek országa földi és örök élete
2. beszéd: A mennyek országának elérése
3. beszéd: A mennyek országa – egyéni boldogság
4. beszéd: A mennyek országa – közösségi boldogság
5. beszéd: A mennyek országa – köztetek…

*

III. beszédlánc címe: Az ember életútja

1. beszéd: Csak sodródás?
2. beszéd: Csak örömhajhászás?
3. beszéd: Csak kiáradás?
4. beszéd: Istenhez kapcsolódás
5. beszéd: Istenben való tökéletesedés
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*

IV. beszédlánc címe: Hivatásunk

1. beszéd: Fénylobbanás
2. beszéd: Életcél találás
3. beszéd: Életkibontás
4. beszéd: Egek felé tárulás
5. beszéd: Isten-bírás

*

V. beszédlánc címe: Dominus Jesus

1. beszéd: Az évezredek Áhítozottja
2. beszéd: A Betlehem Alázatosa
3. beszéd: A Judea – Galilea Tanítója
4. beszéd: Az emberek Megváltója
5. beszéd: Az emberek örök Boldogsága

*

VI. beszédlánc címe: A keresztúton

1. beszéd: Az ítéletek Embere
2. beszéd: A szenvedések Embere
3. beszéd: Az együttérzők szeretetének Embere
4. beszéd: Az áldozatosan szenvedők Embere
5. beszéd: A megdicsőülés Embere

*

VII. beszédlánc címe: Mit tartasz te, ember, a megváltásról?

1. beszéd: Mi a föld és ég?
2. beszéd: Mi az ember élete?
3. beszéd: Épít-e az ember házat?
4. beszéd: Erős-e a „szárnya”?
5. beszéd: Hol az Isten megváltó ereje?

* *

A FÖLD EMBERÉNEK ÚTJA
(Beszédlánc– sor, címek)

I. beszédlánc címe: A mennyországban

1. beszéd: Ember háza – Isten háza
2. beszéd: Isten háza – ember igazi vára
3. beszéd: Az emberlélek – az Isten háza szentélye
4. beszéd: Az örök– mécses…
5. beszéd: Állandóan a mennyek országában…

*
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II. beszédlánc címe: A zarándokok

1. beszéd: Az örök élet felé
2. beszéd: A tévelygők
3. beszéd: Az igazi Útmutató
4. beszéd: A keskeny ösvény
5. beszéd: Az örök haza

*

III. beszédlánc címe: Az örök tájakon

1. beszéd: A végnélküli vágyak
2. beszéd: A végnélküli élet
3. beszéd: A végnélküli szenvedés
4. beszéd: A végtelen Isten és a végnélküli ember
5. beszéd: Az örök Atya házában

*

IV. beszédlánc címe: Isten indításai

1. beszéd: Az ég küldöttei vagyunk
2. beszéd: A tévelygők emelése
3. beszéd: A bánat könnyei
4. beszéd: Emmánuel!
5. beszéd: Az élet Kenyerének áhítozása…

*

V. beszédlánc címe: Az Úrral való találkozás

1. beszéd: Isten kertjében
2. beszéd: A lelkiismeret birodalmában
3. beszéd: A Kereszt tövében
4. beszéd: A kegyelem bűvkörében
5. beszéd: A földi mennyországban

*

VI. beszédlánc címe: Az okos szüzek

1. beszéd: Az élet lámpásai
2. beszéd: A kialudt mécsesek
3. beszéd: A mécses olaja
4. beszéd: A várakozó jegyes
5. beszéd: A jegyes házában

*

VII. beszédlánc címe: A lelkiélet

1. beszéd: Égre nézés
2. beszéd: A tisztulás
3. beszéd: A kegyelemesdés
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4. beszéd: A kegyelemmel való élés
5. beszéd: A Krisztussal való töltekezés

*

VIII. beszédlánc címe: A megváltott nemzedék

1. beszéd: Krisztus kincsesháza
2. beszéd: Krisztus Egyháza (obiectio kegyelem)
3. beszéd: A lelkiatya segítsége (subiectio kegyelem
4. beszéd: Az örök vizek üdítő ereje
5. beszéd: A coenaculumban

* *

FÖLDI ÚT – ISTENNEL
(Beszédlánc– sor, címek)

I. beszédlánc címe: A győzelem útja

1. beszéd: Miért tapossuk a földet?
2. beszéd: Hogy nyomon kövessük a Mestert
3. beszéd: Ne legyetek szolgái a testnek!
4. beszéd: Az égiek az igazi kincsek!
5. beszéd: Tettekkel értékesítsétek az égieket!
6. beszéd: Hogy így szeretetben egyesüljetek Atyátokkal

*

II. beszédlánc címe: Mindig Krisztussal!

1. beszéd: Égi Atyánk legnagyobb ajándéka
2. beszéd: Legyen élő Vezér az égi Ajándék!
3. beszéd: Az Ő Szent Teste legyen igényelt eledelünk!
4. beszéd: Az O tanítása legyen útmutatásunk!
5. beszéd: Az Ő példája sarkalljon áldozatra!
6. beszéd: Az O iránti szeretet legyen életünk felvirágoztatója!

*

III. beszédlánc címe: Az új ember élete

1. beszéd: Az Istenből újjászületett ember
2. beszéd: A küzdelemre vállalkozó hős
3. beszéd: Az ösztönök diadalmasa
4. beszéd: Az isteni fényben látó ember
5. beszéd: A tükörképet alakító ember
6. beszéd: A szeretetben Istenhez hasonuló ember

*

IV. beszédlánc címe: Akik az örök hazatérést várják

1. beszéd: Égből jöttünk!
2. beszéd: Földön – Mesterünk nyomán járunk
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3. beszéd: A föld kötelékeitől szabadulunk
4. beszéd: Az ég fényében járunk
5. beszéd: Az örök élet kincsgyűjtői vagyunk
6. beszéd: A szeretet Istenéhez hazatérünk

* *

ELLENSÉGEK – KÖVETŐK…
(Beszédlánc– sor, címek)

I. beszédlánc címe: Az emberiség, vagy Krisztus „elsőszámú ellenségei”

1. beszéd: Állandó „gátépítő”
2. beszéd: Az értelem szárnyainak „megtépése”
3. beszéd: Az akarat vágyainak „ketrecezője”
4. beszéd: A lemondás „hirdetője”
5. beszéd: Az önmegtagadás „harsonázója”
6. beszéd: A gyengeség istápolója
7. beszéd: A szeretet magasztalója
8. beszéd: Mi a helyes út?
9. beszéd: Öld meg a „hitványt”!
10. beszéd: És azután?…

*

II. beszédlánc címe: Az Úr házanépe

1. beszéd: Isten fullajtárjai
2. beszéd: A megszentelt lelkű fullajtárok
3. beszéd: A fiúságig magasztalt fullajtárok
4. beszéd: A szabaddá tett fullajtárok
5. beszéd: Az örök ígéretet váró fullajtárok

* *

GYERMEKNÉP ISKOLÁJÁBÓL…
(Beszédlánc-sor – gyermekeknek, 1943, címek)

I. beszédlánc címe: A folyók halvilága

1. beszéd: A vizek Ura
2. beszéd: A vizek csodái
3. beszéd: Kis halak és nagy halak
4. beszéd: Játszó halak és falánk halak
5. beszéd: A posványba fekvő pontyok
6. beszéd: A megvakult pisztrángok
7. beszéd: Az úszás törvényei
8. beszéd: A halász hálója
9. beszéd: A válogató Halász
10. beszéd: Az „aranyhalak”
11. beszéd: Isten akváriuma
12. beszéd: Az örök vizek halnemzedéke
13. beszéd: A boldogító Tenger

*
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II. beszédlánc címe: A tengerek értékei

1. beszéd: A nagy távlatok
2. beszéd: A zúgó viharok
3. beszéd: A mélységek világa
4. beszéd: A gyöngykagyló szerénysége
5. beszéd: Az emberek megrázója
6. beszéd: Az Istenhez vezetés nagy útja
7. beszéd: Stella maris

*

III. beszédlánc címe: Kipling állatvilágának törvényei

1. beszéd: Az állatok élete
2. beszéd: Az állatok tízparancsolata
3. beszéd: Az erdei vadak jogai
4. beszéd: Az ember iránti hódolat
5. beszéd: A tabaki élet
6. beszéd: Az ölés törvénye
7. beszéd: Az emberhús evés
8. beszéd: Az osztozkodási jog
9. beszéd: A kölcsönös segítés
10. beszéd: Az erdők urai
11. beszéd: A királyi erő és az alattvalói hódolat…

* * *

(Dr. Marczell Mihály)
beszédláncok

LÉGY MEGBOCSÁTÓ!
(Russel: „The art of being happy” nyomán, beszédlánc vázlatpontok):

minta

1. beszéd: Gyakori parancs
1. Urunk tanítja.
2. Ember hangoztassa!

2. beszéd: Az együttélés egyik feltétele
1. Súrlódások vannak.
2. Kiegyensúlyozások szükségesek.

3. beszéd: Az állandó érintkezés feltétele
1. Súrlódások a folyó ágyába sodródó szikladarabok közt…
2. Sima kővé finomítja a sok ütő koppanás…

4. beszéd: Az együttdolgozás feltétele
1. Tanítja egymást a munka…
2. Egységbe juttatja az egészet a munka…

5. beszéd: Jó ez neked!
1. Kevésbé fáj a bántás, ha kész a megbocsátás.
2. Tisztultabb az önszemlélet, ha rávilágít a bántás.
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6. beszéd: Jó másoknak
1. Vitákat és gyűlöletet öl.
2. Egyetértést és szeretetet szül.

7. beszéd: Egyszerű a mód
1. Alázattal halljad a bántalmakat.
2. Megbocsátó lélekkel nézd a bántókat.

8. beszéd: Isten lát
1. Emberi ítélet – gyarló.
2. Isten ítélete – örökké emelő.

9. beszéd: Never mind! (Mindegy!)
1. Földi szenvedés – lényegtelen.
2. Égiekért vett – örök érték.

10. beszéd: Isten jutalmaz
1. Aki magát megalázza…
2. Fölmagasztaltatik.

* *

ISTENI – EMBERI ÉLETJEGYEK…
(Beszédlánc – 1953-as és 1962-es évi beszédekből, Budapest)

1. beszéd: Isteni életjegyeink, melyekkel megismerhető Krisztus, Akihez tartozunk

Bev.: A nagymindenségről azt mondják a tudósok, hogy Isten görgeti a világot. Amikor ennek a
templomnak az oltárképét (a földgömb mellett térdelő Krisztus) nézem, akkor így folytatódik bennem
a gondolat: és Krisztus imádkozik a világért. Ezt azért mondom, hogy felhívjam mindnyájunk figyel-
mét arra, hogy boldogok legyünk, mert Krisztus könyörög érettünk… De hogyan ismeri Krisztus azo-
kat, akik az imádság által vett kegyelem erejében Hozzá tartoznak? „…ismerem enyéimet, és enyéim
ismernek engem” (Jn 10,14). Keressük meg azokat a szent jeleket, amelyek kitörölhetetlenül rajzo-
lódnak az emberekre és keressük meg azt az isteni jegyet, amely Krisztuson látható, amelynél fogva
megismerik Őt a lelkéhez tartozók.

1. Az első általános gondolat így szól: Jelek vannak mindenen és mindenkin, és ezek az Ő életé-
nek szent jegyei.

Ennek a gondolatnak szétbontott része így szól: a földet és minden teremtményét szent jeggyel és
jellel jegyezte meg Isten.

a) Például, testvéreim, az ilyen tavaszi szellők mellett vizsgálhatják a kibontakozást, a rügyeket…
Észre fogják venni, hogy hogyan vetik le téli ködmönüket, a barna kabátot a fák és utána felveszik a
zöld színt, mert valami belső szépségre való törekvés indítja az életüket. A pici rügyben annak a jelét
látom, hogy az életet adó Istent, a szépséges Isten gyönyörűségét hordozza magában. – Vagy: a pata-
kok megnőnek s mint zúgó vizek elöntenek mindent és szépséges televényt teremtenek; akkor azt
mondjuk, hogy beszél az Isten és rányomja a természetre a mindig jót szolgáló csoda jelét.

b) Ha az embert nézem, fölmerül a gondolat, hogy vajon vannak-e Isten által megismerhető je-
gyei? – Az embereknek egészen különleges, elrétegezedő csoportjai járják a földi utat. Vannak ember-
csoportok, amelyeknek élete a földbe gyökeredzik, vagyis tulajdonképpen mindent abból merítenek.
Ez a földies emberi csoport. – A másik, aki magasabb szellemi életű, aki nemcsak merít a földből, ha-
nem mindent megismer, hogy az értelem erejével birtokba vegyen. – Van, aki az élet külső szépségei-
ben gyönyörködik és próbálja megtalálni azt, hogy aki keresi a szépet, Magát az Istent is keresi. – Az
erkölcsi vonalon gondolkodó ember Isten törvényeinek belső hatalomvilágát keresi. – A vallás embe-
rére gondolok, aki összefogó, szent lendülettel magas vágyak felé tör. – De hol vannak ezeknek a je-
gyei?
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a) Az első ember jegye a lehajló és földet kaparó…
b) A másik emberé a mélységet kutató…
g) A harmadiknak jegye a szépség után vágyó…
d) A negyediké a belső élet tisztaságát kereső…
e) Az ötödiké az emberek szeretete után vágyó…
x) A hatodiké – ez a legtökéletesebb – , ez Istennek mindent kínáló… Ha címert akarnának az em-

berek verni, mivel jellemeznék ezeket az embertípusokat? – A földi embereket talán úgy vernék ki a
nemesi címerbe, hogy terített asztalt ábrázolnának, az értelmet kutatót bagollyal stb. Isten emberét
alázkodó, térdrehullónak ábrázolnák. Mindez azt akarja mondani, hogy magunkban ilyen jeleket hor-
dunk és ha azt fogjuk észrevenni, hogy a szóró gesztusú emberekhez tartozunk, akkor megtaláljuk azt
a jegyet, amelynek alapján megismer minket mint nyájához tartozókat az érettünk imádkozó Krisztus.

2. A második gondolat az, ha azt keresnénk, hogy az ember, még a leggyengébb életet élő is, mi-
lyen jegy – sugárzást vagy koszorút hord a fején, akkor azt felelhetjük az Írás szavaira hivatkozván:
Az Isten választottai az örök életben szent lánggal égnek.

Ha az Írás szent szövegét íróknak gondolatával akarnám színezni, akkor Swift Gulliverjének népe
jut eszembe, ahol az szerepel, hogy a halhatatlan embereket az jellemzi, hogy lángoszlop tör a hom-
lokból elő. Az Írás szava szent igazság, a költő szava szent kép. Az emberi életnek igazi ismertetőjele,
hogy őt ismerje Krisztus, hogy őt ismerje az Istenbárány. Ez egyszerűen e szavakkal jellemezhető: tűz,
fény és meleg.

a) Istenről azt tanítja az isteni tudomány Szt. János apostol szerint: „…az Isten szeretet” (1Jn. 4,8).
Ez annyit jelent, hogy a végtelen Jóság kiárad minden egyes rezgésben az emberre. A gyakorlatban azt
jelenti, hogy minden hullám valami jót hoz nekünk. A szenvedés is jót hoz, mert ha visz földieket, lel-
kieket hoz. Minden hullám, ami lelkünket éri, Isten végtelen szeretetének kiáradása, minden rezdülé-
semen tehát rajta van a jegy: szeretetből teszem, a szeretet Urának követe vagyok, és gyermekeként az
Atya visszavár – szeretetébe. És ha a hullámokon az örök Szeretetnek jele van, akkor az emberi élet-
nek mozdulatain kétségkívül ezt a szent jelet, a szeretetnek jelét kell meglátni, és erről a jelről ismeri
meg Krisztus is  az Ő nyáját.  –  És ezt  nemcsak logikus módon magam magyarázom, hanem Maga a
Mester is így állítja, mikor azt kérdezik tőle, hogy mi a főparancs; akkor nem veszi elő a 10 parancsot
tartalmazó kőtáblát, hanem azt mondja, hogy egy parancs van, ami a többit is magában foglalja: „Sze-
resd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből… Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat” (Mt 22,37-38). Ebben a néhány szóban benne foglaltatnak az igazságok, próféták stb.

b) Ha ti Isten előtt úgy akartok élni, hogy Isten gyermekeinek ismerjenek titeket, akkor csak a sze-
retetből kirobbanó éltetekről fognak titeket Isten népének mondani. „Arról ismerje meg mindenki,
hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35) – mondotta Jézus. –
Szt. Jánosról mondják a régi könyvek, hogy 90 éves korában mindig azt prédikálta: szeressétek egy-
mást. Helyettes püspöke egyszer azt mondotta, hogy mondjon mást is, de ő azt felelte, hogy nyissa ki
Krisztus szavát, az Evangéliumot, ahol ez van: „Szeresd Uradat Istenedet… Szeresd felebarátodat… E
két parancson függ az egész törvény…” (Mt 22,37 és 38 és 40). – Hogy megismerjék, hogy Krisztuséi
vagyunk, életünk minden cselekedetét szeretettel kell megtölteni.

Bef.: Összefoglalva az egészet, ha Isten jegyét, az Istenhez tartozandóság jegyét keresitek vagy
azt, hogy hogyan ismeritek meg ti az Urat és az Úr titeket, erre felelet: ahonnan a szeretet jön, ott az
Isten, ahová a szeretet árad, ott az Isten. Aprópénzre váltva ez úgy hangzik: úgy kell járni a földön,
hogy a gyönyörűséges világot Isten paradicsomának nézzétek, élvezni kell a tavasz szent muzsikáját, a
madarak dalát, patakok csobogását, kövek merevségét, hegyeknek félelmes ormát, költőknek szent ze-
néjét, mert minden az Istentől, a szerető Atyától jön. Úgy kell nézni az ember– arcba, hogy az Isten
képe. Mindnyájan azok vagyunk, mert nemcsak formában hasonlítunk, hanem abban is egyek va-
gyunk, hogy zarándokutat járók vagyunk. És ha bántanak, akkor mondd el Mestered szavát: szeretem
ellenségemet, és akkor egykor a szent koronát a fejedre fogják helyezni. Ha az ellenség szeretetének
koronáját megérdemlitek, akkor valóban fejetekre száll a korona. Szeressétek Istent, Akitől minden
jön és Akihez minden megy. Napi imádságban, tiszta erkölcsi életben, szentségimádásban… mindent
Istenért tegyetek, és akkor a csodás koronázásnál is nagyobb csoda történik, elkövetkezik az, amit Szt.
Péter mondott: veszitek az Isten természetében való részesedés kegyét. „Így váltotta be nekünk leg-
szebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
Nem ember – szentekként emelkedtek a piedesztálra, hanem isteni természet száll a lelketekbe, és az
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Isten népének zarándok tömege nem emberek csoportja, hanem Isten természetét hordó földi lények,
az örök életbe való zarándokok lesztek. – Kérjétek az egek Urát, hogy a szeretetnek ezt a csodáját úgy
égesse a lelketekbe, hogy eszerint élve az isteni természetnek szent kegyét vegyétek és az emberza-
rándok tömegből isteni tömeggé változva, Isten fiaiként járva a földön, táruljanak fel számotokra az
örök élet kapui, hogy úgy vonuljatok be a földről érkezve Isten szent Fiához. Amen.

2. beszéd: Az „Úr tanítványainak” ismertető jegyei

Bev.: Az ember értékeinek értéke a lélek kibontakozása. Bár ez a kincs egyetemesen előretörő
lendülettel megy végbe, mégsem kiáltozó hangoskodás és nem a piacra vágyakozó páváskodás. A „lé-
lek háza” ugyanis csak az Isten előtt táruló szentély, mert a szellem munkája csak az Isten előtt lészen
megismert és értékelt gyönyörűség. Persze alapvetésben ez az igazság: „Fölülről, a világosság Atyjától
csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik” (Jak. 1,17). Ámde ennek az isteni kiáradásnak ki-
bontása és életté értékesítése a föld zarándokának kötelessége. Ezért hangzik az isteni parancs: „Ti
olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok!” (Mt 5,48). – Így lesz valóság ez az evangé-
liumi tétel: egekből küldettünk, földön bontakozunk és egekbe térünk… A lényeg ez: ahonnan jöttünk,
– oda térünk. – Amikor ezt az égi rendeltetést és felértékelést halljuk, akkor szinte ösztönösen robban
elénk ez a kérdés: vajon földi szemmel és emberi megítéléssel megállapítható-e, hogy kik élik ezt az
isteni életet? Jegyeket keresnénk, amelyek azt mutatnák, hogy mi tényleg ehhez a nemzedékhez tar-
tozunk!... Szinte odaszegődünk az evangéliumi ifjú mellé és szorongva kérdezzük: „Mester, mi jót kell
tennem, hogy eljussak az örök életre?” (Mt 19,16)… De a Mester feleletének tartalmi része nekünk is
szól és intő parancs lészen: kamatoztasd földi életeden át a földieket, hogy lemondó és szeretettel
dolgozó életed elnyerhesse az örökkévalókat! Ez tehát a Mester válasza: „Ha tökéletes akarsz lenni,
menj, add el amid van és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kö-
vess engem!” (Mt 19,21). – Azt ugyanis hálás lélekkel vesszük, hogy mindnyájan Istentől jöttünk, Ve-
le kell dolgoznunk és így Hozzá kell térnünk… De azt is szeretnők látni és tudni: vajon kiverődnek-e
rajtunk azok az életjegyek, amelyek alapján boldogan mondhatnók, hogy az Isten házanépéhez tarto-
zunk?... A helyes megítélés alapját a Mester így határozza meg: „Arról ismerje meg mindenki, hogy
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35). – Azt is jól tudjuk, hogy „Is-
ten a Szeretet” (1Jn. 4,8). – A mondottakból tehát az következik, hogy az „isteni ember” a szeretet út-
ján nemesedik az égi Atya gyermekévé. – Most tehát az lesz a mi feladatunk, hogy felsoroljuk azokat
a külsőleg is észlelhető életjegyeket, amelyek elénk vetítik az „isteni ember” lélekarcát… Jeleket ke-
resünk, hogy belső isteni életértékeket találjunk!

1. Az első látható jel lészen: A földről felemelkedő és egek felé táruló karok…
Azt mondhatnók: az az ember árulja el az égi Atyához való tartozandóságát, aki kitáruló karokkal

várja, veszi és birtokolja az égiek ajándékát. – A szóképeket tanító iskolamester a megszemélyesítés
oktatásával azt a példát szokta használni: „A fák sírásra nyitják ajkukat és egek felé tárják karjaikat”.
Ez a szókép azt akarja jelenteni: a személyeknek képzelt útszéli jegenyék sírva fakadnak – az élet egy-
egy zordon támadása miatt, de egyúttal az egek segítségét kérik – a további bontakozásukhoz… Lám!
A fák csak képletesen cselekszik mindezeket, de az ember valójában így éli életét, mert minden jót és
erőt végül is az egekből kér. Hűségesen követi a zsoltáros szavát: „Hozzád emelem, Uram, lelkemet”
(Zsolt. 42,1).

a) A magasságokból veszi – a természetes élet ajándékait. Az élet csodás igazsága: a gyökerek a
földbe merednek, az ágak a magasba törnek, és a virágok az egek felé tárulnak… A föld és az ég erőt
közöl, és a virág eget magasztaló gyönyörűség lészen. Jól mondja a bölcselő: minden az ősi Lét, a
„Van”, az Isten ajándéka… Az Írás szerint: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk” (Ap.Csel. 17,28).
Tehát a természet léte és erői, végül a mi természetünknek küldetése és előretörése, majd a mi földi ki-
teljesülésünk teljessége is: isteni ajándékok. Igazság Jób szava: „Nemde te körülkerítetted őt és a házát
és egész vagyonát; megáldottad keze munkáját és gyarapodott jószága a földön!” (Jób 1,10). – Bár kü-
lönféle a talentumosztás, de egyetemes a szeretetszórás bősége, amelyet így jellemez a zsoltáros: „A
forrásokat a völgyekbe ereszted, hogy folyjanak a hegyek között a vizek” (Zsolt. 103,10). Ide tartozik
a testi, az értelmi, az esztétikai, a természetes erkölcsi, a társadalmi és a természetes vallási kibontako-
zás. – Egy mondattal ennyit jelent az egész: egek felé tárul a karunk, hogy „embernyi emberré” ala-
kulhasson életünk.

b) De az égi Atya szeretete olyan, hogy „isteni életének természetében” is részesít bennünket. A
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Mester ezt mondja: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16), majd az apostol ezt hirdeti: „Mindannak
azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12); to-
vábbá a Mester hangját így csendíti az apostol: „Isten fiai vagyunk” (Róm. 8,16). Olyanok, kik na-
gyobbak vagytok az angyaloknál, mert gyermekeivé fogadott az ég Ura. Küldettetek – az égből, ve-
szitek az égi kegyelmet – a földi életben, és végül hazavár a födi zarándoklás után – az égi Atya. So-
hase felejtsd el: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kap-
tatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?” (1Kor. 6,19). – És ugyancsak emelkedő karral
fordulj az ég felé, hogy reád is álljon ez az isteni ige: „Nem vesznek el soha és senki sem ragadja el
őket a kezemből” /Jn 10,28/!

c) Végül az egek felé táruló és égi ajándékokat vevő karok – munkára feszülnek. Az igazság ez:
ad – az ég Ura, és dolgozik – a föld embere! – Ez a munka azután földi, lelki, szellemi területre ter-
jed. – Mindenkit más és más területen, de mindenkit a nagy világ „nemesítésére”, az egyéni és szemé-
lyes élet tökéletes és örök boldogságot nyerő „kialakítására” feszíti kötelessége. – Jól jegyezd meg
értékedet: „Olyan vagy, mint az Isten angyala…” (2Kir. 19,27). – Sohase felejtsd: emberi kiteljesülé-
sed  a – földi uralmat is megszerzi, de isteni kegyelmi kincsed pedig az – örök életet is biztosítja!
Szent igazság a Mester szava: „… ez nem olyan mint a (manna), melyet atyáitok ettek és mégis meg-
haltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él” /Jn 6,58/; és: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét meg-
szomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé” (Jn 4,13-14), „Az
a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,15). – De ugyancsak igaz a királyi
ember parabolája, amely szerint munkára küldi, nem pedig csak „ajándékvevő”-nek teremti az em-
bert a föld és ég isteni Gazdája (Olvasd Máté 20. fejezetét!). – Mivel pedig az értékek értéke mégis-
csak a szellemiek örök kincse, azért áll az apostol parancsa: „Ami odafönn van, arra irányuljon fi-
gyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,2). – Tehát: gazdagít és megvált a Mester, de még az üdvözülést is
önmaga nyeri el az Isten kegyelmével dolgozó ember (heterosoteria – autosoteria. – Lásd Szt. Ágoston
mondását: „Megváltott az Isten – nélküled, de nem üdvözít – nélküled”!). Az élet jelszava: – ad astra!
Azért az egek felé táruló karok embere – az Úr tanítványainak valóságos, észlelhető és első – életje-
gye. És ha az egek felé táruló és váró karok adják az „isteni ember” első jelét, akkor hogyan és miben
észlelhető a második?

2. A második látható jel: Az embertestvér felé hajló és segíteni akaró karok...
Alapvonalban úgy lehetne ezt a gesztust meghatározni: nem egyszerűen gyűjtő, alakító és őrző az

ember, hanem adó, nyújtó, gondozó és szóró... Hasonlattal így utalhatnánk az igazságra: helyzeti ener-
giákat gyűjt az ember, hogy aktuált energiasugárzással felsőbbrendű életet teremtsen! Azt is lehetne
mondani: azért vetted az Úr ajándékait, hogy magadból magasabb rendű embert teremts, és ez az em-
ber szolgálja a többi ember életemelkedését is! Az is isteni igazság: testvéri egységet alkottok, embe-
rek; legyetek tehát az „Isten földi családjának” testvérnépei! Legyen a földi család: hazatörtető isteni
együttes! Nevezhetnéd ezt szociális szolgálatnak is, de szebben cseng, ha azt mondod: isteni követté
nemesedjék kialakított életed, amely azután szolgálatot, mégpedig szeretetszolgálatot teljesít a földi-
ek életében! – Ezért kell örök életelvként ismernünk ezt az igét: „...aki nagyobb akar lenni, legyen
szolgátok, és aki első akar lenni, legyen cselédetek” (Mt 20,27). – Ennek a megvalósítása azután így
bontható részletekre:

a) Dolgozzál azon, hogy minden testvér részesülhessen a föld javaiban! Mégpedig – életjog alap-
ján, de – szerető kéz odahajlása útján. Jól jegyezd meg: a föld mindnyájunké, az osztás pedig közös
kötelesség. Módja? Ezt mondja az Írás: „...szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol.
3,14). Tehát: a szeretet az örök indító!... Természetes, hogy ennek elsőrendű eszköze a munkabiztosí-
tás, mert az isteni ige szól: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Tessz. 3,11). – De te – segítsd (!)
ezt a lehetőséget!! Mindez azután kenyeret ad a testnek, amelynek virulása mellett eledelt igényel a lé-
lek. Itt azután a kultúrértékek szórása a feladatod. Az a kötelességed, hogy te is – lelked fénye ará-
nyában – tüzet, a lélek, a szellem tüzét lövelld az életre!...

b) De arra is törekedned kell, hogy a gyermek, a munkaképtelen, az öreg, a beteg – szerető segít-
ségedet érezze! – Lehet ez testi és lehet ez lelki irgalmassági cselekedet. Jól jegyezd meg: „Ameny-
nyire csak tudsz: irgalmas légy. Ha bőven lesz, bőven adj; ha szűken lesz, arra törekedjél, hogy a ke-
veset is szívesen nyújtsd; így ugyanis jó kincset gyűjtesz magadnak a szükség napjaira, mert az ala-
mizsna megszabadított minden bűntől és haláltól, és nem engedi, hogy a lélek a sötétség honába kerül-
jön” (Tób. 4,8-11)! – Örök emlékedben éljen az Istennek egyetemesen érvényesülő, döntő ítélete: „Bi-
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zony mondom nektek: megkapták jutalmukat” (Mt 6,16)! Szent igazsága az Úrnak: „Boldog, ki a szű-
kölködőnek s a szegénynek gondját viseli! A nyomorúság napján megmenti őt az Úr” (Zsolt. 40,2).
Boldogító igazság: „Ki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön, s Ő megfizet neki tetteiért”
(Péld. 19,17). – Még a mennyiség sem döntő, hanem a szerető lélek odahajlása az érték. Azért olvas-
suk: „Nem marad jutalom nélkül az, aki egy pohár vizet ad inni nektek, mivel Krisztuséi vagytok”
(Mk 9,41). Sőt az élet örök mércéjét is így határozza meg az Úr: „Éheztem ugyanis és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen és fölruháztatok, beteg vol-
tam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek” (Mt 25,35-36). Mert: „Amit e legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). – Ha pedig elmélkedni akarsz arról,
hogy mi a te teendőd, akkor vedd sorba az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit és mondd magadnak:
„Menj és tégy hasonlóképpen!” (Lk 10,37)! Íme! Mindez pedig azt jelenti: „Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat” (k 12,31). Mikor pedig ezt az isteni igét hallod, akkor feleljen erre a te drága lelked
mondván: a szóró gesztussal fordulok embertestvéreim felé, hogy a nekik nyújtott szeretetadományok
örök kincsekként térjenek vissza életembe! A földön ezt hozzák: „...a szeretet sok bűnt eltakar” (1Pét.
4,8), az égben pedig ezt adják: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában” (Lk 14,15). –Íme! Égi
ajándékokkal gazdagította egek felé táruló lelkedet az Úr, dolgozó és szóró karokkal, élettel értékesí-
tetted a vett javakat; méltán kérdezhetnéd tehát: van-e még más észlelhető jel, amely tégedet „Isten
hűségesének” mutat?

3. Kérdésedre az a felelet, hogy az istenivé-nemesedés harmadik jele: A földi életben „angyal-
szárnyakká” növekedő és egekbe röppentő karok...

Ez a kifejezés látszólag képletes, valóban azonban élethű és igaz. – Az az ember ugyanis, aki földi
életében – az isteni kegyelmek vételével – belső átalakuláson megy át, az valóban istenien látó, gon-
dolkodó és cselekvő lészen. Szinte igaz lesz életében ez a tétel: már a földön is látja és éli is az Isten
jóságát. Ehhez alakul át élete, és így „angyalszárnyakkal” röppen az egek felé...

a) Ez az áldozatos élet és szolgálatra kész átalakulás az örök Szeretet felé fordítja tekintetünket.
Azért,  hogy  a földi személy, az ember az anyagi világot munkával meghódító és az embertestvért
szeretettel emelő és segítő legyen. – Már ennek gyökérzete is az ég Urának szeretete, mert Tőle vette
életének minden kincsét. Az ember erőfeszítése tehát – alapvetésben– az Isten iránti szeretetéből sar-
jad. Hasonlóképpen azt mondhatnók, hogy minden szeretetárasztás élő imádsággá lészen az Úr trónja
előtt... A nagy világ is az Isten háza, de a kiemelten Istennek emelt „Isten háza”, a templom: az ilyen
lélek igazi „életvára”. Ide jön erőiért, kegyelmeiért, áldozatbemutatásra, isteni igehallgatásra a föld za-
rándoka. – Itt azután az a csoda is végbemegy benne, hogy átépül az egész látható ember és az Istenlé-
lek temploma lészen. Ezért  kérdi  az apostol:  „Nem tudjátok,  hogy Isten temploma vagytok és  Isten
Lelke lakik bennetek?” (1Kor. 3,16).

b) Ennek nyomán azután az is észlelhető, hogy szinte angyalszárnyakká finomulnak az egek felé
meredő karjaink, de ennek erejével – magasba szárnyalunk... Kevesebb lesz a föld terhe; legyengül
bennünk a földiek gravitációjának ereje; és a szférák felé ragad bennünk a földiek gravitációjának ere-
jét legyőző isteni Szeretet csoda-hatalma!... Igaz lesz az apostol szava: „Élek ugyan, de nem én, ha-
nem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). – Tapossuk tehát a földet, de szárnyalással súroljuk az égieket.
Sőt, azt is mondhatnók: el is érjük az eget, mert áhítozó szavunk, imádságos lelkünk és dolgozó éle-
tünk behatol az egek országába és megteremti a tudatos szeretetkapcsolatot az Istenatya és az egek-
be vágyó „isteni fiú” között. – Így lesz azután igazság az a jelképes mondat, hogy „angyalszárnyakat”
növeszt az ember és annak lendületével tör az egek felé... Szinte igaz lesz az a megállapítás is, hogy a
kérő karok – égi kegyelemért esdekelnek, a szóró karok és kezek – égi életet teremtenek, és az an-
gyalszárnyakká nőtt karok – Istenatyához emelkednek. Mindez pedig egy mondatban ezt jelenti: a
szeretet az Ég legnagyobb ajándéka, melynek vétele és értékesítése az örök Szeretettel való ta-
lálkozás biztosítéka.

Bef: Befejezésül gondoljunk Nielsen festőművészre! – Remekeit röviden az jellemzi, hogy – a
népmeséket vetve vászonra – mindig azt emeli ki, hogy a mese a magasságok felé törést vagy repü-
lést juttatja kifejezésre... Még a szőnyeg is repül... Bár itt mesék vászonra vetítéséről van szó, mégis
elénk robban az a különleges igazság, hogy a mese valójában az emberi képzeletnek olyan csodaműve,
amely ősi, gyökérzetien emberi, és így a leglényegesebb életgyökérzetnek világát robbantja elénk.
Amikor ugyanis a mesék szárnyalását észleljük, akkor valójában olyan „meseország felé” mutatnak,
amely az élet teljesülésének „vágy–világa”. A mesékben megcsillan valami a „legősibb tanítók” lélek-
tartalmából, amely fellobbantja az ember lelkének is alvó lélektüzét, rejtve őrzött vágyakozását és
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áhítozva áhítozott élettartalmát. – Ha álmélkodva hallgatjuk csodás és varázslatos szavát, akkor fel-
csendül bennünk az a gondolat: az észlelhető föld csupán lendítésre alkalmas sziklatámaszték, amely-
ről – az égi Atya kegyelmével – az „örök boldogság” világába szárnyal az ember. – Mindez a gondolat
pedig arra hangoljon bennünket, hogy a mesék színpompás világát átlépő és isteni pecséttel erősített
valóságok tudatában azért és úgy éljünk, hogy egek felé feszülő karokkal várjuk és vegyük az ég
ajándékait, majd a földön dolgozó és szóró karokkal alakítsuk a világot, önnön lelkünk és mások lel-
kének világát „istenibbé” és végül angyalszárnyakká nemesedett karokkal lendüljünk az örök Atya fe-
lé!... Vizsgáljuk csak életünket, hogy láthatók– e bennünk ezek a „karlendítések”?! És ha igenlő fele-
letet ad a lelkünk, akkor boldogan dolgozzunk, hogy továbbá is az égi Atya szeretettől hevített gyer-
mekei legyünk – a földön, majd „isteni örökösei és boldogított dicsőítői” – az égben!... Amen.

*

(elmélkedéshez:)

Bev.: Az élet értéke – a lélek kibontakozása. Az Úr szerint: ez a szeretet érvénye. – Mik ennek
látható jelei?...

1. A földről felemelkedő és ég felé táruló kezek.
a) Várnak...
b) Befogadnak...
2. A földön szorgosan dolgozó és szóró kezek.
a) Ezek – a földieket és égieket alakítják...
b) Ezek– a testieket és lelkieket szolgálják...
3. A földön „angyalszárnyakká” alakuló és egekbe röppentő karok.
a) A földön – isteniesítenek...
b) Az égben – istenivé boldogítanak...
Bef: Nielsen képei – a „mesék és valóságok” világán át mutatják, hogy emelkedés és

célbaszökkenés az élet. Lényeg: az égi Szeretet – vonz, és a földi szeretet – eget szerez! Amen.

* *

AZ ÚR ADOMÁNYAI
(Beszédláncok; vázlatos)

1. beszéd: Krisztus kapta az Atyától...

Bev.: Mit hoz és kitől hoz adományt számunkra a Mester? A kinyilatkoztatás így értelmezi a kér-
dést:

1. Az Atya – Adakozó.
Figyeld csak – a mai Szentlecke szavát: „Nekem, az összes szentek közt a legkisebbnek, jutott az a

kegyelem, hogy hirdessem Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát a pogányok közt, és fölvilágosítsak
mindenkit, miben áll az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben” (Ef.
3,8-9). Az Atya az örök titkok hordozója.

2. A Fiú – a Meghirdető.
Figyeld csak – a mai Szentleckét: „Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Urunkban, Krisztus Jézus-

ban valósított meg” (Ef. 3,11). A Fiú lesz az isteni életterv hirdetője. Ezért mondja az apostol: „Ezért
térdet hajtok (Urunk Jézus Krisztus) Atyja előtt, akitől minden közösség származik mennyben és föl-
dön” (Ef. 3,14).

3. Az Egyház – a közvetítő.
Figyeld csak – a mai Szentleckét: „Így legyen nyilvánvaló most az Egyház által Isten sokszoros

bölcsessége a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt” (Ef. 3,10).
Bef: Mindezeknek végső tanulsága ez: „...az Egyház által...” (Ef. 3,10) és „Ezért térdet hajtok

(Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt...” (Ef. 3,14), mert a megemelt „Isten fia”, az ember az isteni áldá-
sok boldog befogadója. A legnagyobb áldás pedig: „Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyám-
ban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20). Amen.
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2. beszéd: Az Egyszülöttnek küldésében

Bev.: Isten gondolata és terve megközelíthetetlen – kinyilatkoztatás nélkül – az ember számára.
Ezért olvassuk: „Majd hallottam az Úr szavát, amint mondotta: kit küldjek el, és ki megyen el majd
nekünk?” (Iz. 6,8). – De miképpen tárja fel Önmagát előttünk az égi Atya?

1. Az Egyszülött – a Megváltó.
a) Olvasd csak: „Az ige testté lett, és közöttünk lakott. Láttuk dicsőségét, akit kegyelem és igazság

tölt be” (Jn 1,14).
b) Hallgasd csak: „Így beteljesedett Izaiás próféta jövendölése: „Ő elvette betegségeinket és baja-

inkat hordozta” (Mt 8,17).
2. A föld embere pedig – a megváltandó.
a) Hozzánk küldi Egyszülöttjét. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy

mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
b) Bennünket éltet a soha szomjúságot nem okozó „égi itallal”. „Mindaz, aki e vízből iszik, ismét

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

Bef: Ezért tudja imádkozva ismételni a boldog ember ezt az imát: „Nyisd meg szemem, hadd
szemléljem a csodákat törvényedben... Feltárom előtted utaimat, óh hallgass meg, taníts meg törvénye-
idre engem... Kezed teremtett és alkotott engem, adj értelmet, hogy megtanuljam parancsaidat” (Zsolt.
118,18, 26 és 73). Amen.

3. beszéd: „Én, a népek apostola...”

Bev.: Az isteni hívás „népek apostolává” tette Paulust az égi Mester által. Mit jelent ez az elhiva-
tottság?

1. Övé – a nagy elhivatott küldetés.
a) Ez pedig így fogalmazható: „népek térítője leszesz”. Mégpedig: a. Előreválasztva... zsidók és

pogányok térítésére: „...őt választottam eszközül, hogy nevemet hirdesse a pogányok, királyok és Izra-
el fiai előtt” (Ap.Csel. 9,15).

b) Csodásan van hivatva... A damaszkuszi út csodájával megtérítve. „...Ki vagy te, Uram?” Én va-
gyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.” Erre remegve és ál-
mélkodva így szólt: „Uram, mit akaszt, tőlem, mit tegyek?...” (Ap.Csel. 9,5).

2. Enyém – a kis küldetés.
Bízzál ember: tégedet is hivatással küld az ég Ura.
a) Ha – papi hivatásom az enyém, akkor enyém kis falusi népem.
b) Ha – világi a hivatásom, akkor enyém a drága családom és minden munkatársam.
c) Végül pedig – mint minden embernek – hivatása az ég Urának dicsőítése. „Ezzel magasztaljuk

dicsőségét mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban” (Ef. 1,12).
Bef: Végül is: én is a „népek apostola” lehetek – a szeretet szolgálatával! Amen.

4. beszéd: Mi az élettények gyökérzete?

Bev.: „Duc in altum”. Ne csak leleplezd, hanem értelmezd. Hát mi?
1. Fátumot érzünk…
Így látnak – a „felületes látók”. – Pogányok sötétség „életvakondjai”… Schopenhauer etc.

Kirkegard… Heidegger…
a) Történések indítanak…
b) De személyes indítások is jelentkeznek.
c) És egyetemes vonalon előretörnek.  – Nem semmi, hanem tökéletesebb. Világos: a cél! – Hát

lehet ez – személyes irányulás nélkül?
2. Személyes Atyát áhítozunk. Ez csak ember vágya. Ez jut oda.
a) Magunk – ilyenek vagyunk: személyes kapcsokat élünk.
b) Magunk – ilyen kapcsolatot vágyunk.
c) És ilyen Irányítót, Segítőt és Életcélt várunk. – Nietsche emberben kereste… Theisták Isten–
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személyben találták… Erre jönnek reá tudósok, írók, a „mélységlátók” és járók… „Keressétek az Urat,
míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, míg közel van” (Iz. 55,6).

Bef.: „Vakok”, akik látni akarnak. „Látók”, akik élni akarnak, „személyek”, akik az örök Személy-
lyel kapcsolódni tudnak. „Végnélküli személyek”,  akik Vele, a Végtelennel örökké boldogan élnek.
A Végtelen keresői, vágyói és találói vagyunk. – Ez az Úr legnagyobb adománya! Amen.

* *

KRISZTUS?!
(Beszédlánc két beszéde)

1. beszéd: „Kicsoda ez?”

Bev.: Evangéliumunk szent szövegére gondolva idézem a tényt: a csónakban alszik Krisztus. A
tomboló viharban labdaként hányódik jobbról balra a kis csónak. Egyszer hullámhegyen ring, majd
hullámvölgybe süllyed. A tanítványok tanácstalanul állnak az evezők mellett. Eltörött a kormányrúd…
Mintha nem volna menekvés… Fel kell kelteni a Mestert! – mondja az egyik, s Péter már oda is súgja
Jézusnak: „Uram, szabadíts meg (minket), mert elveszünk!” (Mt 8,25). A felébredt Krisztus körülte-
kint és egyszerre lecsendesülnek a háborgó erők… Csendes lesz a természet, mint derűs nap után a
méla est, s a tanítványok zavarát más zavar foglalja el és bámulva kérdik: „Ugyan ki ez, hogy még a
szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mt 8,27). Már sok dolgot láttak: csodát, jövendölést, –
de ilyen uralmat a természet felett még soha. – Az evangéliumi szöveg mint látomás jelentkezik most
előttetek, melyből az apostol kérdése szól felénk: „kicsoda ez, hogy…” …

1. Én is víziókat mondok el nektek.
Élt a XX. században egy modern ember, aki sokat tanult, tudós lett. Beutazta a világot. Tapasztalt

ember lett. Hallott sokat a tudomány képviselőiről, Newton-ról, Descartes-ról, Aranyról, Madách-
ról…, de míg ezekről csak itt-ott, addig hallott valakiről mindig, akit úgy hívtak, hogy Krisztus. – Mi-
kor bement egy kis szobába, letérdelve látta a kicsiket. Kezüket összekulcsolva imádkoztak. Alig for-
gott a nyelvük, mégis így fejezték be: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Azután vígan felkeltek, meg-
csókolták egymást szeretettel és aludni mentek. – Kicsoda ez a Krisztus, kérdezte a modern ember, aki
felvidítja és szeretetre hangolja a kis gyermekeket?... Más alkalommal egy családhoz ment, ahol
együtt volt atya, anya, kisebb gyermekek. Ott is felhangzott ez a szó: Jézus! – azután nyugodtan leül-
tek és ettek. „Kicsoda ez a Jézus, akinek áldott nevében nyugalmat talál a család?”… Azután a sze-
gényekhez tekintett be. Az atya agyongyötörve tért haza s kitette a napi keresetét a szegényes asztalra.
Néhány korona volt az egész. Sápadt képű anya nyúlt utánuk, hogy vacsorát vegyen az éhes gyerme-
keknek. A fájdalom és gyötrelem lerítt az arcáról, azután odahajolt kifáradt férjéhez, gyöngéden meg-
simogatta és odasúgta neki: „Az Úr Jézus majd megfizet neked sok– sok fáradalmadért!” – A zord fér-
fi megindult és olyan boldog lett, mikor ezt a szót hallotta: Jézus. – „Kicsoda ez a Jézus”, akinek neve
simává vonja az arc barázdáit és boldoggá teszi a szegény családot?... Végül a királyi lakokba megy.
Van– e ott is Krisztus? A belépő a királyt látja térdepelni a zsámolyon… A feszület előtt térdel és azt
mondja: „Bízom benned, segíts meg Krisztus!” A betörni akaró ellenség fenyegetését előzi az ima, és
a végső percben segítségét hozta Krisztus… „Kicsoda ez a Krisztus”, hogy hatalma van a föld erői fe-
lett és bizalmat ad a félő küszködőknek?

2. De hagyjuk és tegyük félre a látomás csodás képsorát. Gondoljunk a modern emberre, gon-
doljunk önmagunkra és vessük fel a kérdést: vajon nem cseng-e bennünk is állandóan, hogy kicsoda
ez a Krisztus?

Felfigyelő lelkünk előtt ott zsong a hitetlenek nagy zsivaja: ez is egy az emberek közül. A
Rosenberg féle tanítás szörnyűséges feleletet ad, a pogány forradalom „gyalázatosnak” mondja, a „vi-
lágmegváltó proletár egyesülés” az élet gyilkosának hirdeti. – Milyen igazak Szt. Pál szavai: „Mi
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg okta-
lanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége”
(1Kor. 1,23-24). Ezek az igaz szavak úgy állítanak az életre, hogy a lélektartalom szerint más és más
színben tűnik fel az emberek szerint Krisztus. – Az élet azonban mégis arra mutat, hogy akik durvasá-
guk levetése után életet, emelkedettebb életet kerestek, azok ráeszméltek arra, hogy ez az Isten Fia…
Ágostonból Szt. Ágoston lett, Papiniből Krisztus követője, Pellico Silvio-ból az Úr hűséges tanítványa
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alakult… Csak le kell vetni a föld igényeit és akkor tisztábban látjuk Krisztus égi alakját. – Ilyen be-
állítás után gondolkozni kezdett a modern ember. Sok embert megkérdezett. Az Evangéliumhoz uta-
sították, s ott elolvasva a mai Evangéliumot, magára ismert. Azután tovább forgatta az Evangélium
lapjait és az apostolok fejedelmének e szavait hallja: „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia” (Mt
16,16). Tehát Isten, mert uralkodott a természet felett. Pedig én többet látok. Uralkodott a lelkek
felett. Most már tudom, ki a Krisztus! A lelkek felett uralkodó és lelkeket megnyugtató Isten!

Bef.: Az evangéliumi tény után víziót, látomást, parabolát mondottam. Valamiképpen hasonmása
az evangéliumi történetnek. Csakhogy itt kétkedőt látunk, akivel életutat járva mindenütt felfedezhet-
tük az élet felett uralkodó Krisztust. Mi magunk is beállhatunk a küzdelmes életben Krisztust kereső
újkori embernek. Mi is kérdezhetjük: kicsoda Krisztus. De nemcsak kérdezhetjük, hanem az emelke-
dett felelet után végig is élhetjük a Krisztussal töltendő emberi élet minden gyönyörűségét. Magunk
lehetünk a viruló gyermekek, a boldog családtagok, a fáradt, de vigaszt nyerő családfők, a boldog kirá-
lyok, mert bennünk rózsát fakaszt a bizalom, mikor Krisztus jelenlétét érezzük és életerőtől duzzad a
lelkünk, ha Krisztus Szent Testét vettük eledelül. Lelkünkben pihen Krisztus. Lelkünk megérezte szent
jelenlétét. Lelkünk boldogan őrzi az Ég legszentebb ajándékát. Küzdelemben, örömben, diadalban
boldogan  suttogja  a  lélek  mélyén  pihenő Krisztusnak:  „Te  vagy  a  Messiás,  az  élő Isten  fia”!  (Mt
16,16). Amen.

2. beszéd: Mit mondanak mások?

Bev.: Az emberi élet hullámverésében mindig és mindenki keresi a segítséget. Mintha megérezné
az ember, hogy nagy bajok idején nem elég önmagának!... De az a kérdés, hol van az igazi segítség? –
Az embertestvérek világnézeti eloszlása szerint máshol és máshol. A teljesen földiekhez láncolt ember
csak a földből és a földi emberektől várja, a lélek szálaival az éghez kötött ember Istentől reméli.

1. A földi emberek segítség keresése a földiek felé fordul.
Maguk is csak ott várnak gyámolítást és másoknak is csak azt ajánlják. Maguk segítségét – a föld

kincsétől várják… Azért dolgoznak is sokat érte.
Maguk boldogulását – a hatalmasoktól esdik. Azért alázkodnak gyakran. Maguk kiteljesülését – az

örömöktől áhítozzák. Azért áldoznak mindent érettük. – Sőt, – másokat is erre akarnak bírni. Sokszor
– a tudás, a természetes emberi érték hangoztatásával. Sokszor – a gúnyolódás fegyverével. Igen gyak-
ran – a megfélemlítés eszközeivel. Egyéni életben épp úgy, mint nemzetek életében. Mindkét esetben
maguk álláspontját akarják reá erőszakolni az emberre. És így „szabadon” akarják akarata ellenére – a
földiekkel boldogítani a szegény, élettengeren hánykódó zarándokokat.

2. De a lélek szálaival ég felé fonódó ember Istentől kér és vár segítséget.
A háborgó tenger apostolai megkíséreltek ugyan minden emberit, de végül mégiscsak az Istenhez

fordultak. „Uram, ments meg (minket), mert elveszünk!” (Mt 8,25). – Nem kérdezték: mit szólnak eh-
hez az emberek? Ott nem is kérdezhették, mert velük együtt hívők együttesével éltek együtt. De a
csodás tenger-csendesítés reá vitte őket arra, hogy mindig és következetesen az Úr Krisztushoz for-
duljanak. – Még akkor is, mikor igazolódik rajtuk a Mester jövendölése: „Ti mindnyájan megbotrán-
koztok bennem” (Mk 14,27). – Még akkor is, mikor a népek alacsonyrendűeknek és megvetetteknek
tartották: „Mi oktalanok vagyunk Krisztusért… Ti megbecsültek, mi megvetettek” (1Kor. 4,10). – Ez
az apostoli lelkület tegyen bennünket is olyan bizakodóvá, hogy mindig a mi Urunk Jézus Krisztu-
sunkban bízzunk: „Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak” (Jn 6,68). – Ne keres-
sük az emberi tetszést! Sem életigényeinkben, sem életelveinkben! Az emberhez hajlás gyengévé
tesz, az Istenhez alázkodás erőssé nevel.

Bef: Az élet hajójának hullámzása és vihara esetén egy erőd van: a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő
akkor is melletted van, Ő akkor is segít, ha látszólag pihen a segítő Kéz… Veled és Érted! Egyetlen és
biztos Segítőd! Amen.

* *

MIT TARTUNK AZ ÉLET TARTALMÁRÓL?
(Beszédlánc 2. és 3. beszéde, 1959, Budapest, Bazilika felső-kápolna)
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1. beszéd: Talán csak a szenvedések viselői vagyunk?

2. beszéd: Talán az élvezetek élvezői vagyunk?

Beszédsorozatunk főtétele: mit tartasz te, ember, az élet tartalmáról? A múlt beszédben kétkedő
kérdésben kérdeztük: talán csak a szenvedések viselői vagyunk? – Ma folytatjuk és másik kérdést
adunk fel: talán az élvezetek élvezői vagyunk-e? – Mindezt azért bocsátom előre, hogy belekapcsolód-
junk az egész beszédlánc gondolatkörébe. – Vessük fel tehát ezt a kérdést: vajon életélvezők és öröm-
élvezők vagyunk-e?

Bev.: Ennek a nagy kérdésnek megfelelését olyanformán lehet bevezetni, hogy reáutalunk a nagy
költők szavaira, akik az élet tartalmának megoldásával foglalkoznak. Goethe azt mondja: „Faust”-
jában: állítsuk minden erőnket az ösztön szolgálatába… De figyeljünk csak arra, hogy a nagy mű vé-
gén azt énekli: elhibáztam az életútjelzést, mert a szennyes élvezethajhászás után most bűnbánatot kell
tartania az ösztönös élvezeteket habzsoló Faust– nak… A sok bűn földre húzta, de a lélek eget igé-
nyel… Madách „Az Ember tragédiájában” úgy oldja meg az élvezethajhászáson túl jutó ember sorsát,
hogy a végén ebben a mondatban rögzíti élettartalmát: ember küzdj és bízva bízzál! – Most pedig az
élő nagy gondolkodók egyike, Th. Wilder szinte hóbortosnak mondható színdarabjában próbálja fel-
vetni az élet tartalmának kérdését. „A hosszú út” c. darabja felveti: vajon az élvezés és szórakozás ad-
ja-e az élet tartalmát? És ez a mester egészen különösen adja meg a feleletet. Az élvezetek hajhászásá-
nak élő embert a vízözönnel pusztítja el! „Az állatok között élj, mert állattá lettél!” – ítélkezik így is az
író. A végén pedig odavezet, hogy az ember életének belső értékét a családi szentélyben, egybecsen-
gő harmóniában találja meg, ahol örömök, szenvedések, küzdések diadalmas együtteséből fakad az is-
teni fényt hordozó és diadalmasan előretörő ember boldogsága. – Ha mindezt előredobva hozzácsendí-
teném az isteni ige szavát is, akkor az Írásnak tanúsága szerint csupán a test ösztönének élő ember sor-
sa: Szodoma és Gomorra… Ha pedig hozzáfűzöm Szt. Pál szavait is, akkor ez az igazság lép elénk:
„Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és tob-
zódásban, ne cívódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dé-
delgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságokra ne gerjedjen” (Róm. 13,13-14). Ebből pedig az kö-
vetkezik, hogy aki habzsolja az élvezeteket, az rabszolgája lészen a szőlőgerezd csillogó italának. Sőt,
ha kiszélesítjük a túlzott élvezeteknek területét, akkor mindenekre áll a Mester óva intő és tiltó szava:
„Ne gyűjtsetek kincset a földön…” (Mt 6,19). – Mindezt pedig azért hozza elétek nagy gondolkodók
szavai után, hogy döbbenjetek rá, hogy amit a Mester isteni tételben hirdet, azt az emberiség nagy
gondolkodói, költői műveikben visszhangozzák felétek: az igazságok igazságát. És azután jön a kér-
dés: hogyan kell tehát nézni az életélvezeteket, hogy azok kiélvezése valami módon mégiscsak az
emberi élet harmonikus tartalmát adja?

1. Első felelet lehet: Az élő ember az örömök igényese.
Ha megfigyeljük önmagunkat, vagy az egész emberiség szélesebben gyűrűző nagy tömegét, min-

dig rá fogunk döbbenni arra, hogy minden tevékenység hátterében a boldogságkeresés pihen. Nem
tud az ember más szemszögből cselekedni, csak hogy a boldogságból merítsen.

a) Őstermészete az embernek az örömkeresés, őstermészete az életöröm fogadása. Mármost az
örömkeresésnek és birtoklásnak több vonala vagyon. Van, aki azt érzi örömnek, hogy cseng és peng
otthonában az arany; ez a föld imádója. Van, aki azt hiszi, hogy a terített asztal az élet öröme; ez étel
imádója. Van, aki azt hiszi, hogy a testi ösztön öröme az életnek; ez sár imádója. Van, aki azt hiszi,
uralom, büszkeség, hatalomszerzés az élet értéke; ez terror embere. – Persze, vannak lelki, értelmi,
akarati, erkölcsi és szellemi örömök is…De mindez arra vall, hogy életünk minden mozdulata örömet
keres. Azért igaz ez az óvás: vigyázz ember, hogy az örömkeresésben azt találd meg, amit mindenható
teremtő Atyád örömként biztosít számodra!

b) De nemcsak az emberi természet mutatja, hogy örömre törünk, hanem ezt csendíti a teremtő Is-
ten ősi hangja is… A paradicsom az élet első helye, az örömök otthona. Ebben a boldog világban kel-
lene elérnie az embernek, hogy urává legyen a földnek. – Majd a Mesterre és tanítványaira hivatko-
zom, akiknek életdalát így fogja emelkedett tételbe az apostol: „Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra
csak azt mondom: örvendjetek!” (Fil. 4,4). – Sőt a mai Evangéliumban (Vízkereszt u. II.vas.) arra,
hogy a kánai menyegzőn, az élet természetes örömünnepén a Mester is megjelenik… Ha ugyanis lé-
lekkel figyeljük az élet zajlását, akkor tapasztalhatjuk, hogy mindenütt az Isten szava cseng és az örö-
möt kínálja, mint az élet tartalma. Csak arra vigyázz ember, hogy – amint a régi öreg Homérosz zengte
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– nimfák, kirkék és csábító muzsikák ne magukhoz ragadják a lelkedet abból a világból, amelybe fel-
emelt az Isten. Ne hallgass az igényesen követelődző test vagy uralomvágy, vagy bármilyen ösztön
dalára; el ne hidd, hogy a fantázia szülte rózsaszínű báli világ az élet valósága. Az legyen életelved: is-
teni életterveknek úgy adok helyet, hogy túlméretezett élvezésével sérelmet ne szenvedjen a lelkem!!

2. Ha az első gondolatunk szerint az ember az örömök igényese, akkor a második tétel így hang-
zik: De az élvezés mikéntjének Isten az ítélője.

Az igazság ugyanis, hogy az értelmes ember élete felett jutalommal, vagy büntetéssel ítélkezik az
Isten. És keményen hangsúlyoztatandó: a helytelen élvezés nyomán büntet az Isten. – Valójában itt is
a harmónia megbontásáról, a diszharmóniáról lesz szó. – Ne hidd, hogy mindjárt Máté szövegét olva-
som (Mt 25,34-47). Most csak annyit akarok mondani, hogy az Isten ítélő igéje két csendítésében
hangzik feléd.

a) Szól az Isten szava – a helytelen örömélvezőknek– az élet természetes büntetésével. Az élet
tapasztalata: aki nem tart arányt az életörömök habzsolásában, azt megöli és elpusztítja a túlméretezett
élvezet. Engedjétek meg, hogy kissé banális példával utaljak erre az igazságra: a kis gyerek, aki sok
„csokoládé Mikulást” fogyaszt, az bizony szomorúan tapasztalja, hogy egy héten át nem igényli a terí-
tett asztalt… Az igazság az: a túlzottan élvezett „Mikulás ajándék”, a habzsoló falánkság a természet
büntetésével ítél a kis falánk emberke felett. Aki pedig felnőtt életében akár Bacchus vagy Venus tisz-
teletében, akár az uralomvágy vagy Harpagon-szerű aranyvágyásban keresi túlzott örömeit, annak éle-
te nyugtalankodó és követelődző lészen. Az ösztön indította lélek sohasem talál nyugalmat, hanem új
és új vágyakat támaszt; a vágyak ébredése pedig az örömtelenségnek forrása. – Sőt az is megállapítha-
tó, hogy a túlméretezett életélvezet igen sok testi és lelki betegség forrása. Egyenesen kimondható:
olyan lealacsonyodó életet fakasztanak, amelyben roncs lesz a test és állatiasan durva a lélek. – Mi ez
röviden? Isten szavának jelentkezése, a túlzott örömöket keresők természetes büntetése. Valóban Isten
adta élő tilalomfa állítás, amely örökké figyelmeztet mondván: rossz utakon jársz ember! Ott akarsz
gyűjteni, ahol tulajdonképpen veszteséget könyvelhet el életed.

b) De ennek folytatása az Isten magasabb rendű büntetése, a természetfeletti büntetés is.  –  A
természetfeletti életre is gondoljon, aki imádni akarja a földet. – Vegye tudomásul az ilyen ember lel-
ke: így nem emelkedik a magasságokba és nem juthat Isten elé. Aki pedig nem emelkedik Isten felé,
az nem várhatja az egek csordította égi kegyelmeket. Lehetetlen az élet, ha földön csúszómászó az
ember. – Ide kell kapcsolni a Máté féle szöveget, mely az örök kárhozattal fenyegeti a testies embert:
„Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült (Mt 25,41). –
Mindezt azért mondom így, hogy az élet igazi tartalmát ne keressétek a minél több élvezetben: ez csak
fokozódó bírvágyat vagy idegzsongást hozhat; viszont vegyétek tudomásul, hogy a bűnös élvezést
keményen bünteti az Isten.

Bef: Hát akkor mit tegyünk – kérdezné valaki végezetül –, amikor az örömvágy dübörög bennünk,
és a túlzottan élvezett örömök természetes, vagy természetfeletti büntetést vonnak maguk után?... Egy
szót ne felejts, és ha ezt magatokkal víve magatokra alkalmazzátok, akkor bátran élvezhetitek az élet
örömeit. Ez a varázsszó pedig: harmónia. Ez görög szó, és belső egybecsengést jelent. Mintha ezt
mondaná: keresd a testi, szellemi, lelki igények között és találd és teremtsd meg azt a belső egybekap-
csolást, egybecsengést, amely szerint minden élvezetet arányosan állíts az élet szolgálatába. Talán így
csenghet mindez egy jelszószerű mondatba: mindenből annyit, amennyi a te életed emelésére szük-
séges! – Köznapi példával világíthatnék a gondolatra, ha azt mondanám: a háziasszony használja a
borsot, de nem eledelnek, hanem fűszernek. Nem fogsz letelepedni olyan terített asztalhoz, amelyen
bors volna az eledel. Le ne ülj tehát az élet nagy asztalához, hogy az élvezet fűszerét „életeledelként”
habzsold! Ha pedig szebb hasonlatot kértek, akkor azt mondanám: legyetek az Istennek olyan népei,
akik megszeretik és megszentelik magukban az Isten terve szerint jelzett életvágyakat, majd lélekvá-
gyakat és végül örök vágyakat; mindezek harmóniába foglalásával élitek életeteket és így földi és
örök boldogság örömteljes lendületével szöktetitek diadalba élteteket. Amen.

3. beszéd: A diadalmas lendület biztosítása

Bev.: Aki a természet szerelmese, az a tavasz évszakának dalosa. Mégpedig azért, mert a halvány
zöldbe öltözködő természet, a lila, piros… pompázásba hivalkodó mezők és rétek, a menyasszonyi
köntöst öltő mandulafák és almafák az örök ifjúság diadalára figyelmeztetnek. – Aki pedig önmagára
gondol és az ifjúság erejének tudatában pompázik, vagy az öregedés lehanyatlásában szomorkodik, az
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diadallal, illetve vágyakozással gondol arra: bár az örök ifjúság gyönyörűsége vonná valóságos szín-
pompába egész életünket! – Szinte azt mondhatnám: akkor volna igazi tartalmas, örvendetes az élet,
ha az örök tavasz aratna diadalt életünk felett. – A mai szentbeszédben tegyük csak vizsgálat tárgyá-
vá: vajon nincs-e ez így vagy legalább nem érhető-e el ez a valóságos élettartalom?

1. Első állításom: Megalapozható a bizakodó hit erejével.
Hallgassuk meg erre nézve – az ész szavát, majd csendítsük fel lelkünkben – az Isten személyes

dalát. – De el ne felejtsük: alapvetésben mindkét szó az Isten szava!
a) Az emberi természet tényként állítja elénk, hogy egek felé emelkedő; tehát hitből merítő és

hitben élő az ember.
a) Figyeljük csak meg az emberiség történetét. – A tudósok, kutatók, a vallás eredetét vizsgáló

elmélyedők véleményét Müller foglalja ebbe a tételbe: van nép kultúra nélkül, de nem található törzs
vallás nélkül. Ez arra vall, hogy a lélek elemi erővel keresi és igényli az eget. Olyan ez az emberi tör-
tetés, mint a gyökérnek, magnak, folyónak, párának feltörése – a magasságok, a fejlettebb életfor-
mák felé. Nem gátolható, sőt nem is gátolandó, vajon agyonnyomhatja-e a feltörő sejtet a durva kőda-
rab vagy nyomasztó göröngy, vajon meggátolható-e a sodródó ár előretörése, vajon útja szeghető-e a
pára felemelkedésének, vajon gátat emelhetünk-e a fény felé törő lepkenépnek, vajon lehúzható-e
vagy lehúzandó– e az emelkedésre teremtett léggömbök sora? És – kérdezem továbbgátolandó-e az
ember, hogy egek felé törjön lendülete? – Bár a természet minden lendülete a felfelé törés vonalát mu-
tatja – még a sodródó és látszólag lefelé zuhatagozó, haladó ár is pára alakban egek felé tör –, akkor
miért volna földre szorítandó az ember, a világ ura? Az ő vágya egek felé tör. Az ő személyes léte
az örök Személy felé igényeskedik. Jól mondja Kant, a nagy bölcselő: „Isten, lélek és vallás olyan ősi
valóságok, amelyek nélkül elképzelhetetlen az emberi élet”. Ugyanerről szólva Szt. Pál ezt mondja:
„Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Hi-
szen, ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelem-
mel fölismerhető” (Róm. 1,19-20). – Az élet igazsága ez: az ember alkotta „csodagépek” az ég felé
emelkednek, és az Isten alkotta „emberszárnyak” az egekbe merészkednek. Lám, ez a hitnek csodá-
ja! Ennek átérzését adja a hit kegyelme, és ennek készséges elfogadását adja az ember hódolatos meg-
hajlása. Ez szüli azután azt az életet, amelynek légzése is – egekből merít… Erről mondja A. Carrel:
az imádkozó ember – eget légző „isteni tünemény”.

b) És ha néznéd önmagad életét, vajon nem ezt hirdetné– e lelked? Kérdezd csak magadtól, vajon
megelégedik-e lelked – a földi és testi kincsekkel? Nincs-e hiányérzet benned, ha gazdag is a földiek-
ben a lelked? Nem keresel-e többet és többet és nem igaz-e a te életedben a szt.Ágoston féle szöveg:
„nyugtalan a lelkem mindaddig, míg Benned meg nem pihenhet”? – Figyelj csak erre: a te lelked igazi
tartalma, vágya, értéke és öröme a szeretet. És pedig azért, mert „Isten a szeretet” (1Jn. 4,8); és te, az
Isten képe, a földi és égi szeretetnek vagy igényese. – Lám ezeket tanítja az emberiség és az egyes
ember természete.

b) De ha nem adnánk hitelt a természetben szóló isteni hangnak, akkor halljuk és értékeljük a Mes-
ter ajkán hangzó isteni igéket. – Ő is hitet követel, hogy helyes alapra állva éljük az életet. Gyakori
kérdése: hiszed ezt vagy azt az isteni ajkon csendülő égi dalt? Pl.: „Mindaz, aki belém vetett hittel él,
nem hal meg sohasem. Hiszed ezt?” (Jn 11,26). – De azt is tudja, hogy az igazságok igazsága ez:
„Minden tökéletes ajándék a magasságból származik”. A hit kincse a legnagyobb égi kincsek egyike,
de ezzel való élés az emberi élet egyik leggyökérzetibb életértéke. Azért szól erről az apostola ajkán át
így a Mester: „Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek)” (Zsid. 11,6).

a) A hit égi hívása és a hívásnak földi valósulása ezt követeli: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint
mennyei Atyátok” /Mt 5,48/ Ennek jelentése pedig ez: törekedjetek arra a lélekmagaslatra, hogy élte-
tek közelítse meg égi Atyátokat. Tartalmát pedig így lehetne leszögezni: szeressétek a földet, mert
anyátoknak teremtette égi Atyátok, de mindenekfelett szeressétek a szellemieket, mert ezekkel emelt
magasba az égi Atya és ennek birtokában lesz otthonotok az Isten örök országa. A megvalósulás ténye
pedig így állítható elétek: legyetek hűségesek égi Atyátok törvényeinek követésében és birtokoljátok
életvirágzás érdekében az égiek felé indító, égiek szerint bontakozó „isteni természet” (2Pét. 1,4) ke-
gyelmét.

b) Mert nem szabad feledni azt, hogy a földi és örök élet minden rezdülete istenivé akar teremteni
téged! A „föld embere” csak akkor alázkodnék a „föld rabszolgájává”, ha oktalan igénytelenséggel
csak földivé akarna silányulni. Aki lélekszárnyon egekben jár, az a földi életét is istenivé alakítja és
boldoggá varázsolja. – A jövő élet már az örök élet hajnalhasadása a föld „tavaszi életének” kibonta-
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kozásában és az élettavasz végleges gyönyörűséggé fokozásában. Mégpedig olyan formában: a földön
tükrözve látom Istenatyámat és az örök világban színről színre élvezem az égi Atyát (1Kor. 13,12). –
Mindez pedig olyan alapvetés, amelyből ez a végső következtetés vonható le: egekre feszülő lény az
ember, mert örök Atyja a teremtő Isten.

2. De tovább haladva, most második kérdésemben azt kérdezhetem: vajon életben látható-e az
ilyen „tavaszi lelkű” ember? A feleletet így adhatnám meg: Megszülhető az állandó előretörés len-
dületével.

Egy példával kezdem, hogy könnyen lehessen érteni a gondolatsort. Gondoljunk csak arra, hogy
minden ember „Isten élő szent forrása”. Maradjunk azután a forrás hasonlatánál és állapítsuk meg,
hogy a forrás őstermészete az előrelobbanó, gejzírszerűen magasba szökkenő, majd alázatos szerény-
séggel felbuggyanó és a forrás-tányér peremén áttörő, csermellyé alakuló, majd hatalmas folyóként
zuhatagozó „vándorfolyam” a tenger felé… Ez a forrás története.

a) És – ha kérdezném – vajon mit mutat az „emberforrás”? Akinek a lelkét – megalapozásban– a
hit tölti el, az úgy gondolkodik, hogy ennek az „élő forrásnak”, az embernek felrobbanó és előtörtető
lendületét egekből diktálja a Teremtő. Sőt az is megállapítható, hogy ennek a belső lendületnek az
eredménye, hogy minden ember – akarva, nem akarva – a forrás életét éli; mégpedig minden egyes
életrezgésben, minden egyes kis vagy nagy dologban, sőt a végső kibontakozásban is. Mert amint a
forrás tiszta, gyönyörű, hűs csermellyé, majd szennyes folyammá, esetleg zúgó árvízzé vagy terpesz-
kedő mocsárrá válik és végül is a Deltán át a tengerbe ömlik, épp így folyik, alakul és fejlődik az em-
ber élete is. Figyeljétek csak meg: a gyermekember élete a tiszta gyönyörűségeknek előrelobbanása.
Azt a kisgyermeket első szentáldozás idején nemcsak a gondos mama öltözteti hófehérbe, hanem
lelkiköntösét, amelyet Isten és a kis ember szövöget lélekmunkával, ugyancsak fehérré varázsolja a
Mindenható. Mert hogy a kisgyermek hibázik, alig nagyobb a nullánál… Lelkének előrobbanó játszi-
sága a tiszta élet gyönyörűsége. Ha a gyermek lelke „csodahárfaként” muzsikálna, akkor a szépség és
jóság dalát zendítené az élet zajos zűrzavarában. Az nem biztos, hogy a bontakozó élet-csermely nem
lesz később sarat, szennyet feltarajozó folyammá… Emberélet is a történés folyamán igen gyakran
erősen földre nézővé válhat… Majdnem azt mondhatnók, hogy rövidlátó lészen, csak azt látja, ami
előtte van. És mivel az ember is ősi természetével a föld élőinek egyike, azért húzódik a föld felé; de
mivel az egyetlen értelmes élőlény, azért így határozza meg a tudós, hogy „értelmes állat”. Van tehát
arra is lehetőség, hogy szinte ősi gravitáció túlzott erőivel fordul a földnek örömei után, szinte kocsá-
nyon lógó szemmel néz, lát és gyűjt és így nem veszi észre, hogy ezzel a törtetéssel a magasságok
számára teremtett lélek elveszti valóságos látó erejét és csak a földieket észleli…

b) Földet keresvén nem látja az eget. – A pisztráng példáján értelmezzük ezt a tényt. A halak kirá-
lyi fajtája olyan csodalény, hogy ha a sziklabarlangban lakik, akkor elveszti a látóképességét; vakon
úszik ki a sziklabarlang mélyéről és csak akkor lesz látóvá, ha hosszabb időn át a csörgedező és zuha-
tagozó patakban táncol. – Az ember is így van. Amikor Venus vagy Bacchus barlangjában „üdül”, ak-
kor „elvakul”, de végül is kiduzzadt és elködösödött szeme – látásra vágyakozik. Az a csodálatos az
ember életében, hogy nem maradhat az ember a barlangban. Ő is, mint a pisztráng, a napsugárban
táncol; előjön a ködös barlangból és ilyenkor rádöbben, hogy ő az Isten tartozéka… Ennek nyomán
fakad fel az emberlélek mélyéről a bűnbánók élete. Megzendül az ember ajkán a „Miserere” akkordja,
és „mea culpát” zeng a szomorú lélek. Látjátok, ez az az isteni kegyelem, szinte csoda az ember életé-
ben, hogy ezt a kesernyés dalt, ezt a melldöngetést meghallja az Ég és hozzátok alázkodik a két karját
kifeszítő Krisztus. Nem vagy te, ember, olyan kicsiny a nagy világ nagy valóságai között, mint sok-
szor hinnéd. Érted a földre száll az egek Ura és kiterjesztett karjával átöleli az egész életedet. Hány
művész festette falra, vászonra, hogy a bánkódó ember könnyet csordító szemmel térdel a Kereszt tö-
vében… Hány költő zengi, hogy ilyenkor leereszkedik a Kereszt két karja és magához emeli az előtte
térdelő lelket. Sőt, sőt, sőt! Még nagyobb igényű és csodás valóságú az ember. Mindennapi kenyerét
aratók szerzik, molnár és pék testvérek sütik és anyai kezek törik. De a léleknek Kenyerét az egekből
hozzák. Ezért a Kenyérért felsóhajt imában az ember. Ez az, amit múltkor mondottunk, hogy – Carrel
szerint– „az embernek légzése az imádság”. Olyan légzés, amellyel a Végtelent akarja magába szívni.
És valójában nem így van? Nem csak így. Amikor megemeli magát az ember és felfelé feszíti tekinte-
tét az égbe, akkor lelkéből nemcsak könyörgő dal, jajgató sikoly emelkedik az Úr felé, hanem fensé-
ges ének is felcsendül, amelyet így fog szóba a próféta: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és cse-
pegjék a felhők az igazat…” (Iz. 45,8). Érjük el azt a fokot is, hogy a földi élet diadalából, a szent
élet valóságából fakadjon ki az örök élet dicsérete. Nem elégszünk meg mi, a föld emberei, hogy bol-
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dogok legyünk a földön, hanem igényelve igényeljük és követelve követeljük az Istenatya adományát,
hogy az örök élet hordozói, az örök tavasz birtoklói legyünk.

Bef: Visszatérek a bevezetésnek tavaszról szóló muzsikájára. Igen rövid leszek. Azt zengtük a be-
vezetésben, hogy a természet tavasz szerelmese, az ifjúság gyönyörűségének hordozója egyetlen dalt
zeng, az életöröm tavaszát áhítozza. Ezzel kezdtük. – Most pedig kérdezem: tudjátok, ki lesz az élet
bölcse? Az, aki rádöbben arra, hogy az élet minden mozzanata Istentől ered és rádöbben arra, hogy az
Istentől vett hit kegyelmével és az erők segítségével önmagában az örök tavasz diadalát tudja meg-
teremteni. Előáll tehát az az igazság, hogy nem teherhordók vagyunk a földön, nem élvezetek hör-
pintői vagyunk a földön, hanem az Istennek igénylői, a végtelen Isten birtokosai,  az örök élet tava-
szának fenséges hirdetői. Amen.

* *

„ELLENTÉTHATÁSOK”…
(Beszédlánc – ifjú népnek)

1. beszéd: A rendkívüliségek vonzóereje

Bev.: Az emberi természet egyik alapmegnyilvánulása: az érdeklődés a rendkívüli iránt. Vonzó az,
ami új, és érdekli az embert, ami nem megszokott, ami különleges. Az utca népe összecsődül egy kü-
lönleges kirakat előtt. Ahol szerencsétlenség történt, emberek tömege gyülekezik; ahol valami rendkí-
vüliség van, oda tódulnak az emberek. – De ez az egy alapgondolattól hajtott nép kettős hangulattal
vesz részt az ilyen összegyülekezésben. Az egyik érdeklődik a rendkívüli után kíváncsiságtól indíttat-
va, ennél többet nem akar. A másikat is indítja a rendkívüli, de többet akar: tanulni akar, vagy pedig
ahol szükség van rá, segíteni kíván.

1. A kíváncsi ember megjelenik mindenütt, ahol valami újság ígérkezik.
Elmegy a hirtelen események színterére, de elmegy a komoly összejövetelekre is. Végighallgat ta-

nácsokat, terveket, azután mint aki jól végezte dolgát, továbbmegy. Az ilyenre csak múló benyomást
tesz a rendkívüli esemény. Lelkétől hajtva nézi végig az érdekes cselekményt, hallgatja a komoly sza-
vakat, de ez komoly cselekvésre nem sarkallja őt. Csak az érdekli, mi történt itt vagy amott, de mit
kellene ebből tanulni: ez a kérdés már nem érdekli. Hasonlít a légyhez, ide– oda röpköd, de a munká-
tól irtózik. A meghallgatott különböző előadások után kimerítő tanulmányokat nem végez. Lassanként
teljesen felületes ember lesz. Nem lesz hasznára lelkének ösztöne, amely érdeklődését felkeltené a
nemes kérdések iránt. Ellenkezőleg, kárára lesz, mert felületessé válik. – De nemcsak önmagának árt
az ilyen ember, hanem még mások előtt is kiállhatatlan kerékkötő lesz. Tömeges megjelenésével elle-
pi a teret és utat sem engedve gátolja a tenni, segíteni akarók igyekezetét. Sok esetben elfoglalja a ko-
molyan érdeklődő helyét, és nem jut a tanulni akarónak. – A felületes ember semmihez sem ért, de
mindenhez hozzászól. Kárára van önmagának és a köznek. Ismereteit itt-ott elejtett szófoszlányok-
ból, hírekből meríti, épp ezért megjegyzései csak félreértésekre adnak alkalmat.

2. A komoly emberből tettet vált ki a különleges eset.
Végrehajtja lelkének ösztöneit, mert hisz nála mindennek vége a tett, segíteni akarás sarkallja. A

komoly ifjú minden iránt érdeklődik. Ott látjuk a diákcsoportosulásoknál is, hogy ha kell, segítséget
nyújthasson. Ott látjuk az előadó termekben – kezében füzet és ceruza –, hogy a hallottakat lerögzítse:
ne legyenek a hallottak csupán elröppenő szavak, hanem életet teremtő, esetleg életet változtató
szent igék. Ha ilyen érzések és gondolatok vezetnek a csoportosulások helyére, akkor nem felületes,
hanem tudományban elmélyülő és másokon is készséggel segíteni tudó és akaró ember válik belőle!

Bef: Szögezzük le, hogy amilyen szükségszerű emeltyű az emberi lélekben az érdeklődés, épp
olyan kerékkötője minden cselekvésnek a félúton való megállás, a puszta kíváncsiság. – De szögezzük
le azt is, hogy amilyen elmélyülő a tanulás és készséges a tevékeny segítés, olyan értékkel lesz hasz-
nos az ember önmaga és mások számára.

2. beszéd: A gyengeségek ereje
(Erkölcsi beszéd)

Bev.: Vajon észlelhető erő-e az isteni erő?... Még a gyengeségnek is van erőteleológiája. Mindez
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annyit jelent, hogy Isten kezében a látszaterő – értéktelen, és a látszat-gyengeség pedig  –
felértékesedő erő lehet. – Hogyan van ez? Tárgyalásunk feleljen erre…

1. Emberi gyengeségek – erényre nevelnek.
a) Bűnbánatra visz – a bűn. „Nos tehát, úgymond az Úr, térjetek hozzám teljes szívetekből, böjttel,

sírással és jajgatással. Szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a
ti Istenetekhez, mert jóságos ő és irgalmas, türelmes és nagyirgalmú, és szánakozik bajotok felett”
(Joel 2,12-13).

b) Kegyelemmel telít – a bűnbocsánat. „Ha bűneitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek,
mint hó…” (Iz 1,18). – „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, ha-
nem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” (Róm. 8,15).

2. Emberi gyengeségek – Isten erejére támaszkodnak.
a) A Keresztfából merítünk. „Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata” /Kol. 1,14/.

„Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmó-
dotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét.1,18-19).

b) Hogy vele Istenatyához érjünk. „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gon-
dolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi
a tökéletes” (Róm. 12,2). – „Mi azonban új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona” (2Pét.
3,13). – „Hiszen Isten, aki erre előkészített minket, a Lélek foglalóját adta nekünk” (2Kor. 5,5). – Íme:
a gyengeségek – Istenhez vezetnek.

Bef: Az emberi gyengeség – Isten kegyelmével – erényt fakaszt és isteni erőt könyörög le az ég-
ből. Valóságban tehát még ez is – indító erőforrássá lehet! – Ilyen nagy az Isten ereje, jósága és Ma-
gához sodrító szeretete!

3. beszéd: A kicsiségek nagyszerűsége

Bev.: Akik áldozatos, szeretetteljes szolgálatra jelentkeznek, azok rendszerint a nagy elgondolások
és mélyre ható tervek kovácsai. A szeretet Mártái előtt sötéten színeződik a közelgő nehéz tél nyomo-
rúsága, és roppant nagy feladattá emelkedik a megoldási, a segítési módszer s a megvalósítás. Ilyenkor
azután igen sokszor sok a beszéd, nagy a felbuzdulás, erősen hangzó az elhatározás, de nem ritkán el-
csendesedő és kevés eredményt hozó a cselekedet. – Pedig iskolapéldaként csordul elém a parányi
vízcsepp, hogy csendes előadásában oktatónk legyen ilyen nehéz és nagy munkát igénylő megmozdu-
lásunkban.

1. A tanító vízcsepp testvérkém megcsillantja a fényt törő szemecskéjét és szónélkül szólóan ok-
tatni kezd.

a) Pici szemecskének mutatkozom be és gyengeségem semmiségével kopogtatok a föld, a szikla
felületén… Olyan senki vagyok, hogy felszippant a napsugár… hátára vesz a lenge szellő… felhőkbe
tömörít a kényszerítő hatalom… Látszólag semmi vagyok, és mégis rólam mondja a latin bölcs: gutta
cavat lapidem; non vi, sed saepe cadendo! Mégpedig azért, mert az állandó következetesség erejével
ütögetem a kemény szikla hátát. A kitartás eredménye az, hogy összeroppan a sokáig ellenálló szikla-
tömb.

b) Majd így folytatja oktató szavát a kicsi vízcsepp: parányi voltom nem marad egyedül és árva
elhagyatottságban. Tündöklő szépségem magamhoz varázsolja a hozzám hasonló cseppeket. Testvéri
szövetkezéssel indulunk a lejtőn… Erecskékké, csermelyekké, patakokká egyesülünk és folyóként zu-
hatagozunk a rónákon át. Nem is kell pusztító áradattá dagadnunk, de így is görgetegeket vivő, mal-
mokat indító és turbinákat mozgató erőkké nagyobbodunk.

c) Kicsi erőnk azután ennél is több. Mégpedig akár egymagunkban, akár mellénk csatlakozó test-
vérekkel együtt vagyunk. Harmatként hullunk a földre… A növény szárához és gyökeréhez húzódunk
és éltető erőnket lopva a lankadó természetbe – életerőt, virágzást és termést adunk az egész róna-
ságnak…

d) Ha pedig legnagyobb ellenségünkkel, a tűzzel békét kötünk, akkor parányi páraszemeink, fe-
szülő gőzpáráink a nagy dugattyúk mozgatásával vonatok, hajók indítására is alkalmasak. A békekötés
pedig nem nehéz. Csak azt kérjük, ne mi ömöljünk reá a tűztestvér piros parazsára, hanem a lángtest-
vér nyaldossa tartályba helyezett és lezárt együttesünket… Így azután gőzpárává finomodunk és a tűz
erejével feszítőerővé varázsolva mozgatóerővé változunk mi is.

2. De miért mondja mindezt a beszédes vízcseppecske? Azért, hogy reáirányítsa a figyelmet arra,



203

hogy az emberi természetben is pihen a vízcsepphez hasonló kis égi ajándék, a szeretet, amelynek
helyes értelmezése az élet igen sok és igen nagy nehézségén átsegít bennünket.

a) Az Isten és ember szeretet kicsi hatalomnak látszik. Ha reávetíti, dobja szóró jóságát a világra
és emberekre, bizony nem egyhamar olvadozik a sok hidegség és keménység. – De hallgassatok a me-
sélő vízcseppre! Az állandó és kitartó sugárzás biztos eredményt hoz.

b) Ez a szeretetsugárzás azután olyan hatást gyakorol, hogy nem marad elhagyatott árvaságban a
jóságot sugárzó lelkében. Más és más ember lelkében is tüzet gyújt. A jóakaratú emberek maguk is er-
refelé fordulnak. Ők is testvérként jelentkeznek és a szeretetszolgálat frontján munkát vállalnak.
Ezért van az, hogy a szeretetszolgálatra most is ennyien egybegyűltünk! Mintha igazolódnék bennünk
is a vízcsepp meséje: testvéreink mellénk szegődnek, hogy együttes munkával többet és többet tudjunk
megvalósítani.

c) Majd tovább gondolva reáeszmélünk arra is, hogy a szeretet életet fakasztó erő lészen. Amit
nem lehet elérni durva és hangoskodó parancsokkal, azt lehet elérni a szeretet minden parancsnál na-
gyobb hatalmával. A szeretet olyan parázs, amely bűnt és fekélyt éget, de jóságot és erényt virágba
szökkent. Csak ebben is kitartónak és önfeláldozóan önzetlennek kell lennünk… Nem vesszük észre:
valósul a vízcsepp meséje, hogy harmatcseppé finomulva életet sugároz a halódó természetbe?!...

d)  Végül  a  szeretet  csodája  az  a  békekötés,  amely  a  földiek  és  égiek  igénylése  között  fennáll.  –
Csak azt kell megtenni, hogy a földiek lépcsővé alázkodjanak az égiek útján. És akkor a diadalmas
szeretet földet és eget egybefonva Isten dicséretére változik. – Nem halljátok a vízcsepp meséjét? Bé-
ke a tűz és víz között, és dübörgő mozdonyok száguldanak a földön…

Bef: Akik áldozatos szeretet szolgálatára jelentkeznek, azok a nagy elhatározások és tervezgetések
mellőzésével a szeretet tetteinek kitartó gyakorlására jelentkezzenek. Lesz erejük – a kitartás foly-
tán, lesz társuk – a hozzászegődés útján, lesz éltető hatalmuk – a szeretet sugározásán és lesz döntő ha-
talmuk – a föld és ég egybekapcsolása révén. – Az emberi élet „vízcseppje” – a szeretet.

* *

KRISZTUS PATIKÁJA
(Beszédlánc – diáknépnek, 1943, vázlatok)

1. beszéd: Minden betegség gyógytára

Bev.: Mire való a gyógyszertár?
1. Raktáron tartja az írt.
2. Betegnek nyújtja a gyógyszert.
Bef.: És a mi lelkünk?...

2. beszéd: Minden készség felfokozója

Bev.: De elég-e a gyógyítás? – Végül is minden a jövő életért történik. Mit ad tehát a krisztusi pa-
tika?

1. Reáutal életerőinkre.
2. Felfokozza tevékenységre.
Bef.: Mozgató és alakító (szirombaszökkentő)!

3. beszéd: Minden erő erősítője

Bev.: Lelki erőink is vannak?...
1. A jóra való készség.
2. Az örök Jó felé való lendülés.
Bef.: Ezt a „lelki injekciót” is adja Krisztus patikája.

4. beszéd: A célbafutás medicamentuma

Bev.: Kikezdéseink – célt tartanak szem előtt. És ezek elérésében?...
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1. Segít az Úr gyógyszere.
2. Sőt végső célba juttat a kegyelem ereje.
Bef.: Örök „Ráfael” az én Uram!

5. beszéd: Mert Ő – az Isten

Bev.: A pogány nép is Aesculapnak nevezte a gyógyító „félistent”. – De miért tud segíteni bizto-
san – a mi Urunk?

1. Isteni Személye – mindenható.
2. Emberi természetén át – testvérként hozzánk ereszkedő.
Bef.: Ő a mi Istenünk, de mi az Ő testvérei vagyunk!

* *

AZ ÚR LAKOMÁJÁNAK VENDÉGEI
(Beszédlánc, 1944, idézetek– vázlatok)

1. beszéd: Lelkiéletre hív az Úr!

Bev.: idézetek
– „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom” (Lk 195)… „Zakeus azonban odaállt
az Úr elé és így szólt: Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam va-
lamivel, négyannyit adok helyette” (Lk 19,8)…
– „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlény-
nyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
– „Életet adtál és kegyelmet nekem, és lélegzetem fölött gondosságod őrködött!” (Jób 10,12). – Vitam
et misericordiam…

1. Életre…
– „Testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemé-
ben” (Gal. 6,1)…
– „Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófétálhassatok” (1Kor. 14,1).
– Spiritualia…
– „És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, s töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá
és uralkodjatok…” (1Móz. 1,28)…
– „Sőt, ha hívod a bölcsességet és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és ku-
tatod, mint a rejtett kincset: akkor megérted az Úr félelmét és megtalálod Isten tudását” (Péld. 2,3-
5)…
– „…azok, akik meghallgatják az igét, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és egyéb vágyak szí-
vükbe lopódzva elfojtják az igét, úgy, hogy az meddő marad” (Mk 4,19)…

2. És örök életre…
– „Mert aki engem megtalál, életet talál, és üdvöt merít az Úrtól” (Péld. 8,35)… A földi életről: „Ha ez
elalszik, testünk hamuvá leszen, a lélek pedig elszáll, mint a lenge szellő, s életünk elmúlik, mint a
felhő nyoma, eloszlik mint a köd, melyet a nap sugara elűz, és heve lenyom” (Bölcs. 2,3)…
– „De milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre visz, bizony kevesen találják meg
azt” (Mt 7,14)…
– „Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, vagy két lábbal az örök tűzre kerül-
nöd” (Mt 18,8)…

Bef: idézet
– „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” „Mit kérdesz engem a jóról? – válaszol-
ta. Egy a jó, (az Isten). Ezért ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,16-17)…

2. beszéd: Lelki eledelt kínál az Úr!

Bev.: idézetek
– „Atyáitok mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Kenyeret adott enni nekik. Jézus így fe-
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lelt: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi
mennyei kenyeret” (Jn 6,31 és 32)…

1. Az égi Kenyér és azonossága…
– „Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem
lesz élet bennetek” /Jn 6,53/…
– „Mind ugyanazt a lelki ételt ették, s mind ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis az utánuk eljövő
lelki sziklából: a szikla Krisztus volt” (1Kor. 10,3-4)…

2. A lakomára hivatalok és fogadottak…
– „…Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!” (Jel. 19,9)…
– „…Mikor ebédet vagy vacsorát adsz…, ne hívd meg barátaidat és testvéreidet, se rokonaidat és gaz-
dag szomszédaidat…” (Lk 14,12)… „Menj ki azonnal a város tereire és utcáira és hozd be ide a kol-
dusokat, bénákat, vakokat és sántákat…” (Lk 14,21)… „Mondom nektek: senki sem ízleli meg lako-
mámat azok közül, akik hivatalosak voltak” (Lk 14,24)…

Bef.: idézet
– „Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem” (Jel.
3,20)…

3. beszéd: Kellett-e a lélek Kenyere?

Bev.: A föld sok ajándékát vettem. Ezért növekedtem testben és lélekben! Az Úr földi paradi-
csom– asztala táplált engem. – Hála ezért az Úrnak. – De az égi Kenyeret is vennem kell. – Vettem-e
a Szent Eledelt?...

1. Kerestem-e?... Vettem-e?...
– „Az az Isten kenyere,  amely leszállt  a  mennyből  és  életet  ad a  világnak.  Uram, kiáltották,  add ne-
künk mindig ezt a kenyeret!” (Jn 6,33-34)…

2. Nem kellett a bűnre-kísértés (Éva tiltott almája)?... Odatérdeltem-e?... Mit kerestem? Földi
élvezeteket! Szabados életet! A tékozló fiú eledelét!... „Nem az Úr vacsorájának elköltése, mert étke-
zés közben kiki a saját vacsoráját veszi elő…” (1Kor. 11,21)… A föld terített asztalát keresi az ember.
Kell neki a vagyon… Kell neki a termés… Kell neki az öröm, az élet, az étel, az igazi ital… De jól
van ez így. Az Úr teremti azt is! Csak az a kérdés: nem merülsz-e annyira beléjük, hogy elfeleded az
égi asztalt? Sőt az anyagiakért elvesztegeted – az égieket? Ez nagy baj volna!

Bef: De van valamelyes lelki igény is. A föld kenyere után igénylem az égi Kenyeret is…

4. beszéd: Az asztalgyalázók büntetése

Bev.: Szenvedésén át indít az Úr. „Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl
és tarts bűnbánatot” (Jel. 3,19)…
– „Mikor a király bement, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzős ru-
hában. Barátom, szólította meg, hogy jöttél ide menyegzős ruha nélkül…” (Mt 22,11).
– „…A gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti” (Jel. 19,8)…
– De vannak a bűnöknek szégyenterhei is. – Mindig hordozza a fekélyt…
– „Jobb csonkán és bénán…” (Mt 18,8)…

Bef.: „A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert el-
méjük és lelkiismeretük megferőzött” (Tit.1,15)…

5. beszéd: Kik vehetik újból a Szent Eledelt, és mivé lesznek a szent asztal vendégei?

Bev.: Kiké a Szent Kenyér?
1. Alapfeltétel: a tisztulás.
2. Eredmény: az újjászületés.
Ez végül is: a Kereszt. Annak tövében tisztul a lator, a százados és több akaró nép… Annak erejé-

ben erős a Szűz Anya, az apostol, Magdolna…
Bef: „Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre” (1Tessz. 4,7)…
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6. beszéd: Az Úrral való szent szorgoskodás

Bev.: „Hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5)…
1. Isten akarja.
2. Ember szolgálja.
3. Isten erősíti.

– „Tehát, aki férjhez adja hajadon leányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi”
(1Kor. 7,38)…
– „Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám” (Mt 10,37)…

Bef: Biztos lesz az Úrral való szent haladás…

* *

A FELELŐSSÉGES CSALÁD
(Beszédlánc – Margitos szülőknek 1947-48-as évi beosztással, Budapest, vázlatpontok)

1. beszéd: A töprengés után felelősséget hirdető
1. Felelős az Isten jelenlétéért.
2. Felelős az Isten ottmaradásáért.

2. beszéd: A Szent Család képe
1. Szűz Anyánk...
2. Szent József…
3. A kis Jézus…

3. beszéd: Leányaink – anyja
1. A földi édesanya.
2. Az égi Szűz Anya.

4. beszéd: Leányaink életpéldája
1. A csendes magvető családi életterheinek viselésében.
2. A családi szolgálat, gondozás perceiben – a csendes példa…

5. beszéd: A gyengék gyámolítása
1. Anyák szerető odahajlása.
2. Égi Anyánk kegyelmi kiesdése.

6. beszéd: A jövőt feltáró édesanya
1. A való életet…
2. Az élet nehézségeit…
3. Az idő terveit…

7. beszéd: Az élettavasz-hasadás
1. Szent az Úr adta élet.
2. Követ az Úr jelzését hozó szerelem.

8. beszéd: Szent a földi család is
1. Szolgálói az életünknek – a szülők…
2. Új hajtásai az életnek – a gyermekek…

*

Végigvezetni gyakorlatilag az édesapa és édesanya feladatait!!!

* *
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KIK TALÁLJÁK MAGUKAT EGYÜTT AZ ISTENNEL?
(Családi nap, Manréza, 1950. II.19, vázlatok)

1. beszéd: Egymás felé törés útján…

Bev.: A szerető hűség embereinél lénytani keresés, találás, nem logikai odajutás van.
1. Isten – a Szeretet. Ez bekapcsolódás.
a) Servio.
b) Szerelem.
c) Türelem.
d. Szeretet. Hol mindez? A házasélet felé törésben.
2. Örök az Isten. Ember részéről mi a fontos? – A hűség, mert ez találkozás az Isten örök vonalá-

val. – Pl. Periklész… Lohengrin… (a hit!) stb…
Bef.: Sohase kérdezd: hát ha a fundamentum ez, akkor hogyan értelmezendők az evangéliumi ta-

nácsok? – Tökéletesebbek, mert lélekszolgálatra irányulnak. A lélek több, mint a testtel kapcsolt élet.
De szent a másik is, mert az élet eleven sodrásának isteni – tervszerinti megvalósítása.

2. beszéd: Az együttes szentsége

Bev.: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt
18,20).

1. Magaslati világot őrizni!
„Hegyek alján”… „Csak a magaslatokon fehér a hó…”
2. Igényelni az együttélést!
„Fidelio”…
3. Szolgálni az életet!
„Süt a nap…”
a) „Szent Harmadik”...
b) Egymást és más lelkeket, ha Isten erre hívott (nincs gyermek)!
Bef.: Isten– találók vagytok! Veletek az Úr és éltetek: isteni élet.

* *

LÁTÁSUNK ÉS ÉLETÜNK
(Beszédlánc, 1951, Szent Anna templom, Budapest, vázlatok)

1. beszéd: A felületlátás és felületes élet

Bev.: Valami ősi hang bennünk ez a kérdés: hol élsz, mit látsz és miért élsz? – Szinte kirobban be-
lőlünk a Káté első kérdése… Végül is: elhelyezkedés kérdése az egész. A feleletet a mi látásunk mi-
neműsége adja (pl. spectroanalysis, kedélyes lélek kivetítése…). Hármas a látás, hármas az elhelyez-
kedés. – Ebből most az elsőt vegyük szemügyre: a felületlátást és felületesen élést.

1. Látjuk a világ felületét.
a) Eszközünk a szem… (a vakok…)…
b) Tárgyunk a külső világ (hegyek, rónák, vizek…).
c) Ehhez alakul az élet (gyönyörű a világ)…
d) Ehhez silányulhat az élet, ha csak külső vonalai az indítók. – A természet szép (természet-

imádók)… Művészi szép (csak a művészeknek)… Ösztönös jó (Bacchus-Venus)… Erkölcsi jó (mora-
listák, szociális erkölcs…)…

2. Látjuk önmagunk külső cselekedetét.
a) Csak „fáber”, kézműves. – A teherhordozó… Miért? Nehéz a vállnak! „Ki vermet ás, beleesik

abba, ki sövényt bont, megmarja a kígyó! Ki követ fejt, megsérül attól, ki fát vág, megsebesül miatta”
(Préd. 10,8-9). – Az alakító… Meddig? Jó az egyetemes életnek. – Az építkező… Hová?…

b) Nem „creans”.
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Bef.: Így is értékeljük önmagunkat!… Pedig kár (Shakespeare Hamlet-je mást sejt)…

2. beszéd: A mélységlátás és mélységes élet

Bev.: Gravitáció – az élettelenek útja. Szellemi gravitáció – az ember értelmi útja.
1. Látjuk a mélységek titokszerűségét.
a) A fizika (csodái: atomok stb.)…
b) Az élő…
c) Az ember (pl. mindent hordoz, amit vett – Ibsen –. Minden végnélküli, amit keres. Kizökken a

végességből. Kant szerint ez más világ: valóban igazi rejtély…)…
2. Zengjük a misztikusok „Sanctus…” dalát.
a) Az élettelenek mozgása…
b) Az élők szellemélete…
Bef.: Domine! Domine! – Duc in altum!…

3. beszéd: A magassági látás és magassági élet

Bev.: A gravitáció vonz. Az egek felé való lendület ragad. Mindenki ide tör. Dash (?) Puran törte-
tése… Látni az egeket!

1. Lélekvággyal törnek az égbe.
a) Az égbolt örök probléma… A magasságok sasmadarai vagyunk. Az egek felé törés örök erőfe-

szítés. – A hegyek vágyói… Urunk színeváltozása… Mindenki érzi: mi az Isten rokonai vagyunk. A
hegyek mindig szent ormok. Isten házai is magaslatok voltak és arra kívánkoztak, de kívánkoznak
is…

b) Járja a meredeket az ember, hogy lássa a lankát… Sion hegye…
2. Hogy élettüzet hozzunk a földre.
a) Hozzuk Prométheusz tüzét (kultúra). – Hozzuk a lélek tüzét („lumen gloriae”). Csak hozzuk?…

Nem!
b) Vele éljünk. Látva: így éljünk! Látva: élet-lényeget (Hamlet), életkeretet (egyén, család, kö-

zösség), élet– értéket (munka, áldozat, szenvedés, hódolat, öröm…)…
Bef.: Miért a szem? Használatra. – Lélekfényben éljünk az égben.

*

– További gondolatok: Mi ez? Fénybevonás és látás…

Faragó ember – teremtő ember…
Ténfergő ember – vándor…
Hanyatló – emelkedő…
Beszélő – éneklő…
Ismerő – sötétben látó…
Embert látó – Istenért szerető…

* *

Az ISTEN ORSZÁGA
(Beszédlánc, vázlatok)

1. beszéd: Saját képére…

Bev.: Környezetül a földre hozta az eget!
1. A rossz kibányászására.
2. A jó készség feltalálására.
3. Az isteni állandó kidolgozására.
Bef: Isten tervezte és ember alkotta „Istenország”.
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2. beszéd: A merész sírásó

Bev.: Lefelé hanyatlás…
1. A temetett szomorúság (reánk tör).
2. A temetett gonoszság (belőlünk árad).
Bef: Eredmény: a kemény nézésű ember. – Ítélet: nincs itt az Úr országa…

3. beszéd: Az ország Urának tekintete

Bev.: A bűn következménye.
1. Büntető – a földön.
2. Büntető – a földi élet korlátain túl.
Bef: Most nézni szembe, hogy derűs legyen az Úrral való örök találkozás!

4. beszéd: Az élet örökzöldje

Bev.: A fák „versenye”…
1. Kiemelkedik – a szenvedés fája.
2. És lészen – az üdvösség virágzó Áron vesszeje.
Bef: Crux Christi – vita mundi. Ez az élet fája!!!

* *

AZ EMBER KITELJESÜLÉSE
(Beszédlánc, vázlatok)

1. beszéd: Kiemelt emberségünk

Bev.: Az élővilág egyedülije…
1. Emberi értékünk.
a) Királyi ember.
b) Örök életre hivatott ember.
2. Isteni segítségünk.
a) A felemelő kegyelem.
b) A megszentelő kegyelem.
Bef.: Ehhez méltón éljünk!

2. beszéd: A tudatalatti világunk

Bev.: Birtokolva – nehezebb értékelni…
1. A jóság angyalának rejtélyes életszentélyében (belső élet).
2. A jó cselekvések és szolgálatok titkos rugói (önzés?).
3. Az Isten-szeretetből való cselekvések gyökérzete (kegyelem).
Bef.: Kifejlesztve – észlelhetővé kell tenni.

3. beszéd: A fenyő sudárhajtása

Bev.: Felfelé!
1. Minden fejlődik.
2. Lépcső és televény…
Bef: Örök világokhoz segít a véges világ.

4. beszéd: Kutatva vágyakozó lelkek



210

Bev.: Az öntudatra ébredés…
1. Mit érünk? („via illuminativa”)
2. Mivé lettünk? („via purgativa”)
3. Mivé legyünk? („via unitiva”)
Bef.: Az életkivirágzás…

5. beszéd: Az erő Forrásánál

Bev.: „Jöjjetek hozzám mindnyájan…” (Mt 11,28). Atyánk mondja. Hozzá vittek benneteket…
1. Kezet – Kezébe: biztos vezetés.
2. Istenségét – lelketekbe: isteni erősítés és átformálás.
Bef.: Vincit in me Christi…

6. beszéd: A fejlődés lendítő erejét adta az Úr

Bev.: Mit adott? Beállította az élet fényének az embert. – Hogyan?
1. Lobbanó fénnyé teremtette.
2. Hogy az élet ködösségét eloszlassa.
Bef.: Minden fényvetés Isten tervének szolgálata.

7. beszéd: Kapom a fejlődés lendítő erejét

Bev.: Mik az Isten ajándékai?
1. Az életbe nézés.
2. Az életbe látás.
3. És életértelmezés.
Bef.: Tűz, fény az ember, amely úgy szóródik, hogy magát ismeri, a jövőt látja, és így az Isten

terve szerint rendezheti életét.

8. beszéd: A kegyelemből élők

Bev.: „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37)…
1. A virágos élet televénye.
2. Az élő embervirágok gondozása.
3. Az Úr örök oltárának virágkincse.
Bef.: De: „hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5).

9. beszéd: Életeledel

Bev.: Az örök étvágy…
1. A terített asztal.
2. Az örök teríteni vágyó.
Bef.: Mindenkinek Kenyeret törő.

10. beszéd: Mit kell tennünk?

Bev.: Kik vagyunk ma? Az Úr gyermekei, a hazavágyók zarándokegyüttese. – És továbbá?…
1. Vennünk kell az örök élet Szent Kenyerét.
2. És járnunk kell a földön a Kenyér csodás erejében.
Bef: Így már a földön az Úr szent asztalának családtagjai és az örök asztalnak hazatérő boldog

gyermekei leszünk.

11. beszéd: Az élő visszhang

Bev.: Élettel felel a ember. – De hogyan?
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1. Vagy követi…
a) Élő „léggyökerekkel” a magasba lendülnek (szentek).
b) Élő virágként istenivé nemesednek (életvirágok).
2. Vagy tagadva…
a) „Saját vágyaim útját” járom (haláltánc).
b) „Saját életem virágzását” fogasztom (O. Wilde: „Dorian Gray arcképe”).
Bef: Mesterem arcát nézzem!

12. beszéd: És az állandó kapcsolat?

Bev.: Mindig az Urat keresem…
1. Áramlik az Isten kegye.
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e

végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2). (Desiderio… Lator… Új megtérők).
2. És szentelődik az ember lelke. Újjászületett emberek!
Bef: Így elérhetem: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

* *

A BOLDOGSÁGSZERZÉS ÉS TALÁLÁS JEGYEI
(Beszédlánc, 1958, Budapest, Szent Erzsébet templom, vázlatok)

Bevezetés: A boldogságot magad teremted
Hogyan?...

1. beszéd: A kétoldalú mérlegelés
(jegyeinek törvényei vannak)

1. Test.
2. Lélek.

2. beszéd: Az adás és kapás
(ordinatio)
(3 királyok…)

1. Adnak.
2. Kapnak.

3. beszéd: Az életté teremtés
(elaboratio)

1. Nem gyűjtő halmozás.
2. Hanem tevékeny feldolgozás.

4. beszéd: Az örök dolgozó
(emancipatio)

1. Feszül a lélek.
2. Felfelé tör az élet.

5. beszéd: A kicsi szolgálatok következetességével

Bev.: De hogyan kellene teljesíteni a „növekedést”, amelyet dicsérően említ a múlt vasárnapi
Evangélium? Felel reá a mai Szentlecke olvasott szövege. Mintha azt mondaná: te is így cselekedjél! –
Mit hirdet valójában?

1. Építs magadban – Isten házát.
a) Templomépítők az Isten áldozatosai.
b) Kis kövek – a jó tettek.
2. Sugározd onnét az élet szeretetét.
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a) Emberekre…
b) Istenre…
Bef.: De én tudom-e ezt tenni? Nézd a kis pásztorfiút. Ő sem vihetett bárányt… De vihette daloló

szerszámát. Ha furulyázó az életed, akkor Istent dicsőítő, embereket vigasztaló és életedet diadalmassá
tevő a lelked. – Így növekedsz bölcsességben, kedvességben…

6. beszéd: Boldogság teremtés

Bev.:  Boldogságot  a  lélek  maga  teremti.  –  Mi  ez?  A tevékeny szeretet sodródása, azaz az élet-
szolgálat. – Örök életé az első, a földi életé a második és a kettő együttese a harmadik.

1. Élet – életemből.
2. Fejlődés – erőimből.
3. Kivirágzás – hervadásomból.
Bef: Tehát ne felejtsd: nem csak gyűjtés, hanem életszolgálat!

7. beszéd: A fejlődés lendítő ereje

Bev.: Mik az Isten ajándékai?
1. Az életbe nézés…
2. Az életbe látás…
3. És életértelmezés…
Bef: Tűz, fény az emberben, amely úgy szóródik, hogy magát ismeri, a jövőt látja és így az Isten

terve szerint rendezheti életét.

8. beszéd: A szebb életté bontakozás
(fructificatio)

1. Mindent kapok, hogy „életté” legyen.
2. Mindent teszek, hogy szebb életté legyen…

9. beszéd: Az Istenhez szárnyalás

Bev.: Hol éli életét az ember? Testileg – a földön, de teljes egyéniségében – a szellem légkörében.
– És ennek „igazi köre”?… Ez az Isten világa.

1. Hozzá tör tehát az ember.
a) Teljesítvén égi rendeltetését. – Ez a perfectio.
b) Vévén isteni szent kegyelmét. – Ez a sanctificatio.
2. És az Istennel daloló lélekkel él az ember.
a) Farsangot játszik az örömre teremtett ember. – Ez a kisigényűek területe.
b) Életderűvel dalol az égi örömöket igénylő ember. – Ez az istenivé emeltek csodavilága.
Bef.: Sanctificatio – beatificatio.

10. beszéd: Az életdalolás – az „életszárnyalás”
(sanctificatio)

1. Könnyű a munka…
2. Mert daloló a lélek…

Befejezés: A boldog élet birtoklása
(glorificatio)

1. Földön…
2. Égben!

* *

SZOBÁM ÉKEI
(Beszédlánc, vázlatpontok)
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1. beszéd: Tulipánok – az asztalon
1. Isten szépségének pompázói.
2. Szerető emberlelkek léleksugárzói.

2. beszéd: Olló
1. Szel és vág…
2. Rendez és egybevág…

3. beszéd: A ténta
1. Fekete nyom az útja…
2. Fehér gondolat az indítója…

4. beszéd: Papírlemezek
1. Feljegyzik – a betűk sorát…
2. De őrzik – a gondolatok titkát.

5. beszéd: Pecsétnyomók társaságában
1. Hitelesítenek – okmányokat.
2. Köteleznek – feladatokra.

6. beszéd: A kis Jézus környezete
1. A föld – legkiválóbbjai.
a) Szűz Anya
b) Szent József
c) Pásztorok
d) Királyok
2. Az ég – angyalai.
A jó ember – angyal…

7. beszéd: Szemben a Kereszttel…
1. Felém tárul…
2. Hogy felé táruljak…

* *

A TÁRGYAK ISKOLÁJÁBAN
(Beszédlánc, vázlatpontok)

1. beszéd: Kristályok
1. Törvények szerint alakulók.
2. Emberi munkával csiszolhatók.
a) Ember a dolgozó…
b) De Isten a lehetőséget teremtő.

2. beszéd: Hópelyhek
1. Csillagalakú paránya a mindenségnek.
a) Isten erejének tündöklése.
b) A szépség jelentkezése.
2. Hatalmas erői a Gondviselőnek.
a) Párna, mely elfedve óvja a csírákat.
b) Pusztító hatalom is, mely öl („Napoleon”…).

3. beszéd: Patakok csobogása
1. Életforrásul az anyák (innen!…).



214

2. Élettengerül az Atyánk (oda!…).

4. beszéd: A virágok iskolájában
1. Tavasziak… (illatos növények!). Csak a tél és tavasz erőit hordozzák…
2. Nyáriak… (pompázó díszek). A nyár napfényét is sugározzák…
3. Ősziek… (kemények és erősek). Minden nyár és ősz erőt hordozó.

5. beszéd: A rózsák
1. Színpompázók…
a) Fiatalság tavaszképe…
b) Szépségek hordozója…
2. De gyümölcstelenek…
a) Lehulló szirmok…
b) Élettelen temetői…

6. beszéd: A gyökerek sötét világában
1. Sötétben dolgozik – a gyökér.
2. De Isten fénye szerint – mozog az élet.
(Transpositio: a lélek csendes munkáját Isten tervei irányítsák!)

7. beszéd: Nyugalom, vagy mozgás?

Bev.: Hol az Isten jegye a világmindenségben? – A mesterek mesterjegyei…
1. Atom…
2. Élettelen „nagyvilág”…
3. Élő „kisvilág”…
Bef.: Minden – a tevékeny Isten. A tevékenység az Istenhez tartozandóság egyik jegye.

8. beszéd: Tökéletlenség, vagy tökéletesség?

Bev.: Almagerezd és az alma…
1. Csak rész…
2. De vágya az egész…
Bef.: Ez a második jegy.

* *

A KERTÉSZ
(Beszédlánc, vázlatpontok)

1. beszéd: A néma munkás
1. Nem beszél…
2. De mindig cselekszik.

2. beszéd: A köves utak
1. Töri…
2. Tisztítja…
Bef.: Ez az örök út.

3. beszéd: A letett szerszámok
1. Fényes a munkától.
2. Dicsőséges az isteni áldástól.

4. beszéd: A magányban ásó
1. A zajos világtól távol…
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2. Az életgyökér dübörgő világához közel…

5. beszéd: A szép szirmú virágok gondozója
1. Nem szól és nem tép…
2. De gondoz és éltet.

6. beszéd: A virág és a gaz
1. Gondozza az elsőt.
2. Tépi a másikat.

7. beszéd: Játékos kedv hiányában
1. Miénk a játék a virágos mezőn.
2. Tör a munka az ugaros réten.

8. beszéd: A nyár búcsúja
1. Pihenni tér a munkaeszköz.
2. Pihenni tér a munkás.

9. beszéd: A gyerek– fantázia
1. Minek a sok munka? Hisz elmúlik a nyár.
2. Legyen játék az élet, mert a mulatság vár…

10. beszéd: Az örök Kertész
1. Csak átfutó a múlandóság.
2. Mert örök az életkibontakozás.

* *

AZ IDŐ ISKOLÁJA
(Beszédlánc, vázlatpontok)

1. beszéd: Az „idő apó”
1. Peregve halad…
2. Oktatva ballag…

2. beszéd: Az évszámok…
1. Jegyzik a történést…
2. Vésik az egyéni átélést…

3. beszéd: Az évek…
1. Növekednek – számban.
2. Fogyatkoznak – életviszonylatban.

4. beszéd: A napok…
1. Kis összeadási adatok.
2. Nagy életfejlődési mozzanatok.

5. beszéd: A percek és másodpercek…
1. Lepergő csekélységek…
2. Örök életet minősítő értékek.

6. beszéd: Az idő és az örökkévalóság

Bev.: Zakariás – Mester…
1. Egymás teljes ellentétei…
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2. Mégis egymás legdrágább szolgálói.

* *

AZ ALKONY NÉLKÜLI NAP
(Beszédlánc, vázlatpontok)

1. beszéd: A nap születése
1. A forgó föld története…
2. A forgató idő összegezése…

2. beszéd: Az emberi élet nap jellege
1. Születéssel köszöntünk be…
2. Életünkkel éljük – a számunkra szabott napokat…

3. beszéd: Az emberi élet hajnalhasadása
1. Isteni adományokkal jövünk.
2. Isteni kegyelemmel és erőfeszítéssel fényesedünk.

4. beszéd: Az emberi élet zenitje
1. Fejlődésünk csúcsra emelkedik.
2. Életünk szolgálatra jelentkezik.

5. beszéd: Az emberi élet alkonya
1. Testi életünk lehanyatlik.
2. De életünk örök és ébredésre hajnalodik.

6. beszéd: Az emberi vágyak
1. Örök fényben tündökölni.
2. Örök szolgálatban értékesíteni.

7. beszéd: Az élet lehanyatlása
1. A földi vég – temetés.
2. Az égi születés – hajnalhasadás.

8. beszéd: A krisztusi tanítás
1. Mesterünk lábainál…
2. Mesterünk kegyelmével…

9. beszéd: Az emberi lélek földi öröme
1. Boldog – itt az isteni élet.
2. Teljesen boldog – ott!

10. beszéd: Az örök beteljesülés hite
1. Erős, égi fény a tanítás.
2. Erőt sugárzó, reményteljes és bizakodó az élet.

11. beszéd: Az örök hajnal virradása
1. Atyánk ítélőszéke előtt…
2. Atyánk örök házában.

* *

AZ ÉLET…
(Beszédlánc,vázlatpontok)



217

1. beszéd: Az élet sodródása

Bev.: Égből indul...
1. Isten terve – Dominus.
2. Ember élete – Servus.
Bef.: Égbe tör...

2. beszéd: Az élet bontakozása

Bev.: Természetes – természetfeletti.
1. Evolutio. Intellectus – divinalis.
2. Sanctificatio.
Divinatio terrestris.
Bef.: Kereszt az útja...

3. beszéd: Az élet kiteljesülése

Bev.: Jézus főpapi imája (Jn 17.fej.)...
1. Halál – a szolga.
2. Az élet – végnélküli.
Bef: Semmiből– örökbe!

4. beszéd: És a „végső állhatatosság”

Bev.: Mane nobiscum Domus. – Gratia – petendo.
1. Isten kegyelme.
2. Ember erőfeszítése.
Bef: Mindkettő feltétel!

* *

AZ ÉLET HAJÓSAI
(Beszédlánc, vázlatpontok)

1. beszéd: Útrakészen – az Úrtól
1. A Teremtő terve.
2. A Teremtő indítása.

2. beszéd: Úton – az Úrral
1. Az élettenger az Úr.
2. Az életvihar a kísérő.

3. beszéd: Diadalmas erővel – az Úr kegyelmében
1. Veled a Küldő hivatás kincse.
2. Veled a Megszentelő állandó segítése.

4. beszéd: A dicsőség kikötőjében
1. Földi babér a hős jutalma.
2. Örök diadal a győző életjutalma.

5. beszéd: Úrtól – Úrhoz
1. Tőle jövünk.
2. Hozzá megyünk.
Bef.: Miért féltek?
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* *

A DÖNTŐ CSATA
(Beszédlánc – Byron: Waterloo-ja alapján, vázlatpontok)

1. beszéd: A csendes élet
1. Csendesen pereg a nap…
2. Derűsen pislant a holt…

2. beszéd: A lélekharang szava
1. Valóban? – Jól hallok?
2. Valóban! – Igen! Igen!

3. beszéd: A „hallók”
1. Gyáván ijedeznek…
2. De a bátrak hősiesen harcra kelnek.

4. beszéd: A csaták zajában
1. Az öröm elhaló dala…
2. A halál bús dallama…

5. beszéd: A dicsőség fényében
1. A jelen diadalban.
2. A jövő boldogságában.

6. beszéd: A viharfelhők után
1. Csendes a mező.
2. Dalos a népe.

7. beszéd: A „Waterloo-i” emléknél
1. A „Sasfiók”…
2. Az élet sasnemzedéke…

* *

A BÚZATÁBLA
(Beszédlánc – Ősz Iván verse alapján, vázlatpontok)

1. beszéd: Az Úr táblája
1. Ír a földben…
2. Ír a lélekben…

2. beszéd: Az Úr kezemunkája
1. Szirmos virág…
2. Díszes lélek…

3. beszéd: A törlő Kezek
1. Gonoszok akarták…
2. De a Teremtő tavasza újból ír…

* *

ÉLETUTUNK…
(születéstől – halálig) – (Beszédlánc, 1950, főként címek)
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1. beszéd: Születésünkkel az élet anyakönyvébe jegyeztettünk

2. beszéd: Természetünk könyvében – küldetésünk
1. Általános…
2. Egyéni…

3. beszéd: A család „angyala”
1. Öröm…
2. Vigasz…
3. Remény…

4. beszéd: Az „angyal” munkája
1. Engedelmes fejlődés.
2. Csendes fejlesztés.

5. beszéd: Az iskola és az előkészület
1. Tudás…
2. Lélek…

6. beszéd: A lélek erőinek előretörő harca
1. Test…
2. Lélek…

7. beszéd: A diadalmas hős
1. Tiszta test.
2. Tiszta jövő.

8. beszéd: A „jövő család” eszméjének felvillanása
9. beszéd: Az „új szentély” kapujánál
10. beszéd: Az oltárnál…
11. beszéd: A kenyér– kereső
12. beszéd: A kenyér– törő
13. beszéd: A „szent harmadik”
14. beszéd: A munkahelyen
15. beszéd: A közösség szolgálatában
16. beszéd: A kincsgyűjtők

1. Földi…
2. Örök…

17. beszéd: A kincsszóró
18. beszéd: Az Úr segítő keze
19. beszéd: Az Úr intő keze
20. beszéd: Az Úr hazahívó keze
21. beszéd: A földön hagyottak…
22. beszéd: A visszavágyó lelkek…
23. beszéd: A „hazavágyó” tiszták
24. beszéd: A halál kapujának sínei…
25. beszéd: Az isteni szemmel látók
26. beszéd: Az isteni füllel hallók
27. beszéd: Az isteni ítéletben boldogulók

* *
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AZ EMBER ÉLETKINCSEI
(Beszédlánc – címek tételjelöléssel)

Bevezetés: Az Úr áldotta ember
A természetes és természetfeletti erényekre való készségek.

1. beszéd: A lélek kincsesháza
A természetes és természetfeletti erények felosztása különös tekintettel a négy sarkalatos erényre.

2. beszéd: Az első nagy életkincs a bölcsesség
Morális szempontból kifejtendő.

3. beszéd: A bölcsesség fejlődése
Gyermek – ifjú – öreg.

4. beszéd: A bölcsesség működése
Tiszta látás, mérlegelés és okos döntés.

5. beszéd: A bölcsesség gyakorlata
Egyéni élet és társadalmi élet.

6. beszéd: Az erények királynéja
Minden erény lényeges alkotórésze.

7. beszéd: A második nagy életkincs az igazságosság
Morálisan kifejtendő.

8. beszéd: Gyermek igazságosság és élet– igazságosság
Az igazság a gyermeki lélek és a felnőtt lelke prizmáján.

9. beszéd: Igazságosság lelkem szentélyében
Mindent az örök igazság szempontja szerint ítélek és szerinte érzek.

10. beszéd: Az igazság érvénye a társadalmi életben
Unicuique sumus.

11. beszéd: Az igazság mártírjai
Minden körülmények között szolgálni kell az igazságot.

12. beszéd: A harmadik nagy életkincs a mértékletesség
Erkölcsileg kifejtendő.

13. beszéd: Tantum, quantum
A magam életében.

14. beszéd: Hedonizmus és aszkézis
Élvezés – önfegyelmezés: értelmezendő.

15. beszéd: Életöröm és életszolgálat
A házasélet Isten szabta keretei.

16. beszéd: Tantaluszi kínok
Étel, ital, – böjt kérdéseinek tisztázása.

17. beszéd: Egoizmus, altruizmus
Önzés, kapzsiság, emberek nyomorgatásának legyőzése.
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18. beszéd: Negyedik életkincs a lelkierő
Morálisan kifejtendő.

19. beszéd: Lelkierő az egyéni kifejlődésben
Jellemesség útja.

20. beszéd: Lelkierő a szenvedélyekkel szemben
A félelem legyőzése.

21. beszéd: Lelkierő mások szolgálatában
Szolgalelkűséggel szemben készséges szolgálat.

22. beszéd: Bátorság és hősiesség
A lelkierősség koronája.

Befejezés: Az Úr áldott emberének tökéletes élete
A természetes és természetfeletti harmóniája.

* *

FELADATOK – EREDMÉNYEK
(Beszédlánc, címek tételjelöléssel)

1. beszéd: A mosollyal – teremtő
(Ifjúság. – Az ifjító forrás legendája...)

2. beszéd: A készséggel – anyagi gondűző
(Boldogság. – A Szent Család képe...)

3. beszéd: Az ünnepet – teremtő
(Ünnepi lélek. – Nem hangoskodó hárpiák... indulatos „püffenések”... „bolondgombák”...)

4. beszéd: Az otthont – ornáló
(Szebbé alakító. – Hazavágyás!)

5. beszéd: Az otthonnak – életet adó
(Gyermek és élet. – Gazdagodás és bontakozás...)

6. beszéd: Az örök tavasz – illatot adó virága
(Az örökkévaló igényeltség szolgálója)

7. beszéd: A mindig – életet fakasztó
(Üdítő forráshoz jutás...)

8. beszéd: Az élet – csendes „éjszakája”...
(Teremtő csendben – virágzásba jutás...)

9. beszéd: A csend csodás ereje
(Lélekérés...)

10. beszéd: Chorus angelorum
(A kifejlődés diadala)

* *
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(elmélkedéshez:)
Tüzek

1. Vizsgáljuk meg tűzhelyeinket!
2. Gyújtsuk fel szeretettüzeinket!
3. Élesztgessük lélektüzeinket!

Áldozzunk mindent a lelkekért!
1. Az ifjúság lendületével...
2. A vezetettség boldogságával...
3. Az áldozatosság szeretetével...

*

Család, ahol az édesanya az isteni küldött

Bev.: Szent életcél... Az Isten erősebben kihangsúlyozza, mert a pici gyermek egészen rászorul a
nagy ajándékozóra. Hogy kedvesen növekedjék, ezt szolgálja a jó ajándékozó. Ölelő csókja, dédelgető
beszédje mind ajándék. Napsugár, üde harmat. Időt, szórakozást áldozatul hozó. Nem is fáradt. Bírja.
Úgy látszik,  a  száreptai  asszony csodás korsója...  A lelke sohasem marad üres.  A bibliás  ember,  aki
megbocsátani tud. Ezek is ajándékok a család számára. Itt is kérdezem: hát ez közös tulajdon: ez a
gratia gratis data? Igen, ez is fejlesztendő. De nagyobb látáson: emberben, gyermekben, családban...
életben... az örök élet szent előhírnökeit látni. Önmagunkat pedig kertésznek, akinek az a kötelessége,
hogy gazdaggá szépítse az élet utasait. Isten adta ajándékok ugyanis a lélekbe ivakodva földön, égben
kincsek maradnak.

Bef.: Az energia megmaradásának elve. Van eltemetett és feltámasztott energia. Az édesanya
megmarad, mert ő az otthonnak szent angyala.

*

A kalászszedő

Bev.: Kicsoda a kalászszedő?
1. A család minden tagja.
2. A maradékot szedő – az édesanya.
Bef: És ez biztos? Igen! Csak mi kell? Kitartás kegyelme.

*

Családunk Mintája

Bev.: Életünk legszentebb szentélye a család. Embercsaládunknak pedig legszentebb élő példája a
Szent Család. – Ennek a mi családunknak békéje a mi fejlődésünk alapja.

1. Atya: a dolgozó – (VIII: Henrik: Wolsey szava...)
2. Anya: az áldozatosan fáradozó – (Pelican.)
3. Gyermek: a jöv õt szolgáló élettava sz – (Faber.) (Ex ore infantium...)
Bef: Szt. József – a csendes munkás... Szűz Anyánk – az áldozatos anya... Isteni Gyermek – az

emberiség Megváltója.

* * *

(Dr. Marczell Mihály)
EGYES BESZÉDEK
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SZENT TÜZEK...
(Beszéd, kb. 1930-as évek)

Bev.: Mikor a régi világban nemzeteket temettek, akkor ekéket fogtak, fölszántották a földet, sót
hintettek a talajra, hogy ki ne verődjék ott soha többé az élet csírája. – Karthágót eltemették és Karthá-
gót siratni lehetett. A mai világban másképpen temetnek nemzeteket. A hatalmasok a temetési szertar-
tást olyanformán képzelik el, hogy elveszik a határokat. Határt vágnak le a nemzet szent testéről. El-
vágják azt a szent területet, ahol megterem a búza, ahol mélyen fekszik az érc, ahol a föld kérge alatt
pihen a fekete gyémánt. És mikor így temetést rendeztek és rendeznek, akkor úgy érzi a magyar em-
ber, hogy odaül a nemzet romjaira és Máriusként sír. Vagy rágondol a nagy költőre, aki átélve a nem-
zet életét azt mondja: „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt” – és Isten szent kegyelméből kéri
a nemzet számára a szebb jövendőt. – Jeruzsálem városát is temették. Ennek a temetésnek azonban
egészen más szertartása volt. A nagy próféta, Jeremiás nemcsak arra gondolt, hogy és mint hullanak
össze a falak, még a pusztulás rettenetes percében azért imádkozott, hogyan fognak újra emelkedni a
falak. Hogyan tudja megindítani Libanon cédrusait, hogy vándorutat járjanak. Hogyan tud parancsot
adni messzi világok hegyeinek, hogy hatalmas sziklákat gördítsenek Jeruzsálem felé. Ez a nagy prófé-
ta azt tette, hogy a szentélybe ment, magával vitte a szent tüzet és Hóreb hegyének mélyére rejtette. Ez
a csodálatos prófétalélek szentül hitte: ameddig a szent tűz él, amíg a szentély parazsát ki nem oltja a
hamu, addig a nép lelkében is él a vágy, az újjáalakulás szent vágya. – Hiszünk abban mindnyájan,
hogy a szent tűz erejével újra fel tudják lobbantani a lelkek tüzét, a lelkek szent tüzéből újra fel tudják
építeni a szentek szentélyét. – Talán nem véletlen és nem idegen gondolat, hogy a nemzetben élő leg-
nagyobb próféták egyike, mikor a magyarság jövőjéről beszél, akkor Isten felé vezeti népét, imára
kulcsolja kezét, meghajtja térdét, ég felé emeli szemeit mondván: Isten szent ereje őrizze és lobbantsa
fel újra a magyar ember lelkében az eszmények szent tüzét, ennek a szent tűznek erejével építse meg a
boldog szent jövendőt! – Az volna a kérdésem, hogy és mint tudja a magyar nemzet megteremteni az
új értékeket, a szebb és boldogabb magyarságot? – Valahányszor iskola falai közé lépek, meleg érzel-
mek töltik el lelkemet. Valahányszor iskola falai közé lépek és meglátom az ifjú emberek szemében a
csillogó jövőt, öröm tölti el a lelkemet. Még nagyobb örömöt érzek, ha olyan helyen fordulok meg,
ahol fiatal éveimnek erőfeszítése dolgozott. Emberparányok lelkében gyújtogattam az erkölcs nagyra-
becsülésének szent tüzét.

1. A katedrára menő tanártestvér lelkében a tudás mécse lobban. Kezében égő fáklya, szemében
tűz csillan. Próbál rávilágítani az igazságokra. Be akar világítani a kis gyermekember lelkébe, hogy ne
csak azt a parányi kört lássa, ami őt körülveszi. Ne zárja körül életét saját életének kis korlátaival.
Lásson messzebb, lássa meg a dolgok mélyén dohogó életerőt. Vegye észre a kapcsolatok csodás fű-
zését és kapcsolja át az élet világát ahhoz a végtelen Teremtőhöz, Akiből minden kapcsolat megindul,
Akibe minden megindulás visszatér, Akibe még az emberi élet csodás mozgása is visszavágyik. A tu-
dás fény. A tudás világítás. Kiáltó tűz, ahol beszéd a láng, a tanítás parázs, fényvilágítás, mely a sokfé-
le világ rejtett törvényszerűségének meglátását segíti, melyet a nem kultúrált ember szeme észre sem
vesz.  –  Pici  testvérkém hegedűn  játszik.  Hétköznapi  ember  csak  a  szerszám külső kereteit  látja,  na-
gyobb testvéreim a hanghullámok erejét és különböző válfajait ismerik. Ezek belelátnak a gép techni-
kájába és mögötte az élet belső mozgásába. – Akik növénytannal foglalkoznak, azok nemcsak a csip-
kézett levélkét látják, észreveszik, hogy ebben a rejtett fejlődési folyamatban bent dohog az élet cso-
dás ereje. Ennek a szeme messzebb lát. Tágul az élet. Nem zárul le avval a kerettel, amit a szem lát.
Világunk a magasságok felé száll. A nemzet ifjúságát csak úgy lehet értékessé tenni, ha felszabadítják
a szellem erejét. Ha kitárják a lélek erejét. Ha fölemelik a szellem magaslataira, ha világosan ítélkez-
nek, ha fényforrást hoznak. Honnan? A katedrák csendes világából. – A tanárok mécsesek. Szent mé-
csesek, melyek reávilágítanak életutakra.

2. Tovább megyek. – Másik tűz is él és világít. Az iskola nemcsak olyan fénycsóvát vet, amely
meglátja a kapcsolatokat, hanem kifejleszti azt a csodás érzületet, amely mindenben azt tartja a leg-
nagyobbnak, ami a lélek legszentebb értéke.

Aki hétköznapi ember, annak élete tulajdonképpen a környező dolgok összefogása. Ennek élete a
kincsek fölhalmozására vágyik. – Aki azonban erkölcsi ember, annak lelkében az értékek értéke a
szellemiség kincse, az értékek értéke minden erkölcsi tett, minden erőfeszítés, az akaratnak minden
megrezdülése, a nemes elhatározások minden vágya. Ez is kincsestár, varázslatos kincstár. Az iskola
ezt is szolgálja. Tűzcsóvát vet az emberek lelkére s ennek fényénél megismeri és meglátja – nem a
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föld aranyát, nem a föld fáit, nem a mélyen pihenő csodálatos erőket, hanem meglátja: az emberi lel-
ket, a világ értékeinek értékét. – Aki ezzel a tűzzel néz, ezzel a tűzzel világít, annak lelkében csodás
erő ébred: a tűz feszítő ereje. Ha megszólítanám tűztestvéreimet és azt kérdezném: hol rejtőzik benne-
tek az élő erő? – rámutatnának a száguldó mozdonyra s azt mondanák: átváltoztatunk magunkban
minden erőt, odaütjük a parányi erőket, parányi kalapácsokkal megmozgatjuk a világot. Ugyanezt ér-
zem a lélek világában. Akiben fölgyulladt a szent tűz, az nemcsak önmagát indító motor, hanem em-
bertestvérek tömegét vivő csodás erő. A tűz nem világító csupán. Melegítő, erőt közlő, életet teremtő
erő! – Tudós testvéreim azt tanítják, hogy minden teremtés a tűz belső munkájának eredménye. A lé-
lek világában is tűz ég. A lélek tüze. Ennek csodás ereje van. Egyed életét, jobb jövendőjét teremtő
ereje. – Az iskola ezt szolgálja.

3. A tűz harmadik jelentősége: a tűz világító ereje.
Kis körben világít, majd messzebbre vág, végén a legmesszebb menő világba kapcsolódik. Az élet

igazi értői nem azok, akik csak a közvetlenséget látják, akik csak asztalt terítenek, az élet igazi értői
azok a próféta lelkek, akik az élet legnagyobb kapcsolatait: föld és Isten, végesség és végtelenség,
ezeket a csodás kapcsolatokat keresik. – Kölcsey, mikor a nemzethez fordul, ezt mondja: a legnagyobb
tűz, a legnagyobb fény, ha a földön járó ember anyag fölött járó, a földet lábbal taposó; lelkében mesz-
sze szálló ember akkor járja az életteremtés igaz útjait, ha a lelkéből kivilágító fénycsóva bevilágít a
nagy végtelenség csodás rendszerébe. Kezedet imára kell kulcsolnod, lelkedet Istenhez kell feszítened,
hogy ezt kérd: a titánok hegyeken járnak, a titánok hegycsúcsok felé mennek. De ezek csak abban a
világban élnek, ahol a föld felett szerzett csodás lelki uralmat bírják, ha megsejtik, hogy Isten felé kell
törni. Tüzet hoznak magukkal, magasságokból hozott szent tüzet, melynek föllobbanásában az örök
utat újra megtalálták. – A tűzfejlesztés csodás szentélyének képzelem el az iskolát. Nem hiába mondja
a magyar törvény: a vallás-erkölcsi nevelés az iskola legszentebb kötelessége. Prófétai lélekkel kiáltja
az ifjak lelkébe, mikor ennek a csodás tűznek fejlesztésével, a lélek szent tüzének fellobbantásával
próbálja az ifjak lelkébe belevinni a magasabb rendűség szent tudatát.

Bef: A nemzet határait külső keretek szabják meg. A határokon régen is, most is szent őrtüzek ég-
tek. Az őrtüzeket addig tolták ki, ameddig a nemzet fiainak ereje élt. De a nemzetek határát nem lehet
sem papíron, sem pergamenen megszabni. A nemzetek határa ott végződik, ahol a nemzet fiainak vi-
lágító ereje befejeződik. – A magyar nemzet ifjúságát a magyar tanárság tanítja tüzet gyújtani, lelket
hevíteni és így küldi őket a nemzet határára. Úgy látom ezt az ifjúságot, ezt a szent tüzet hordó ifjúsá-
got, mely a határ felé húz, messze veti fényét és ezzel a régi határig tolja ki a magyar nemzet lelki ér-
vényesülésének csodás erejét. A nagy költő azt mondja – s erre már hivatkoztunk –: „megbűnhődte
már a nép a múltat...” – és én így folytatom: az az ifjúság, amely a nagy próféta nyomán dolgozik:
megteremti majd a magyar jövendőt! Úgy legyen.

* *

A KRISZTUST-TEREMTŐ EMBER
(Beszéd, 1938.I.29, Budapest, Krisztinavárosi templom)

Bev.: Templomba lépve érzi az ember: itt lakik az Úr! Élet sötétségében fellobbanó lelkek tüze
hirdeti: él bennem Krisztus! Azért van ez így, mert a sötétség nem az ember világa, a fényt szereti, azt,
amelyet nem villany gyújt, hanem egek világa hoz, Krisztus jelenléte sugároz. – Egy alkalommal egy
gyermeklélek mondta nekem: könny csordul le az arcon, mikor a templomban mise után az utolsó
gyertyát eloltja a nővér. Mintha ködöt húznának, az utolsónál megsejtem, távol van tőlem az élet fé-
nye, Krisztus. – Igaza van a kicsi gyermeknek, ha lángoltogatástól fél. Próbálj te beállni azok sorába,
akik fényt visznek, légy lelkekben tüzet lobbantó. Ne eloltsd a fényt, gyújtsd lélekben az élő tüzet. A
templomban magukra maradnak az elojtott gyertyák. Te légy élő szent tűz, lélek tüze, mely sose alszik
ki. Légy Krisztust váró, Krisztust hirdető, Krisztust hordozó, másoknak fényt adó, tüzet lobbantó. –
Az Oltáriszentség szolgálatában szent kötelesség, hogy ne csak a magatok, de más lelkében is teremt-
sétek Krisztus szent örök jelenlétét. Próbálj belesorakozni azok közé, akik emberlelkeknek fény gyúj-
tói, tüzet lobbantói. Így nem csak magatok lesztek élő tüzei az Eucharisztiának, hanem apostolok, más
lelkét nevelő szentek lesztek. – Három gondolatba foglalhatnám a mondanivalómat.

1. Alakuljon lelketek a bányász egyszerű lelkévé, aki a föld mélyére száll és felszínre hoz ércet,
melyben sok a kisebb érték, sőt salak, de van benne arany is.
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Próbáljatok a lélek mélyén aranyat bányászni, hogy abból Krisztusnak szent otthont nyújtó élő
monstranciák alakuljanak. Elsősorban az anyákhoz szólok. Édesanyák, a ti hivatástok, hogy gyerme-
keitek lélekmélyére szálljatok. Ne a külső vonalait figyeljétek, annak örüljetek, ha egészséget, erőt
mutat. Ez is fontos és ennek is örülhettek. De tovább kell menni és a lélek mélyére nézni. Le kell
szállni a lélekbe és felhozni az ott elpihenő ércvilágot, melyben sok érték, de sok salak és széttörendő
törmelék is van. A gyermek benyomásokat kap nemcsak otthon, hanem az utcán, iskolában, társaság-
ban is, melyek közt sok az értéktelenség is. Édesanyák, szeretettel, szív kohójában olvasszátok fel ezt
az ércet és válasszátok el az aranyat a salaktól. Próbáljátok megmagyarázni, hogy fehér köntösben járó
gyermek életében ami salak, kivetessék, hogy az élet aranya Krisztus számára élő monstrancia szent
anyagává nemesedjék.

2. Az Eucharisztiát díszes arany monstranciába teszik és faragott márvány oltárra helyezik. – Pró-
báljátok ti is lelketek kemény márványából meggyőződés erejéből élő oltárt emelni Krisztusnak.

Márványok a föld mélyéből vittetnek felszínre, belőlük hatalmas oszlopok készülnek, hogy a tető-
zetet tartsák. De az oszlopok sokszor megroppannak. Higgyél abban, egy van, ami meg nem roppan és
ez az egyetlen: a lélekbe elhelyezett szilárd, igaz katolikus meggyőződés. – Az, ha Krisztusnak erköl-
csi életet szerető, életet szentnek tekintő belső oltárt építünk. – Itt a templom oltárát világ terméséből,
földből teremtjük. Istennek oltárt lélekben akkor emelünk, ha meggyőződés emberi erejével isteni ke-
gyelem alapzatára készítjük. Ilyen oltárok akkor készülnek, ha eucharisztikus szent napokon a lélekbe
Isten tanítását fogadva, emberi meggyőződéssel, Isten kegyelmével nemesedve oltárt emelnek Krisz-
tusnak.

3. Mit ér az arany monstrancia? Ha magát nézem: semmit. Egy érték van: Krisztus a kenyér színe
alatt. – Márványt, aranyat hozhatunk föld mélyéből, művészek teremthetnek belőle díszes oltárt,
monstranciát,  –  Krisztus  jelenlétét  csak  pap  hozhatja,  próféta  ember.  Az ember lelkében Krisztust
teremteni, szent, imádkozó munkával Krisztust földre hozni – próféta lélek szent munkája.

De nem a mai prófétákra gondolok, akik mindig máson kezdik a reformokat. Vállalkozzatok a
munkára – így szólnak, ők pedig az élen pihennek. – Az evangéliumi próféta más, – minden lélek–
erőfeszítéssel dolgozva, csendes imával, szent alázkodással hívja Krisztust maga és más lelkébe. Meg-
győződés erejében próbálja Isten jelenlétét teremteni, imádkozik áldó kegyelméért, Krisztus születésé-
ért a lelkekben. Dolgoznak, hogy szent és szép legyen, ami Krisztust környékezi. Széppé lenni: szent
programmá nemesedik. Ne csak az oltár legyen gyönyörű, hanem az azt körülvevő emberek lelkében
legyen az Úr! Ezt a hivatást meghirdetni, vállalni, előmozdítani – a próféta szent hivatása.

Bef.: Visszatérve az első gondolatra, igaza volt a kis gyermeknek, aki félt a fényt ojtogatóktól. –
Lámpagyújtogatók legyetek, akik az Úr oltárától magukban fellobbanó szent tüzet visznek és az Úr
erejével telíttetnek. Kilépnek a ködös világba, de átvilágít lelkükből a szent tűz, viszik otthonba, mun-
kahelyre, lelkekbe és a gyújtogató szent hivatását próbálják teljesíteni. Nagyobb munka ez mindennél,
amit az ember földi életben végez, ami a kenyérért történik. – Élő tűz lobbantói égi Kenyérért dolgoz-
nak! – Ha csak egy lélekben tüzet lobbantottatok, az Eucharisztia jelenlétét előmozdítottátok, nem
dolgoztatok hiába. Akkor próféták világához tartoztok, lélek ég felé irányításával természetfölötti
munkát végeztetek. – Befejező imádságunk az legyen: Uram, Krisztus, add csodás szent kegyelmedet,
hogy emberek lelkében neked monstranciát, oltárt emelhessek, szent jelenlétedet teremtsem! –Így a
próféta imádságát papi munkával erősítsétek. Ha ez valóra válik, megváltozik színében a város: nem
embereket, hanem Isten követeit, lélektüzet hordozókat láttok. Akkor élni, uralkodni, életet teremteni
fog a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen.

* *

A LÉLEK BIRODALMÁBAN
(Beszéd, megjelent: Mérnöknevelés)

Bev.: A mérnök– ember a gépek országában otthonos. Előtte a szellem a teremtő erő.  De a min-
den-t végrehajtó az élettelen gépezet. Bármennyire szent és szép is önfeláldozó munkával meglendíte-
ni és átalakítani az ormótlan anyagot, mégis szebb és értékesebb időközönként a lélek birodalmába
szállni.  Nemcsak  azért,  mert  itt  honol  az  igazi  indító  erő,  hanem azért  is,  mert  ebben  a  szentélyben
emelt oltár ura: az „én”.

Amikor az „én”-t bölcseletileg határozzák meg, azt mondják róla, persona, személy. Tartalmilag
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önbírónak és önindítónak tartják. A valóságban az „én” fogalma – földi vonatkozásban– azt jelenti:
minden. Mert hiszen önmagamra nézve minden csak annyit ér, amennyiben rajtam keresztül megje-
lenik. Nem bölcsészeti, hanem költői értelemben azt is mondhatnók: minden csak annyiban létezik,
amennyiben rámnézve létezik. – Ez az „én” tehát az élet központja. Belőle indul ki minden és hozzá
tér vissza az összes életáramlás. De még a külvilág is belemeríti színét. A harmonikusan hangolt egyé-
niség derűt bocsát a világba. A diszharmonikusan összeomló ember sötétségbe, ködbe vonja a világot.
Ennek az én-nek a jelentőségét felbecsülni és kiható erejét érvényesíteni a komoly ember legfönsége-
sebb feladatainak egyike. Lássuk ezeket egyenként.

1. Az ember nem befejezett, hanem állandóan bontakozó valóság.
Olyan kezdet, amely az öntudat hatalmán kívül lép az életbe és olyan vonal, mely a végtelen felé

ível. Az bizonyos, hogy a testi felépítkezés olyan csúcshoz jut, ahonnan a visszaesés vonalán mozog
tovább az élet. De ennek a visszahajlásának, befejezettségnek semmi nyomát nem látjuk a lélek biro-
dalmában.

a) A szellemi élet kifejlődése szertehúzó vonalat mutat. Minél többet tanul az ember, annál több
igénnyel lép fel a lélek. Aki az elemi ismereteknél megáll, az könnyen befejezettnek tekinti magát, aki
azonban mélyebb tudományok lámpásával jár, az mindig érzi, hogy fokozatosabban sűrűbb körülötte a
köd. Ez az elhomályosulás nemcsak azért következik be, mert mind nagyobb és nagyobb problémák
lépnek elő, hanem azért is, mert minden lépés közelebb hoz a misztikum örök világához.

b) Az erkölcsi vonalon ugyanez a helyzet. Ki ne érezné lelkében az autonóm és heteronóm er-
kölcs problémáit? Nem veti-e fel az ember magának hétköznapi formában ezt az alapvető nagy kér-
dést: vajon önmagam vagyok-e életem nagy útjelzője, vagy pedig kívülem álló nagy irányító vezet?
Még a demagóg ember is erre a kérdésre akar felelni, amikor a szabadság szent gondolatával visszaél-
ve a szabadosságnak, fékevesztettségnek dicshimnuszát énekli. Az erkölcsi kötelességektől szabadulni
akaró ember az autonóm, a magát törvénynek és törvényhozónak felemelő ember bálványt emel ön-
magának. Nem tudom, nem okkal idézném– e ezekre az Írás beszédjét: „Ne csinálj magadnak faragott
képet” (2Móz. 20,4)... De ha meghajlik is az ember az egek világából hangzó és a lélek mélyén csengő
isteni szó előtt, akkor még mindig dübörögnek a kérdések, erkölcsi problémák, a lélek előbbretörését
mutató vagy akaró készségek és a nagy összevisszaságot reveláló valóságos életformák. Ezek mind ar-
ra mutatnak, hogy az ember fejlődése minden egyesben más és más, és az erkölcsi kialakulásának
egyetemes mintái az egyedekben szebben és szebben, tökéletesebben és tökéletesebben bontakoznak
életté.

c) A hétköznapi sár-ember s az életművészetnek csúcspontján álló szentember között szinte
végnélküli a fokozat. – De ha a vallás életét is ide vesszük, akkor ebben a legszentebb életmegnyilvá-
nulásban még nagyobb számú embertípus található. Más és más az emberi lélek-szem egyedenként.
Vannak itt rövidlátók és vannak távollátók. A rövidlátók horizontja sokszor igen szűkre szabott. A
legszűkebb azé, aki önnön testén kívül semmit sem lát. Nem kitágult azé sem, aki az anyagi világ ér-
tékein túl csak ködöt sejt. Azok a messzelátók, akik a föld keretein túl az örökvilágot látják. Ez a kü-
lönleges látás olyan, hogy akár messzire tekint, akár közelre, égboltra vagy azon túl, a terjedelmes
földre, vagy a kéz ujjának gyönyörű vonalaira, mindenütt meglátja az Istent. Ezek az emberek azok,
akik vagy messzelátóknak születtek, vagy hályogos szembetegségükből meggyógyultak. Mert a jerikói
vakok is beállhatnak Krisztussal való találkozásuk után a látók sorába... A vallási életnek gyakorlati
formái is különfélék. Minél többet tud valaki életté váltani az örök gondolatokból, minél közelebb tud-
ja valaki hozni magához a mindenható Istent, minél önfeláldozóbb és áldozatkészebb az
átszellemiesedés vonalán, annál tökéletesebb vallásos élettípust mutat. Az embereknek ebben a fajtá-
jában talán feltünedezik egy– egy, csak a külsőségeket mutató groteszk alak is, de ezek nem a vallás
lelkét, hanem külső kereteit látják és utánozzák. Az Isten fiai azok, akik lélekben élve külső kereteket
is a lélek-szentség eszközének tekintik.

2. De mit ér a kincstár, ha elpihenő érték csupán?
Még a gyémántkő is koronába kívánkozik, hogy éke legyen a fejedelmi főnek. Az arany is forma

után áhítozik, hogy plasztikusabban mutassa a művészi érintés finomságát. Az élő világban is hasonló
a helyzet. Nem azért dolgozik a sejt, hogy belső energiája a nyugalom helyzetével szemben álljon, ha-
nem azért halmozódik benne a nagy dynamisz, hogy kifejlessze a szépséges kankalint vagy a csen-
gettyűs harangvirágot. És az ember? A nagy egyetemességből nem tudta magát kikapcsolni, sőt akkor
találja el valóságos helyzetét, ha fizikai és élővilágnak fönséges beszédjét megértve, az élettelen és élő
prófétának sejtve, az őt indító beszédet isteni szónak hallva, önnönmagában is munkába fogja az el-



227

pihenő értékeket és virágba bontja az alvó készségeket. Mindez hétköznapi egyszerűséggel azt jelenti:
szellemi, erkölcsi és vallási értékeket kibontani és a kibontott értékekből a legkiválóbb embertípust
kialakítani: emberi hivatás! Ebből aztán a gyakorlati mérnökember ilyenformán állapíthatja meg szin-
te technikai precizitással kötelességét.

a) Első a test, mert ez az a ház, amelyben a lélek lakik. Ennek az értékét szolgálni, ennek a nagy
építkezőnek helyes igényeit kielégíteni elsőrendű kötelesség. Éppen azért a testedzés, a higiénia, fe-
gyelmezettség emberi kötelesség és az életfejlesztésnek helyes szolgálata. De a ház csak váz. A lakó a
lényeg. A falak azért emelkednek, hogy elpihenhessen benne az ember. A fal csak tégla és habarcs. A
lakó az értékes. A test is csak külső védő, vagy jelentkezés eszköze. Az érték a lélek. Kellett szent vi-
lág, amely magába zárja és fogadja az egész mindenséget; értelmezi a világ rejtélyeit. Tudatosan
transzponálja az élettelen és élő erőket és önnönmagát mindenek fölé emelve a végtelenség felé lendí-
ti.

b) Mivel a léleknek legszembetűnőbb jelentkezése a szellemi munkában áll, azért a következő em-
beri kötelesség a tudásnak szolgálata. Természeti törvény, hogy a világ beköszönt a lélekbe. Az ér-
zékszerveken keresztül megjelenik az egész világ és a szemlélet útján otthont talál a lélekben. De az is
élettörvény, hogy a felhalmozott képzetek gondolatokká finomodnak. Az átfinomult gondolatok be-
széddé alakulnak és a nyelv eszközén át az emberekkel közöltetnek. De még távolabb kell menni, mert
az elfinomult gondolat nem utolsó lélek-munkastádium; ezt még a gondolkodás, eszmetársítás csodás
világa követi, amelynek útján aztán mélyre szállva: az életnek rejtett igazságait hámozza ki az ember.
Így lesz a szellemi életet élő ember egyrészt gyűjtő, „kollektor”, másrészt leleplező, felfedező
„inventor”. Ennek kidolgozása kemény erőfeszítéssel, munkával történik és ezért igénye és kötelessé-
ge minden embernek – körülményeinek és tehetségének megfelelően – szellemi életének kibontása.

c) Hátramarad még az erkölcsi és vallási élet. – Az első: belső harmónia, Isteni törvények és em-
beri cselekvések egybecsengése. A másik: természetfölötti áthasonulás kidolgozása. Olyan, mint az
anyagfinomítás. A salakból kiolvasztjuk az aranyat, a durva halmazállapotokat légneművé is átváltoz-
tatjuk. Az emberi cselekvés ugyanis nem csupán elhatározás, vagy végrehajtás; van ebben több életfej-
lesztő erő is. – Ez az, amit moralitásnak, lelkiségnek mondok. A kenyérdarab megenyhíti az ember
éhségét. De ha jólélekből szegénykézbe kerül, akkor felemeli a szegény lelkét és a jótettnek boldogító
érzéseivel finomítja az én lelkemet is. Ez a belső moralitás valójában átfinomítása az én emberi cse-
lekvéseimnek. A vallás még fenségesebb eredményeket ér el. Ha természetfölötti szempontok szerint
végzem cselekvéseimet, az élet örök vonala felé tör az életem, akkor a magasságokba szárnyalok, ott
találok lelki megnyugvást. De ebben a belső megmozdulásban is benne rejtőzik az a hang, ami köte-
lességszerűen indít engem erre. És ismét azt mondom: a technikus ember precizitásával és a gyakorlati
ember következetességével a valláserkölcsi életbe beállni: emberi tett. Érték. Feladat. Kötelesség. Em-
berszolgálat. Emberfejlesztés. Életművész-kitermelés. Szentember kibontás. Éppen ezért részletesen
átdolgozva minden napot és minden percet, ezek alá a szempontok alá kell rendelni, hogy önnön éle-
tünk valódi kincsei igazi értékké alakuljanak.

Bef: Az élet bányájába szálltunk, hogy onnan értékeket hozzunk a felszínre és hogy feldolgozzuk a
mélységből hozott kincseket. A tárna önnön emberi erőfeszítésünk. Aki ebbe beáll, az az Isten terve
szerint dolgozik s a lélekbirodalom kincstárát életértékké varázsolja.

* *

ÚTJELZŐNK
(Beszéd, megjelent: Utunk, 1936.febr.sz.)

Bev.: Kicsi tagutakat is jelzőkkel látnak el, hogy lássa a vándor a helyes irányt. Az élet nagy or-
szágútján méginkább igényeljük az útjelzőket, mert látnunk kell, hogy merre menjünk. Már csak azért
is, mert nem kis jelentőségű az a kérdés, vajon a földi élvezetek ligetei elé, vagy az örök tájak világa
felé tart– e az utunk? – A döntést, hogy merre kell menni, megadta a Teremtő: az utat, amely valóság-
ban arra vezet, kicövekelte a Megváltó. – Keressük tehát Útjelzőnk látszó jelzéseit!

1. A földi zarándok olyan útjelzőket talál, amelyek földbe ásva merednek a mellettük haladóra és
fakarral mutatják némán a helyes utat.

Az útjelzők útnak indítanak, de maguk hallgatag feszességgel egyhelyben álldogálnak. – Az embe-
ri élet nagy országútján milliók lépkednek. Vannak vígak, dalolók, sírók, fájdalmasan zokogók, türel-

http://1936.febr.sz/
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mesek és zúgolódók, könnyen lépők és keresztet hordozók... A nagy út zsongó hangzavarából állandó
refrénként cseng az Úr szava: „Aki utánam akar jönni... vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mk
8,34). A mi Útjelzőnk előttünk halad. Mégpedig nemcsak átmenetien, hanem a föld emberének életét
végigélve... „Merre menjünk?” – kérdezzük magunktól. Egyszerűen ezt felelheti a lelkünk: „Meste-
rünk nyomdokain!” – Ez a felelet pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy előveszem az Írás sorait és ki-
pontozom belőle a Mester irányelveit. – Különösen figyelmet vetek a hegyi beszédre, mert benne hal-
lom az Úrnak életet irányító szavait. Ha nem csengő szó, hanem élet lesz bennem a Megváltó tanítása,
akkor az evangéliumi utat járom. – Vizsgálom azután az életem egészét. Lelkem vágyakozását. Életem
erőfeszítését. Az élet keresztjét. Küzdelmeit. Szenvedéseit. Megaláztatásait... Ha reáismerek arra,
hogy Mesterem példájára szenvedni tudok, akkor az evangéliumi Küldött útját járom. – Átelmélkedem
végül a Mester életét... Magam elé állítom egyes részleteiben... Mintázni kezdem... Gyakran kérdezem
a kétségek idején: mit tenne most a Megváltó, Uram? A lelkiismeret szavában csendülő feleletet pa-
rancsnak nézem és aszerint irányítom életemet. – Bízvást járhatunk az Úr jelezte utakon, mert örök Út-
jelzőnk Maga is itt hagyta nyomdokait!...

2. De örök Útjelzőnk nemcsak a történelem régi világában járt előttünk. Szent lábainak nyomdo-
kát elmosta az eső, kétezer esztendős élő alakját némileg ködbe vonja az idő, tanító szavát papíron és
hagyományokban őrzi az Egyház...

Bármilyen erős és lélekindító az ereje, mégis kevés a lélek valóságát annyira megmozgató vitali-
tása. Ez a személynek személlyel való érintkezéséből sugárzik át. – Nem vagyunk azonban mi, a mos-
tani korszak emberei sem kitagadottabbak a Krisztus korabeli embereknél. Ők emberi alakban talál-
ták fel az Istenembert, mi az örök élet Kenyerének misztériumában élünk Vele csodálatos személyi
kapcsolatban. – „Nem hagylak titeket árván...” mondotta a minket képviselő apostoloknak. „Én vele-
tek vagyok mindennap a világ végzetéig...” (Mt 28,26) – hangzik a vigasztaló szó. „Aki eszi az én tes-
temet és issza az én véremet, annak örök élete vagyon...” (Jn 6,55) – ígéri a krisztusi beszéd. – Mindez
végül is azt jelenti, hogy a csodálatos, isteni Szakramentumban velünk marad az Úr és a lélektáplálás
szent analógiájában vitális kapcsolatot vesz fel az Őt  kereső,  váró  és  vágyó  emberekkel...  A  fiú  az
atyával halad. A testvér kezét fogja. A szerető jegyesek kezet kézben tartva haladnak. Bár mélyreható
és életgyökérzeti kapcsolatok ezek, mégis vér és lélekszeretet egybefonódásán alapulnak. – Az Úr és
én kapcsolata azonban teljes személyes egybefonódás; igaz lesz a nemzetek apostolának, Pálnak
mondása: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef: Akit így kísér, nem is kísér, hanem annyira áthat az Úr jelenléte, az nem tévedhet el az élet
nagy országútján. – Velünk és bennünk az Úr! Ez a vigaszunk, ez a bátorításunk. Így lesz örök útitár-
sunk – a mi örök Útjelzőnk!...

* *

AZ ÉLET NAGY TÉRŐI ÉS A KERESZTÉNYSÉG
(Beszéd, 1939.V.1, Budapest, Szent Anna templom)

Bev.: Földi élet útján, nagy országutakon gyakran vannak térők, útkeresztezések. Utak belevágnak
a világba… Jobbra-balra térnek, járnak rajta az emberek. És nem gondolnak arra, hogy ezeken az uta-
kon mennyi a keresztezés, az úttérő… De engem nem ezek a földi utak, nem a térkép érdekel. Hol
ágaznak szét utak, hol kötik a bekötőutakat – nem kérdezem. A nagy kérdés az: vajon az emberélet
nagy futást jelző útvezetése egyenes vonalú országút járás, vagy útkeresztezések és térők tarkítják? Az
eltérő utak együttesében hogyan találja meg a helyes utat? – Könnyű mondani: az ember életutakat
járva Istentől jön és Istenhez megy. Vagy: Egyház világa indítja és vezeti haza. És: földanyánk méhé-
ből születik, és örök Atyánk vár rá. De vajon kezdet és vég között haladó országút egyenesen jelzett
út-e, vagy útkeresztezések vannak rajta, melyeknek zűrzavarában nehezen tájékozódik az ember? – Az
ember életében két nagy térő van: 1) az elhivatottság szent percében jelentkező keresztút, 2) az élet
nagy elmélyedése idején múltra tekintve vissza és új élet indítását kezdve.

1. Mindenkit valahová és valamire hív az Isten.
Nem születik senki hivatás nélkül, vagy úgy is mondhatnám, senki sem jön üres tarisznyával. Sze-

gényt, tudóst, munkást mind hívta az Isten és hivatással indítja. Ezt a szent pillanatot, mikor valaki a
hivatás útjára lép, nem könnyű megtalálni. Gyakran gondolják a szülők, hogy ők a hivatottak megta-
lálni az utat, merre Isten gyermeküket hívta. Ha az ember mélyebben néz a lélek világába, igazat talál
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abban a tényben, hogy az élet absztrakciói nem megfelelők. Reálisabb vonalra hív minket az Isten. Ne
gondoljuk, ha valaki pályát választott, valahol beáll az ember, most már megtalálta hivatását is. – Fel-
nőtt ember életében még nagyobb az útkeresés, mert nem az a hivatás, hogy a mindennapi kenyeret
megkeressük, hogy csak kenyeret törjünk. Ha csak erre törekszünk, akkor az életnek sivár küldöttei
vagyunk. Az élet küldetése sokkal nagyobb. Az ember arra hivatott, hogy az élet dolgait tudásban
vagy fizikai munkában teremtse. – Mécs legyen, hogy világítson életutakon, mécset hordva fényt lob-
bantson, a szellemi vagy fizikai munkával az életet szebbé, nemesebbé finomítsa. – Küldetés nélkül
senki sem jár. Meg kell érezni, fel kell ébredni annak a tudatára, ami az én életem küldetése. Aki egy-
szer megtalálja, miért küldte az Isten, az leszűrődött, élemedett korban nem mondaná, ha újra szület-
nék, mindent másképp kezdenék. Aki azt látja, hogy elhibázta életét, az azt mondja: mea culpa. Aki
pedig igazi hivatását megtalálta, Deo gratias-szal mondjon hálát. – nem magasodhat mindenki jege-
nyévé. Mennyi szépség van a kis gyöngyvirágban, melynek kicsi fehér harangocskái beharangozzák
az életbe Isten dicsőségét. Miért panaszkodsz kis nefelejcs, miért akarsz rózsává lenni? A fűszál sely-
mes szála a pázsit szőnyegét adja, a tölgy hatalmas fája erdőt képez. – Az „életpázsitok” egyszerű sze-
gényei, emberek, legyetek gyönyörűséges fűszálak Isten kertjében. Aki hivatását megtalálja, az az élet
boldogságát is megtalálja.

2.  Nem minden embernél  jelentkezik feltűnően a hivatás,  de az is  megtalálhatja a kegyelem
erejével.

Nagy utakat bejáró ember, mielőtt vonatra ülne, térképet vesz elő. A tengeren utazó iránytűt néz,
hogy észak-dél irányából megállapítsa a helyes utat. Aki az életúton jár, az időszakonként vizsgálat
tárgyává teszi lepergetett életét, hogy tévúton jár-e? Megdöbbentő ráébredés, ha a múltban rossz úton
jártam, ha utam eltért a helyes iránytól. – Ilyen térőn járt Saulus, akiből Paulus lett, mikor rádöbbent,
hogy Krisztust üldözni nem lehet. Őt, akit szeretni kell. Ilyen térőnél állt Ágoston, aki megdöbben
szörnyű bűnei tudatára, mikor egy titkos hang így szól: tolle, lege! Vedd és olvasd! E szavakat elol-
vasta: „Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban
és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatok-
ra…” (Róm. 13,13). Megírta a „Vallomások” könyvét, és a térő Krisztus felé vitte. Itt van Papini, aki
rádöbben élete szörnyűségére. A „Kész ember” című könyvében ezt írja: széttépem lelkem záró fátyo-
lát és rémülten állapítom meg, hogy az élettel készen vagyok. Testemet meggyaláztam, lelkemet ösz-
szetörtem, nincs más hátra, mint pontot tenni a végére és ez a pont: egy golyó… De ennél a térőnél
eszébe jutott írótársa, Ágoston. Második könyvében ezt írja: Ágoston hasonló utakat járt, és az Egyház
szentnek tiszteli. – Lehet térőket találni és nem pontot kell tenni, hanem új utakat vág a bűnbánat
könnye. És megírja „Jézus Krisztus élete” című könyvét, melyben így ír: Krisztus kezébe teszem a
könyvemet. Utolsó munkájában arról szólt: leszek egyszerű szántóvető az Úr szőlőjében. – Két úttérés
lehetséges útkereszteződéseknél. És megjelenik kicsinyes életünkben a nagy kérdés: merre menjek?
Amikor ráeszmélünk, hogy utunk rossz irányba tévedt, gyóntatószékbe térdelünk, megütjük mellün-
ket; – mikor élettérőknél vagyunk, múltban járt rossz út helyett az élet helyes, nagy útjárását keressük.
– Utak térőihez karót verünk útmutató jelzésül. – Ember, nem vagy elhagyatott az élet zarándokútján.
Életed mellé Krisztus áll. Az élet útjelzésének követése parancs, intése mellett jó úton jársz. Kegyelme
árad mint erő, szent Keze fog és az életúton vezet.

Bef.: Térők előtt álló ember boldog tudattal megy és nem keresgél. Isten felé fordítva tekinteted
teszed lépteid, hallgatod szavát lelkedben, Kezébe helyezed kezed és így indulsz az életutakon. Így
lesz igazság: ha Isten veled, ki ellened? Biztos tudat él benned, hogy Istentől jöttél és az élet folyamán
Krisztus kegyelmi erejével Istennel jársz. Biztos tudat, boldogító érzés, mely szent valóságba torkol-
lik. Olyan útjárás az élet, hogy az isteni követ Krisztussal jár, Istentől indulva Istenhez tér vissza. Így
könnyen járja a nagy utat, mert tudja, hogy a földi út átmeneti jellegű, rövid, az életcél: Krisztus. –
Készséges lélekkel figyeljétek, hogy felismerjétek az Istentől fölébresztett elhivatás szent perceit, és
ha megérzitek, hűséggel forduljatok az útmutató Krisztus felé, Aki az élet nagy Útjelzője, ereje, atyai
segítője, mert ez az egyetlen mód, amellyel életcélt értek.

* *

„AZ URAT NÉZŐK”
(Beszéd)
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Bev.: Az alázatosság hangja csendül fel az Evangéliumban a százados ajkán. Betege van. Gyógyí-
tó Messiást vár, de jövetelének hírére megalázkodva mondja: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlé-
komba jöjj…” (Mt 8,8). – Hát ha tudta volna az a pogány lélek, hogy a Messiás maga az Isten Fia, mi-
lyen hangon válaszolt volna! Tán rettegve borult volna lábaihoz: ember vagyok… bűnös ember va-
gyok: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” (Lk 5,8). – A mi házunkban is nem egy
esetben súlyos beteg fekszik. Erősen sebzett beteg – a lélek. Sajog a fájdalom a szívünkben a múlt bot-
lásai miatt. A lelkiismeret bánt. A megbénult tetterő orvost keres… De ki gyógyíthat lelket? Van– e
szer,  amely itt  segít?  A patika gyógyszerei  csak a  test  betegségein segítenek.  Ki  segíthet  a  lélek fáj-
dalmain? Itt csak az Isten segíthet. Felsóhajtunk! Kérés, bánkódó kérés hagyja el ajkunkat… Egyszer
csak azt halljuk: az Oltáriszentség titokzatos erőiben jön Krisztus.

1. Van, aki eljövetelét hétköznapi lélekkel nézi.
Aki nem mélyed el ennek csodás és nagy jelentőségű szemléletében. Ennél nem is lesz mély be-

nyomású a jelenet. Nem rendül meg a lelke a Felséges közeledtére. Nem állít virágokat háza ablakába,
mert jön a legdrágább Vendég. Nem siet ujjongó léptekkel a közelgő Úr elébe. Itt a hit sekélyes, a
szívben nincs alázat és nincsen öröm. Előnyös ajakkal veszi az ilyen ember az Istenember Testét s
mintegy kötelezőnek néz mindent…

2. A másik, az értékli.
Nagy kincsnek nézi. Feldobog a szíve. Az Úr jön! Elmélyed ezen gondolatban. Lelkét megnézi,

megtisztítja, mint a gazda a házát, ha kedves vendége jön; magát megalázza, hódolattal siet elébe az
Érkezőnek. A hely, ahová lépsz, szent. A Legszentebb csak olyan házba léphet, amelyet szentté tett a
vendéglátás mély hite, a Vendég szeretete!...

Bef: A Szeretet – gyógyít, a Szeretet – éltet!

* *

EMBERI ÉLET FELSŐBBRENDŰSÉGE
(Beszéd)

Bev.: Mércék vannak…
1. Vannak igények… Vannak törvények…
Testi, lelki, szellemi, vallási… Vannak kényszerítők és vannak szabadon indulók… Vannak be-

teges elkorcsosulások (ezért beszél Lombroso, Birnbaum, Krafft, Ebing, Weininger, Freud eltorzult
életekről). – Vannak öröklött készségek (Mendel, Correns, Günter, G.Just), de ezek arra vallanak,
hogy az emberélet beleágyazott az egész világ– és emberegyetembe. Az egészen elszakadó, teljesen
függetlenítő autonómia – fantazmagória.

2. De ez nem a fizikai kényszer ereje.
Ez a kötöttség tárgyilag megvan, de az embert nem a kényszer erejével nyűgözi. Egy része igen

(fizikum, biológikum), más része nem: van változtatást létesítő és van teljesen tőlünk függő. – Az
ember lát (vizuális)… összefüggést észlel (ok)… metafizikai távlatba csap (Kant): ezek kifelé fordu-
lások. Ezek a szellemi kapcsolatfelvételek megállapítások! – De ezután jön a visszahajlító művelet:
maga fejlődésének törvényeit sejti… maga teremtésének aktív műveletét kezdi… Kiteljesült életét
szorgalmazza… Ez a törvény heteronómiájának autonomizálása. – Az ember magáévá teszi az élet
törvényeit.

3. A fizikai világ kifejezése hosszúsági mércékkel, köbméterekkel és energiaegységekkel történik.
A mennyiség és a minőség fokozati különbsége adja azt a kilengést, amely a világ adatainak értékbeli
eltérését rajzolja. Ebben a felmérésben van bizonyos ontológiai értékelés is, de sok az alanyi és még
több a hasznossági elem együttese. Mindez pedig azért van így, mert a felbecsülő és kifejező ember
nem tud szabadulni saját én-jének érdekszférájától. Az érzékelő, felfogó, az értelmező és értékelő em-
ber szellemi megrezdülései az „én” alanyiságán mozdulnak és oda is térnek vissza. Maga ez a tény
is arra utal, hogy a világ nagy mindenségében kiemelkedő és kezdeményező világa szerint értékeli és
alakítja az egész világot. Így tehát az a központ, amelyből indul a mérlegelés és a felértékelés!...

4. Ámde nem érdek nélküli az a megfigyelés sem, amely szerint az ember egyénisége sem befeje-
zett és kikerekített valóság, hanem a „panta rhei” világához tartozó, bontakozó, kiteljesülésre törő
és kiáradásra vágyó személyiség. Ez a tény arra utal, hogy a benne élő testi és szellemi energiák kiala-
kulására törő készségek, amelyek az élet folyamán vagy virágzásba szökkennek, vagy elértéktelenedve
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terméketlenségre ítéltetnek. Az ilyen – bármelyik irányt követő megmozdulás is – alig hihetően követi
a vakvéletlen játékát, hanem a belső törvényszerűség elevenségével folytatja a kibontakozás útját. – A
kérdések kérdése az, vajon az emberi élet belső természetében zajló alakulás milyen minőségi többle-
tet mutat – a „teremtő munkára” vonatkozóan?...

Bef.: És mindezek honnét?... Először hol csengenek? Bennem. De gyökérzetük messzebb van.
Hangzik a természeten keresztül a Teremtőtől. Lehet ez azután természeti és természetfeletti. Mert ez
is igényem!

* *

A TERMÉSZETFELETTI EMBER
(Dogmatikus beszéd: Az élet kegyelem)

Bev.: Az Egyház isteni tanítása: a megszentelő kegyelem az „isteni ember” életgyökere; de kér-
désként mered elénk: milyen lészen a kegyelemmel ihletett ember földi élete? – Talán kézenfekvő
volna a felelet, amely így szólna: legyen az Istenatya fényképe.  Annál is inkább, mert lelkünk Isten
képe, legyen tehát kegyelmi életünk Isten képének tükrözése. – De ez a kérdés nem ilyen elméleti
megoldást kíván. A mi igényünk az, hogy tanuljuk meg annak a módját, hogyan kell úgy felhasználni
az ég ajándékait, hogy kiverődjék életünkön az isteni élet gyönyörűsége? – A felelet kettős lészen:
tudatosítani kell az isteni kegyelmi áramlás sodrát és valóságos élettartalommá, életerővé kell fogni az
ég kegyelmét.

1. A kegyelmi áramlás tudatosítása az első feladat.
A természetlények nem tudják, hogy mit kaptak és miért élnek… A hal nem ismeri a vizek sod-

ródásának dinamikáját és éltető lendületét. De a tudatos ember átérti az isteni ajándékokat és tevékeny
indítókká alakítja mozgató, felemelő lendületüket. Jól jegyezd meg:

a) Vesszük – az újjászületés kegyét. Ez kettős: temetése a földi embernek és kezdő lendülete az
egek felé táruló lélekéletnek.

b) Vesszük – a természetfeletti kegyelem isteni ajándékát. Ez szintén kettős tartalmú: természe-
tünk égivé lészen és égi természetünk az „isteni természet” részese lészen (2Pét. 1,2). „A remény pe-
dig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5.5).

2. A kegyelem felszívása és életté alakítása a második kötelesség.
Itt az a kérdés: vajon csak halmozásra adott ajándék– e a kegyelem? A felelet János apostol Evan-

géliumában olvasható: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). – Így tehát:

a) Az égi útmutató Fény valóságban vezetőnk legyen! A Mesterről ezt írja az apostol: „Benne élet
volt, és az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). Jól jegyezd meg: „Lábamnak szövétnek a te
igéd, s ösvényeimnek fényessége” (Zsolt. 118,105). – Goethe „több fényt!” keres az utolsó percében.
Legyen nekünk örök Fényünk a Mester: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár
sötétben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12).

b) Éltessen minket az „élő Kenyér”. – Az éhező kenyér után vágyódik… A szellemi ember isteni
erőkre áhítozik… Az „isteni ember” lélekkenyeret keres… És az Úr? Teríti az ember asztalát. Jól je-
gyezd meg: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van…” (Jn 6,54). Tele-
pedj tehát ehhez az asztalhoz, hogy telített legyen a lelked. – Élő venyige leszesz az élő Szőlőtőkén.
„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves” (Jn 15,1).

c) Végezetül kapcsolódjék lelkünk az örök Szeretethez. Az isteni Szeretet nem helyzeti, hanem
aktuált energia. Áramlik és átalakít. Magához hasonlóan telít. Olyanná tesz, amilyen Önmaga. – Ha
tehát az életünk isteni Szeretettel telített, akkor önmagunk, embertársunk és Isten felé tárulva szóró
lészen. A. Carrel szerint „az ima a lélek légzése”. Istent légzünk. Így az „Istent légző ember” az isteni
Szeretet közös áramlásának átvevője és sugárzója.

Bef: De élnek-e ilyen emberek a földön? Wittig német tévelygő ezt írja bánatosan: hol van a
megváltott nemzedék? Nézz a szentekre és a szentül dolgozó köznapi emberre! Mindnyájan meg-
váltottak vagyunk, de ezek a megváltás élő emberpéldányai és példái. Egekhez tartozók és égiekkel
életkapcsolatban élők. Csodalények! Diadalmas isteni emberek. Amen.

*
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(változat:) Az Úr erősei

Bev.: Nagyot akarjunk! Örök kincseket lássunk!
1. Lobbannak fények…
Egybefonódnak és magasba lendülnek vágyak… Ezek: az isteni kegyelem leáradását hozzák.
2. Hangzanak igék…
Inspirációk. – Teríttetnek asztalok… „Kenyértörések”… Erősekké lesznek a lelkek. Ezek is: az is-

teni kegyelem áramlásaival.
Bef.: Erős… Küzdő… Szellemi harcot vívó… Mártír… Erkölcsi diadalt arató… Szent ember,

mert isteni erőkkel gazdagodva teremti meg a földfeletti uralmát és égiek kapuinak tárulását. Az „élet
Bizáncának kapudöngető Botondjai”!

* *

LEGYÜNK „SZÍNEVÁLTOZOTTAK”
(Beszéd)

Bev.: Mit mond valóban az Evangélium? Röviden ennyit: a köznapi élet forgatagában embernyi
embernek látszik még Krisztus is, de az Úr kegyének hatása alatt isteni nemzet! – Istennek látják a
választottak. – És mit kellene tanulnunk ebből? Röviden ezt: köznapi életkeretben embernyi ember
legyen életünk, de Isten szemében átváltozóan isteninek tűnjék fel lelkünk.

1. Legyen embernyi ember életünk.
Mégpedig hogyan?
a) Álljunk az emberiség dolgozói sorába – erőink teljességével.
b) Végezzük munkánkat – a köznapi ember verejtékezésével.
c) És „uralkodjunk” fölényes lélekkel minden földi hatalmasság legyőzésével.
2. De Isten szemében – istenivé változva tündököljön életünk.
És ezt hogyan érhetjük el?
a. Kövesd a Mester tanítását – az újjászületésről: „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra

nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3).
b) Hörpintsd az életéltető serlegét – az örök telítettség vágyakozásával. „Az a víz, melyet én adok,

örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).
c) Alakítsd lelkedet Krisztust élő isteni lélekké: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él ben-

nem” (Gal. 2,20).
d) Így látni fogja rajtad az ég Ura, hogy emberköntösödet istenivé változtatta az égi kegyelemmel

élő és azzal együtt tevékenykedő lelked. „Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk vele
együtt értetek…” (2Kor. 13,4).

Bef: De végezetül kérdezem – és ez legyen a befejezés –, vajon nem verődik-e át istenivé nemese-
dett „átváltozásunk” emberinek látszó cselekedeteinken? Feleljen reá az apostol Titushoz írt levelé-
ben: „Mikor azonban megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett minket… az
újjászületés és megújulás fürdőjében…” (Tit. 3,4). Igenis kiverődik, sőt egyenesen látható jel lészen,
mert  a belsőleg istenivé átváltozott ember köznapi életjegye lészen: kedvességgel szórt jóságnak
kiárasztása. Ez pedig angyali munka; az angyalok ugyanis a jóságnak hirdetői és közvetítői. Ezért te-
hát, ha „angyal– szolgája” akarsz lenni Uradnak Krisztusodnak, akkor jóságos kegyesség szórásával
állj embertestvéreid mellé és „angyalként” szolgálod Uradat, Istenedet. Amen.

* *

ÉGI ELHIVATOTTSÁGUNK
(Beszéd)

Bev.: Ha az élet nagyjai és az emberiség megváltásában tevékenykedő Isten előrendeltjei az égi
hivatás látható életcsillagjai, akkor kérdésünk: vajon égi hivatással indulnak-e a föld egyszerű za-
rándokai?
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Ennek a beláthatatlan sornak egyik vándormadárkája vagyok öncsekélységem is.
1. Sarjadéka vagyok az első család ősi törzsének, amelynek élete váltja valóra az Úrnak ezt a sza-

vát is: „Szaporodjatok, sokasodjatok s töltsétek be a földet…” (1Móz. 1,28)… Az „életforrás” feltörő
cseppje vagyok, amelynek hivatása, csodás hivatása, hogy az elevensodrású élet folyóvá szélesedjék
– emberek segítője, éltetője és Istenatyánk dicsősége legyen!

Igaz, hogy az „élet szürke emberkéit” nem látogatja Gábriel arkangyal, de igaz az is, hogy meg-
szólalnak bennük titkosan zsongó élő hangok, amelyek az Isten adta életértékek előretörő vágyako-
zásai; ezek a belső hangok pedig az emberi élethivatását meghirdető isteni akkordok. – Mivel be-
szédes hangok, azért reávezetik az embert arra, hogy felismerje saját talentum-kegyelmeit és így bol-
dog büszkeséggel hirdesse, hogy földre küldött „vándornépének” tekinti az egek Ura. – Mintha ezt
zsonganá ez a szó: nemcsak a követek, a próféták és „életnagyok” hivatásában keresd életed értékeit,
hanem gondolj arra, hogy az „isteni élet szülőjévé” tett az ég Ura. Mert az ember igazi hivatása, hogy
önmagából istenivé szülje meg az ég várományosát, az isteni embert. – De honnét tudod és honnét
hallod ezt az elhivatottságot? Uram parancsa zsong bennem: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint
mennyei Atyátok” (Mt 5,48); sőt legyetek testvérei az Úrnak. „Atyám és testvéreim azok, akik Isten
igéjét hallgatják és teljesítik” (Lk 8,21), hogy így fiaivá váljatok az égi Atyának: „Akiket Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, ha-
nem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” (Róm. 8,14-15). Sőt erről
szól a Mesternek Nikodémust oktató beszéde: „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik víz-
ből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,3). Sőt ennek az átalakult életnek istenivé
nemesítése érdekében Szent Kenyerével táplál és éltető Kelyhével erősít az égi Mester. Így azután is-
teni igék alapján ítélheti magáról az ember, hogy földi küldetése az istenivé magasztosulás szent el-
hivatottsága.

2. Ez az elhivatottság elgyengíti az inaktív sötétlátást és céltalanság borongós ködét, ez elhessege-
ti a fatalizmus megtörtségét, de fellobbantja a tettrekészség lendületét.

Nincs céltalan sodródás, hanem valóság a tervszerű előrejutás. – Ennek valóságos képe azután
egyénileg más és más. Az adottság talentumdifferenciája elkülöníti a hivatások ezernyi fajtáját. Fi-
gyeld csak: ezernyi pompázás színezi az Isten földi országát és földi kertjét. De abban mindenik egy-
séges, hogy a tökéletesebb életforma kialakításának áldozatos előretörője.

Bef: Így lesz az ember, minden ember, a „szürke egyszerű vándorember” olyan isteni elhivatással
indított teremtmény, akinek életmunkája emberek segítsége, Istenatyánknak dicsőítése.

* *

MINDIG AZ ÚRRAL!
(Beszéd)

Bev.: A megindulás ereje és lendülete nagy és megragadó. De ebben való kitartó megmaradás – az
állandó szárnyalás feltétele. Jaj annak a repülőnek, kinek elveszett az iránytűje, vagy elromlott a lendí-
tő motora. Az élet új, közös útjára lépve alapelvemül kellene elfogadnom: mindig az Úrral járok. Az
állandó és kitartó életnek igazi ereje ugyanis csak az Úr! – Ennek a közös és evangéliumi életnek alap-
jai a következők.

1. Az Úr parancsolatainak hűséges betartása.
Az Úr csak azzal van, aki maga nyújtja felé a kezét és elfogadja irányító parancsait! – Itt már nem

elméleti odahajlásról van szó, hanem gyakorlati megvalósításról. – Urunk a Sinai hegyen tíz paran-
csolatban szólt. Ennek a kőtábláknak vetületét kellene lelkem szentélyére vetíteni. Azért, hogy mindig
és mindenben kössenek engem. Azért, mert jól tudom, hogy az Úr annak életét kíséri, aki hűségesen
jár törvényei nyomán. Következőleg:

a) Az Isten tisztelete – az új élet egyik kötelessége. Az új otthonban találjon szent helyet az Úr,
az Úr képe, szentjeinek kegyelettel tisztelt emlékeztetője. – Az Úr neve legyen szent, amint igényel-
hetjük, hogy tisztelt legyen az atya és édesanya neve. A templom gyakran látogatott hely legyen. Itt
kaptuk Urunk áldását, innét kérjük kegyeit és ez a második otthon is.

b) A szülők és felebarátok becsülése legyen a második nagy feladat. Öregek és idegenek is em-
bertestvéreink széles köréhez tartoznak. Adjunk nekik megbecsülést, mint mi is azt kérünk másoktól.
– Kárt lelkiekben soha! Sőt a lehetőség szerint emeljük mások életét.
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c) Végül a földi vagyonhoz való túlzott ragaszkodás ellen emel szót az Úr. Se ne kívánjuk, se el
ne vegyük azt, ami a másé! Idegen jószágon nem pihen az Úr áldása. Még azt is kerülve kerüljük,
hogy a sajátunkhoz módfelett ragaszkodjunk. A földi kincs csak eszköz az égiek és lelkiek számára.
De azt sem szabad feledni, hogy megváltási eszköz – az örök élet számára. „Éheztem ugyanis és en-
nem adtatok…” – mondja majd az örök ítéletnek napján az Úr – „…menj be Urad örömébe…” (Mt
25,35 és 22)! Az adakozó szeretet – az Úr ítéletében a döntő szó. Aki így teljesíti az Úr parancsait, az
biztos lehet, hogy állandóan mellette az Úr!

2. És az Egyház irányításának pontos követése.
Isten a mi Atyánk, de szent értelmezésben az Egyház a mi Anyánk. Reá bízott bennünket az Úr,

Reá kell tehát hallgatnunk. Ő szól is.
a) Először az Egyház öt parancsolatában Ezt gyermekkortól tanuljuk és felnőtt koron át köves-

sük! – Lényeges benne a vasárnapi szentmise-hallgatás, a húsvéti szentgyónás és a böjt parancsai. Sőt
külföldön parancsként fűződik hozzá: az egyházi adódat is fizesd meg.

b) Másodszor szól az Egyház az igehirdetés szent munkájában. Igaz ugyan, hogy itt az Úr szavait
hirdeti, de végig a jó anya gondos szeretetével azt válogatja, amit és amikor jónak tartja számára. Ezt
is kötelességszerűen hallgasd!

c) Végül szól az Egyház – az ő akciójában. „Actio Catholica”-ra gondolok. Itt titeket is munkára
hív. Nemcsak tanítva, hanem munkatársnak hívva. Így az Egyház irányításának követése is az Úr nyá-
jához fűz bennünket.

Bef: Atyánk és Anyánk mellett haladva – „kézenfogva vezet a Mester…”. És ez az élet isteni élet.
Szép, emelkedett, gazdag, reményt sugárzó, derűs, lendületes. – Ezt keresd, így élj és akkor mindig Is-
tennel járod életutadat!

* *

A HÁBORÚS VILÁG KRISZTUS GONDOLATA SZERINT
(Beszéd, 1942.IX.29, Budapest, Egyetemi templom)

Bev.: Rövid tekintetet akarunk vetni a Krisztus gondolata szerinti háborús világra, hogyan és
mint mondjunk ítéletet erről a kérdésről?

1. Az Írás szava szerint induljunk.
Egy gondolatot mondok: az Írás az Ószövetségben sokszor szól arról, hogyan ítélkezik az Isten az

emberek felett. Háborús kérdésnél azt olvassuk: szól az Isten szava. Ahol bűnt követ el az ember, ke-
mény ítéletben szól az Isten. Izrael, ha Isten ellen szegül, a pogányság martaléka lesz. Ha magát gőg-
jében naggyá emelte, országát a földdel egyenlővé teszi az Isten. Ez a gondolat arra vezet: Isten keze
ítél, Isten Lelke dönt az ember hibája fölött. Ezt látjuk a múltra tekintve. A jelenben és jövőben, meg-
sejtem, hogy Istennek életiskolája az élet világa, ahol elsősorban Isten szava tanít, másodszor ke-
gyelme segít és harmadszor tette keményen ítél. – Tanít: alkossátok Isten házanépét! Emel kegyel-
mével, és ha elfordul Tőle az ember, kemény ítélettel szól. Így int: az egeket keressétek! – és ti a föl-
dért harcoltok; égi értékeket szerezzetek! – és ti földi kincseket, vagyont gyűjtötök; Lélek erejével te-
remtsetek szebb világot! – és ti a szellem, tudás eszközeit földi értékek pusztulására használjátok.

2. Rádöbben az ember, hogy földkeresés, hatalomgyűjtés folyik.
És keményen szól az Isten fegyverek csengésében. Ha a jóra képes világ csak földieket szolgál,

keményen szól az Isten. Ha paradicsommá teremteném a világot cselekedeteimmel, nem szólana Isten.
– A kemény ítélet embernevelés eszköze, életnek Isten felé fordítása. Isten keze lesújt, mikor emberi-
ekben keressük célunkat, letöri gőgünket, észre akar téríteni, hogy az ember teremtő erő nagyságával
próbáljon új világot teremteni. Rejtett erejét sajátjává tegye és tettel valósítsa. Élete átformálása az
ember kezébe adatnék, de ehhez szükséges, hogy a szenvedések iskoláját járja. Aki ezt a gondolatot
vizsgálat tárgyává teszi, megsejti, hogy a hit szemével nézve a háború az élet törvényén keresztül kö-
vetelő Isten nagy iskolája.

Bef.: Aki járta az 1914-18. évi háború iskoláját és aki most a második világháború – hogy úgy
mondjam – egyetemét, szörnyű világát járja, az kapja az élet diplomáját közülük, aki rádöbben az
igazságra: a földön járunk és dolgozunk, a földi életet paradicsommá teremthetjük, de a földi élet
küzdelmében az örök világok irányát kell keresnünk!
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*

A háború a hit fényében

Bev.: Látni innen – onnan…
1. Csak szörnyűséget látni.
2. Az Isten nagy iskoláját látni.
a) Mit akarnak az emberek a földből többet?
b) Mit tudnak az emberek alkotni?
c) Mit tudnának az emberek? (Isten országát teremteni)
Bef.: Az az érett ember, aki ennek diplomáját veszi és a Teremtő életszolgájává alakul.

* *

A MEGSZENTELŐ OLTÁR ÁLDOZATAI
(Akikre ránézett az utolsó napok réme… Beszéd)

Bev.: Ha ajkamra merném venni a názáreti zsinagógában Izaiást olvasó Mesterem szavát, akkor a
mai Evangélium olvasása után ezt mondanám csak: „Ma beteljesedett előttetek az Írás”. – De ez nem
jelentené azt a naiv és gyermekded tévedést, hogy most már itt a világ vége, hanem azt, hogy a földi
értékek és a földi élet pusztulásának elérkezése az örök élet felé, az Isten országa felé fordítja figyel-
münket. – Két pontban akarnék szólni az elhangzott Evangélium nyomán. Lelketek elé akarnám állíta-
ni először, hogy a szörnyű események felébresztették a földiek pusztulásának rémképeit, és má-
sodszor fel akarnám hívni a figyelmeteket arra, hogy mindez történik azért, hogy felébressze a
jövő élet, az örök ország szent reményét.

1. A mai események felébresztették a pusztulás rémeit.
Ezek színezhetők volnának… „a nap és csillagok lehullanak”… Vajon az élet eszményei és álló-

csillagai nem hullanak-e le? – A tekintély, a családi szentély tisztelete, a szellemi nagyok előtti hódo-
lás nem szűnt meg? – Az egek erői megindulnak. Vajon a földhöz, az anyagi értékekhez való görcsös
ragaszkodást nem tépte-e el a mai élet? – Nem dob-e mindent áldozatul a fenyegető rémnek? – És az
élet? Vajon az is, biztos bázison pihen-e? Nem kínálkozik a szilárd talaj egyszerű emelőgödörnek? –
Jaj, jaj azoknak, akik annyira hozzánőttek mindezekhez, hogy görcsösen csüngnek múlandó értékei-
ken! Ezektől kemény kézzel elragadja mindezt az áldozatot, engesztelő áldozatot követelő Isten. –
Szt. Ágoston mondja (Confessio I.4.fej.). Bizony így van: áldozatot követel az Isten. Szép szóval!
„Mondá ekkor az Úr Mózesnek: mindennap egy-egy fejedelem mutassa be áldozati ajándékát az oltár
felavatására” (4Móz. 7,11). Kemény élettel: „Arcod verejtékével edd a kenyered…” (1Móz. 3,19) és:
„Fájdalommal szüljed gyermeked (1Móz. 3,16)… – Rettenetes igazságos ítélet. Tudomásul kell venni,
hogy az élet lényege: áldozat, szenvedés, küzdés, kereszt. Az volt a Mester útja is. – Aki nem vette tu-
domásul – tanító szóval, annak tudtára adatik – elragadó, reákényszerítő kemény életténnyel.

2. De az Isten nem a halál Istene. A mi Urunk az élet Istene.
Nem azért adatott a föld és földi élet, hogy egyszerűen elragadtassék. Mindennek célja: az élet

szolgálata. De áldozatos szolgálat. Mégpedig önkéntes áldozatos szolgálat. Vagyis: „Uralkodjatok a
földön…” (1Móz. 2,28). Legyen tiétek a föld kövérsége. De ne csak a földiekről aggódjatok. „Hiszen
tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek” (Mt 6,8). Sőt a földiekből vett kincse-
ket is szeressétek (sáfár!). – De adva adjatok (az ifjú, aki tökéletes akar lenni…). Így az örök életet is
megszerzitek („Éheztem és ennem adtatok…” (Mt 25,35)). Aki így jár a földön, az tudja a mai Evan-
gélium értelmét: „Közel van a mennyek országa” (Mt 3,2). Az az ország, amely nem e világból való
/Jn 17,14/… Lám! Lám! Milyen nagy és szent távlat ébresztője és milyen isteni élet kikezdője az Is-
tennek áldozatot igénylő keménysége! Az Isten Urunk! Az Isten az élet Ura. Isten az örök élet har-
sonázója. Az Isten az örök élet adományozója. Isten az örök élet követelője!!

Bef: Az áldozatra, az engesztelő áldozatra teremtett ember reákényszerül erre az isteni elgondolás-
ra.  –  Akit  kényszerből  szorít  erre  az utolsó napok réme,  az ijedten sikong:  hol  az Isten? Múljék el  a
pohár! Ki tudná hörpinteni ezt a serleget?… Aki azonban zsongva hallja A Getszemáni szavait, az így
sóhajt: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, ha-
nem a tiéd” (Lk 22,42)! Az az akarat, amely a földi élet áldozatosságát követeli – az örök életért. –
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Legyünk az utóbbiak egyik imádkozója és az Úr oltára előtt kérjük az ég kegyelmeit, hogy az életnek
földi szemmel látható eredményei az Isten országa elérkezésének harsonázói legyenek! – A pusztulás
áldozat, az áldozat pedig az élet Istenének szóló önátadás; bére pedig az örök életre való csodás feléb-
redés. Amen.

* *

A TISZTA ÉLET TEREMTŐ EREJE
(Beszéd, kb. 1950-es évekből)

Bev.: Feltehetjük a kérdést: a tiszta élet formája tulajdonképpen egy színpompa nélküli, tört, kiszá-
radt, terméketlen élet-e? Mert ha az, akkor ezzel az élettelen, terméketlen kóróval hálálom meg Isten
jóságát? Fontos ez, mert az emberek nagy része úgy nézi az életnek a tisztaság vonalán alakuló kere-
tét, mint egy elkallódó értéktelenségnek, száraz kukoricának a szimbólumát. – Ezt kívánja tőlünk az
Isten? – Mit hozok én ajándékul Isten oltárára? Nagy ajándékozó vagyok-e Istennel szemben, vagy
csak értéketlenül lábainak zsámolyául igényeskedem? Tökéletesen más vagyok! –  A világ  nem érti
azt, hogy az élettisztaság: pompázó virág és örökké termő szent erő. – Erre a nagy kérdésre két pont-
ban felelünk: 1) A tisztaság ragyogásában tündöklöm (egyéni életem tündöklése), 2) a tisztaság éle-
tének pompázásában térdelek az Úr elé. Örök termékeny életmécsessel térdelek az Úr elé.

1. Maradjunk az élet– serleg analógiájánál. Az élet-serleg örömitallal van telítve, s az ember vá-
gyakozva hörpinti.

Hogy az isteni kéz melyik kancsóból ad, az az isteni előrerendelésben szerepet talál. – A házasélet
útján járóknak a földi örömök életitalát csordítja. – Ha az élet úgy módosul az Isten felé, hogy ami is-
teni gondviselés szerint szent és nemes, azt az ember mint Isten tervét a földi élet szolgálatában tökéle-
tesíti. Így népesül be a szent szolgálat által a világ. Ez a szent életköntös a menyasszonyi köntös. –
Nem úgy veszi fel a lélek menyasszonyi köntösét, hogy az más embernek legyen tetszése vágya, ha-
nem mindig az ég Urának öröme. Élete kelyhébe mindig az Isten-szeretet olaja csordul. Isten felé való
törtetése rezdül abban az emberben, aki lélekben öltözik menyasszonyi köntösbe. Ő az okos szűz, aki
mindig olajat visz a mécsesében és így készül a lélek szent esküvőjére. Az a különös ereje van ennek
az életnek, hogy ezt csak kegyelemben élő ember érzi, hogy mindig szebb, tökéletesebb lesz az élete.
– Akik az élet más kereteiben élnek, mindig fogyatkozó vonalon élik életüket. A tiszta szűzi Szt.
Terézke leánynépe is fogyatkozik. Ezekre is rá fog nehezedni a fogyatkozás gyarlósága, de ha kegye-
lemben éltek, a lélek-fiatalság örök tavaszának hordozói lehettek! – Nem az a tiszta szolgálóleány
példaképe, aki fizikailag megöregedve, az élet szépségének bájait elhullatva hárpia lesz és marja, csípi
azt a fiatalt, aki férjhez akar menni. – Az igazi, Isten terve szerinti tisztaságban pompázó embervirág
nem öregszik meg, nem szárad el lélekben, hanem virágzik a tiszta, érintetlen élet színpompájában. –
Isten színe előtt hálából úgy jelenik meg, hogy mindig a pompázó virág illatát mutatja. – Angol köz-
mondás: „őrizz mindig egy derűs mosolyt a szád csücskében”. Aki uborkává silányul, az nem nemzhet
virágokat! Ne legyetek magbavált sárga uborka Isten oltárán! Így nem lehettek nemzők, uborkát nem
kíván senki! Derűs lelkület csodavilága a mi világunk! – Egy hetvenéves pappal beszélgettem, aki
visszaemlékezve pályájára azt mondotta, ha választanom kellene, megint pap lennék! Ez választott
ember, aki ugyanazt az életet igényli, mert Istennek dalos embere. Visszakívánja a múltat, amelynek
élt. – Faber angol költő az élethivatásról himnuszt énekel, ő az Istennek tiszta zengő trubadúrja!
Aki azt mondja: rosszul választottam, az tulok nóta! Csak a madár és az ember képes énekelni! A töb-
bi bőg, ordít… Pompázó, derűs és mosolygó Isten népe legyünk, a mindenkor mosolygó nemzedék!
Tomcsányi atya azok közé tartozott, mindig mindenen mosolygott. Aki a tiszta életnek benső örömét
éli, az a tiszta életnek gyönyörűségét zengi és Isten oltára előtt pompázik. Virág Krisztus oltárán.

2. Az élet nemcsak alanyi. Nem elégszem tehát azzal, hogy önmagam tisztaságának tökéletesíté-
séért dolgozom; hálálkodnom kell! Hogyan? – A tiszta élet szent hivatásáért hálálkodnom kell az új
élet nevelésének és gyarapításának szent tevékenységével.

A benső tiszta élet nem olyan kincs, mint a múzeumban a krokodil. Ez nem lezárt világ, amelyet
vázába teszünk! Nincs olyan papír, amelyben mindig szép marad egy virág! – A lényeg az emberélet
nemzése. A természetes kegyelem útján új élet születése. Generata vitae spiritualis. A saját tiszta éle-
tének szépségével ébresztgeti a tiszta élet vágyát a lelkekben és neveli a gyermeknépet. – Nem szűk
keretre korlátozódik ez az élet, hanem kiszélesül az Isten házanépévé! Közösségbe kerülünk. Ahol én
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megfordulok, ott sugárzó élettisztaság felébreszti másokban is az élet kibontakozásának vágyát. Aki
Krisztus oltárán kopogtat, az nem elesett, hanem a léleknemzés csodaerejével fonja a virágfűzért Isten
oltára köré. – A tiszta életű ember a nagy család életének nemzője, Isten világának népesítője. Nem a
magány osztályrésze annak, aki ment az élet természetes vágyainak kielégítésétől, hanem a legtisztább
örömök élvezője lesz Isten világában, a tisztaság életével lesz a lelkek nemzője! – Hogyan tudom én
ezt megtenni? – A lelkiatya számára a legkisebb is mind az ő „gyermeke”! Úgy mennek hozzá, mint
a „gyermekei”. Úgy követik és hallgatnak szavára, mint a pásztorára a nyáj. Mint Krisztus he-
lyettese egyedül, a nyájával együtt! A család egy vagy két gyermekből áll, szűk világra szorul le.
Aki azonban a lelki életet szolgálja, annak mindenki „gyermeke”, aki lélekkörzetébe tartozik. – Gya-
korlatilag nem azt teszem, hogy mindjárt apológiát tartok a hivatalban vagy az iskolában, a munkahe-
lyen, vagy rögtön meg akarom téríteni a káderezőt. – A tiszta életnek van egy csodavarázsa! Az embe-
rek, a környezet észreveszi, hogy ez más, mint a többi; feltűnik, hogy ez az ember különös, de mindig
derűs, kiegyensúlyozott! Finom, szolgálatkész. Megesik, hogy először nem értik meg, „sötét ember-
nek” tartják, de ha valamit meg kell tenni, derűsen teszi. Ha kirándulni kell, ő megy, s akkor felfigyel-
nek rá! Az ilyen ember észrevétlenül, csendben hat környezetére, a durva tréfánál nem küldik ki, mert
jelenlétében a tiszta levegő kötelező! A tiszta ember egyéniségének csodaereje van, az környezetet
hangol Krisztushoz. Így lesz iránymutató, az élet zászlósa. – Élet-hivatásommá lesz ez az életforma!
Tiszta életet lehelő isteni követ vagyok. Istenhez viszem mindazokat a lelkeket, akik lélekkörzetem-
hez tartoznak.

Bef: Ha kopogtatok majd a túlvilág, a mennyek országának kapuján, nem járok ott egyedül,
mert aki maga akar ott kopogtatni, annak nem nyittatnak kapuk. Hol vannak a többiek? Gyermekek,
testvérek, mind, mind, akik lélekkörzetemhez tartoztak? Az Írás szerint a kóró tűzre vettetik… (Lásd:
Mt 5,41)… De felcsendül ekkor ez a zengő dal: „nyíljatok meg örök kapuk, mert bevonul a dicsőség
fejedelme” (Lásd: Iz. 26,2)… Az élet szent, örökké virágzó népe jelenik meg Isten szent országának
kapui előtt. Ez az ajándék. – Ha Isten ajándékáért érintetlen lelked színpompáját és nemzett isteni lel-
kek  galériáját  viszed  az  Úr  elé,  akkor  ezt  kapod:  a  névjegyedre  az  ég  Ura  ezt  vési:  „semper  florens
Christi”… A földi névjegy eltűnik… Megkapod a glóriát, és felhangzik: „ki ez a dicsőség fejedelme,
aki most belép?”… Amen.

* *

ÉSZLELHETŐ-E HALHATATLAN LELKÜNK?
(Beszéd, 1959, Budapest, Szent Erzsébet templom)

Bev.: A lélek értelmezését keresve az Isten szövegéből vett alapon indulunk el és abból vezethet-
jük le a meghatározást: az ember lelke egekből jövő, földön élő és egekbe törő szellemi lény. „Meg-
alkotta tehát az Úr Isten az embert… arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz.
2,7)… „…s a Gyönyörűség paradicsomába helyezte, hogy művelje és őrizze meg” (1Móz. 2,15)…
„Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,3). Hiszen: „a lelki ember lelkiekre törekszik…” (Róm. 8,5). „Hi-
szen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk” (Zsid. 13,14). – Majd hozzá-
tehetjük: ha ezt tanítja az Írás szavával az Isten, akkor ez az elemi kérdés is következik: észleli-e való-
ban ezt a földi ember? – Ha szólt az Isten hangja, szólaljon meg az ember mint Isten teremtménye.
Ugyanis azért, mert amit Isten mond – az az igazságok igazsága, amit hirdet – az valóságok valósága.
Ezt pedig észlelnie, értékelnie és felhasználnia kell az embernek. Most tehát azt keressük, hogy vajon
észlelhető-e a bennünk lévő halhatatlan lélek valósága, ennek birtokában belejut-e az ember – és
egyedül az ember! – olyan világba, amely „nem e világból való”?… Csak egy gondolatot emeljünk ki
és röviden értelmezzük azt.

Az ember lelke az igazság birodalmának csodás lakója, értelmezője és teremtője. – Részle-
tezve kissé ezt a megállapítást, így áll elénk az igazság rövid fejtegetése: a nagy világot a templomnak
ez a szent helye magába zárja, a világ egész területét a szűkre szabott falak között… Benne padok,
szószék, oltár, díszek, szobrok, padlózat stb. tárul a gondolkodó ember szeme elé. Ez az, amit felszí-
nen látunk. Ez olyan „földi világ”, hogy még az értelmetlen élőlény is észleli: látja, hallja… Hol a kü-
lönbség az anyagi élet világa és az értelmes, szellemi „anyag” szent világa között? Figyeljük csak! A
fizikai világ észlelése csak a közel fekvő padlózat négyszögein pihen. A földön megjelenik előttem…
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Látó szemmel észlelem… Sorbaállítom… stb. stb. Ez a fizika. – Most jön az értelmi, szellemi
rész: az emberi szellem oly Istentől jött teremtmény, aki csodás emberi szemmel látja, tudatában el-
vonja azokat a jegyeket, amelyek mind a négyzetlapon pihennek… Magába foglalja a róla szóló igé-
ket (Pithagorasz… függvényrendszer… stb.). – Miért mondom ezeket? Azért, mert a példa fejtegeté-
sében a lényeg: az ember szelleme elvonatkoztat mindent az ott megjelenő négyzetlapokról… Kilép az
emberi szellem a fizikai észlelés világából és belehatol az elvont világ csodás rendszerébe. – Továb-
bá, nem elégszik meg az elvonatkoztatással, hanem oknyomozója próbál lenni a tárgyak belső konst-
rukciójának. Hogy márványból vannak-e, vagy kemény, szilárd gránitkövek birodalmához tartoznak-
e?… Meg akarja ismerni az ember. – Ha vesszük, hogy a tűzben a vulkánból útburkoló kő, a tengeri
vizek munkájával mészkő, az uránérc felszínre hozásával energia keletkezik, akkor e példákból is lát-
juk, hogy a történelem során mindegyre mélyebbre hatolva megismeri az ember a belső értékeket is.
Sőt, ha a mészkő kemény carrarai márvány, akkor a művész erős vésője nyomán látom abban az an-
gyalarcú szobrot… Ha puha a mészkő, akkor meszet égetnek belőle házak építésére… Vagyis – te-
remt az ember… Tehát belehatolva az igazságok belső világába, nemcsak megismer, de mindezeket
felemeli az ember a fizikai élet fölé és eszközzé értékesíti felhasználva annak igazságát, amely min-
den egyes négyszöglapról elvont igazságok sorát fogja magába, az elrejtett igazságok egységes csodá-
ját… Ma már a fizika tudományának a fölénye olyan nagy, hogy az atomenergiát is leleplezi… Észre-
veszi, hogy a semminek látszó energia aktuálva a világ formálását is tudja végezni. És hogyan? Van
benne oly erő, hogy az értelem vonalán a dolgokat felemeli a szent élet csodás szolgálatára; vagy be-
lehatol a történelem eseményeinek okozati mélységeibe… Vagy belehatol az Alkotó csodamű – he-
lyébe… Igaz tehát: magasabb rendű az ember – az értelem vonalán. Azért van az, hogy a kultúrának
nevezett szent fejlődésben élünk mint a Szellem csodaeszköze.

Bef.: Zárjuk az egész fejtegetésünket ezzel az egy gondolattal: légy boldog ember, mert a szellem,
az értelem vonalán is igaz: a világ legnagyobb értéke az ember! – Miért van így? Azért, mert Isten
Lelkét hordozod. Nem vagy a föld szülöttje csupán, földi szülés után Isten Lelkét vetted. Ő szellemed
birtokában az igazságok csodavilágába vonz. Az Isten fia vagy, amint a szellem erejét égi Atyádtól
vetted. – Így zengi vissza csodálatos hangon Ady is: „Mi az Isten rokonai vagyunk”. Amen.

* *

AZ ISTENI IGAZSÁG ÉLÉSE
(Beszéd, 1959.X.18, Budapest, Erzsébet templom)

Bev.: Kedves keresztény Testvérek! – Ha egy korábbi vasárnap arról volt szó, hogy a Szentlelket
hordozó ember életének első jegye: az isteni látás; akkor ma úgy folytatjuk, a második jegye: az iste-
ni igazság élése. – Az igazság felé elemi lendülettel tör az ember szelleme – mondottuk akkor, amikor
az ember igazságkutatását vizsgáltuk. – A Mester többet mond: a Szentlélek fog lakozni bennetek. Te-
hát a ti igazságkeresésetek és találkozástok több lesz. Nemcsak emberi szellem erejével kutatjátok a
rejtett igazságokat, valóságokat, hanem a Szentlélek hordozásával, Isten bölcsességének, természeté-
nek hordozásával magasabban álltok az Igazság, Valóság felé. – Kérdezzük most már: miben áll ez a
Szentlélek átjárta lelkek igazságkeresése? Két gondolat adja meg a feleletet.

1. Az első gondolat lénytanilag akarja lehatárolni: A Szentlelket hordozó ember olyan isteni erő
hordozója, amely az embert gyökérzetben átalakítja.

Hogyan kell ezt érteni?
a) Az evangéliumi Mester így beszél: „Aki nem születik vízből és (Szent)-lélekből, nem mehet be

Isten országába… Újra kell születnetek” (Jn 3,5 és 7). Az újjászületett ember részese az isteni termé-
szetnek (Lásd: 2Pét. 1,4). Ez a látás igazsághordozás gyökérzete, mert Maga Krisztus mint Isten Fia
mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). – Ha mi a Szentlélek birtokosai vagyunk,
ebben az örök Igazság hordozásában is részesedünk.

b) Ezt nemcsak így kell értelmezni, hanem abból az igazságból kell kiindulni: fokozódik az igaz-
ságlátás. Legfontosabb nem a külső világ megismerése, hanem legmagasabb: az ember egyéni életé-
nek isteni elvek alapján történő megismerése. – Vannak felületek: kezembe veszem ezt a szentírást és
megállapítom, hogy könyv. Ez: alapismeret. A tudomány tovább kutatja: anyagát tekintve is. Ez: fizi-
kai ismeret. Ha a szövegét nézem, a Mester szavait érzékelem. Ez: erkölcsi ismeret. Ha a tartalmát éle-
tem alapjává teszem, akkor az igazság legtökéletesebb fokához értem, mert ez: az Istenhez emelkedés
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szent ténye.
2. Így jutunk el a második gondolathoz, amely ezt hirdeti: Aki e természetfeletti kincsnek, Isten

hordozásának birtokosa, ne elégedjék meg, hogy önmaga Isten szent múzeuma.
Többet kell tudni és tenni!
a)  Szt.  Jakab  apostol  szerint:  az  élet  értéke  a cselekedet. A Mester szavával így erősíthetnénk:

„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak (az jut be a
mennyek országába), aki mennyei Atyám akaratát teljesíti” (Mt 7,21). Szt. Pál buzdítása: „Inkább
igazságban fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a fővel: Krisztussal” (Ef. 4,15). – A
Mesterhez térek vissza, hogy zárjam a szentírási példák sorát. „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24).

b) A második gondolat tehát ez: ennek a kincsnek birtoklása nem kizárólagosan birtoklása a Szent-
léleknek. Olyan birtoklás, amely életet fakasztó csodás birtoklás. – A tulipán-gumó nem hagymasze-
rű és rétegekben fekvő egység vagy kg-ban számítható mennyiség… Lényege: belső dinamizmus,
életenergia, helyzeti energia, amely az őszi televényből így indul: kizsendül a rügy… kibúvik a szár…
Színpompába öltözik a virág… Több, mint érték! Életmunka! – Ha most elhagyjuk a virág-példát, az
emberi életben ez a lényeg: a Szentlelket hordozó embernek olyanná kell lennie, hogy önmegszentelt
és megszentelő életet mutathasson. Az Írás szerint „Szenteltessék meg a te (mi Atyánk) neved” (Mt
6,9) – legyen a lélekkapcsolat Istennel. De ugyancsak az Írás szerint „Szeresd felebarátodat…” (Mt
22,39) és szórd a jóság kincseit. Mit jelent mindez? Isten adta legmagasztosabb élet birtoklása a leg-
magasztosabb élet élését adja. – Összefoglalva ezt kérdem: és ez látható az emberen? Egyetlen felelet:
az élet szentjei az élet legmagasztosabb példái. Emberileg: a szent életet élő, igazságot élő embernek
csodálatos körzete vagyon. Olyan ez az ember, mint a fény, mely mindenfelé elszóródik. Izzó pici me-
leg is fagyos hideg lelkek olvasztója… Ez azt jelenti: az igazságot birtokló és szent életet élő ember
életközpont, aki köré gyűrűződnek az emberek. És ez a gyűrűződés mutatja, hogy a központ a Szentlé-
lek hordozója.

Bef.: Képpel záródjék. Vannak művészek, akik a szent embert szoborban, mások képben jellem-
zik, vagy akik fénycsóvát, gloriolát vonnak a szent ékítésére… Bölcs és helyes, mert ezek jelképezik:
aki Isten Lelkét hordozó igaz ember, az embergyűrűvel körülvétetik és azok hódolatával jeleztetik. –
Akarva, nem akarva csak egyet követ érdek nélkül a tömeg: azt, aki az életnek Szentlelket hordozó
igazi embere. Amen.

* *

AZ ABLAKOK JÉGVIRÁGAI ÉS AZ ISTEN EMBERVIRÁGAI
(Beszéd)

Bev.: Reményik Sándor írta a közismert gyönyörű verset a jégvirágokról… Azokról a sziromba
öltözött halott szegfűkről, rózsákról, liliomokról, akiknek bánkódó lelke lép elénk vádlóan azért, mert
nyári sétánkban letépte őket barbár kezünk… Őket, akiket az Isten teremtő tette öltöztetett élő díszöl-
tözetbe. – Ennek a szép versnek komoly és vallásbölcseleti alakját Prohászka Ottokár így öntötte
formába: „Ahol az Isten jár, ott virágba öltözik a rét, ahol pedig az ember sétál, ott eltaposva hervad a
virág”. – Emberi munkánk szent feladata marad:

1. Óvakodás a virágpusztítástól!
A természet igazi virágai – Isten teremtő tettei!  Az  Úr  leheli  beléjük  szépségüket,  az Ő ereje

bontja sziromba kelyhüket. Napfény, harmat az Ő követe, hogy ennek erejével dolgozzék bennük
földanyánk mélyéről származó energiájuk. – Hervadni akkor kezdenek, ha hiány áll fenn napban,
fényben, vízben, levegőben. – És az Úr embervirágai mikor pusztulnak? Pusztulnak – teljes kitépés,
bűncsábítás esetén… Pusztulnak – bántalom esetén… Pusztulnak – kemény kezelés esetén… Pusztul-
nak – nemtörődömség, megvetés esetén… Az első – teljes elhervadás, elhervasztás. Ezek lelke örökké
kísértő jégvirágok. – A második – fonnyasztás. Gúnyolódás, szidalmazás a jó cselekedetek miatt. Ez is
ölhet… – A harmadik – a gátlás. Otthon, iskola, környezet, cselédek életében jelentkezhet ez a
jóratörés gátlás. – A negyedik – a kezdődő élettavasz fakadásnak fagyasztása. Lehet: leintés, leszó-
lás… „Te sohasem tudhatsz jól felelni… jót tenni…” Ez a tavaszi életfagy!

2. Isten nyomdokain járva virágfakadást okozni mindenütt!
Miben áll ez? Követendő a természet módja. – Az anyaföld legyen – az Isten adta természetes és
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természetfeletti lélektelevény. Jó természetes adottságok kidolgozása (természetes erények!) és Úr ad-
ta természetfeletti kegyelmek mint az isteni természetben való részesedés felhasználása. – A napsugár
– a szempár szerető sugárzása. Ez emberekben életet és szeretetet fejleszt! Sohasem: Jupiter Tonans! –
A hulló harmat – az állandó jótettek másokra hullása! Ez akkor is kenyérrel való dobás, ha bántalom
is ér! – Végül: állandóan gondozó szeretet. A kertész lelke, amely mindig jelen van!

Bef.: Így fejlődik az élet, mert az Úr mintáját követve nyomain járunk. – Nem lesznek kísértőink –
a jégviráglelkek, hanem örök szeretetben díszlenek körülöttünk – az Úr illatozó embervirágai!

* *

A TÖRT LELKEKNEK ÚJJÁTEREMTÉSÉT ÍGÉRTE…
(Beszéd)

Bev.: Belső és külső értékeink töretlen előresodródását – sajnos – nem tapasztalhatjuk. – Mi van
az emberrel? Kant szerint is: valami alaphiba van bennünk! Igen! A szabadság kincsével való vissza-
élésre utal az égi kinyilatkoztatás, és annak megváltását villantja meg az isteni Szeretet. – Hogyan áll
elénk ez a kettős igazság?

1. Szabadságunk – életünk törése.
Hát nem a szabadság életkincseink egyik legnagyobbika? Vagy talán a vele-élés körül van hiba? –

Az Írás szerint ugyanis ez az Isten terve: „Megteremtette Isten az embert kezdetben, és őt saját belátá-
sára bízta; adta még ezenfelül parancsait és törvényeit” (Sir. 15,14-15).

a) Életkincse a szabadság. – Élhetünk vele, és betartásuk Istenhez segít. „Ha meg akarod tartani a
parancsokat, azok megtartanak téged” (Sir. 15,16).

b) Visszaélés – a vonaltörés. – Követheti, de életvonalát meg is törheti. „Élet és halál, jó és rossz
vagyon az ember előtt, s azt kapja, mi kedvére van” /Sir. 15,18/.

c) Isten tervének roppantása – életünk zűrzavarának gyökérzete. „Én csakis azt találtam, hogy Is-
ten az embert igaznak alkotta, de az beleártotta magát mindenféle mesterkedésbe” (Préd. 7,30). – Pe-
dig tudnia kellett és lehetett volna: „Fuss a bűntől, mint a kígyó színétől, mert ha közel mégy hozzá,
hatalmába kerít” (Sir. 21,2).

2. De Isten nem tűnik el az ember életéből. A Teremtő vele marad a teremtménnyel. Sőt! Isten
Szeretete – életünk diadalra segítője.

Ez a tétel bölcseletileg is igaz, de dogmatikailag Isten adta kegyelem.
a) Mit szól ehhez az ember bölcseleti gondolkodása? Emberi értelmünk szerint is igaz, hogy lény-

tanilag mindig a teremtménnyel van a Teremtő.  Sőt az is igaz, hogy a célokra teremtett szabad em-
bert is segítheti a szerető Atya. – Végül az is érthető, hogy a Szeretet túláradása – Magához emelheti a
vele szembeszállót.

b) És mit mond az Istennek kinyilatkoztatása? A mózesi ígéret így szól: „Ellenségeskedést vetek
közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé: Az széttiporja fejedet…” (1Móz. 3,15). Majd így
biztat az Írás: „Vétkeztél, fiam? Ne tedd még egyszer, és előbbi bűneid miatt is imádkozzál, hogy
megbocsáttassanak neked” (Sir. 21,1). – Végül pedig ezt hirdeti a megérkezett Messiás áldozata:
„Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata” (Kol. 1,14).

Bef.: Nincs töretlen életvonal, de van isteni Szeretet ígérte életlehetőség és életcélba-futás. Amit
elvesztett a szabadosság, azt visszaadja a Szeretet szabad áramlása. – Isten állandóan velünk él!

* *

AZ ANYAGI VILÁG „TEREMTÉSE”
(Beszéd, 1960)

Bev.: Isten a Teremtő, az ember az átalakítva tökéletesítő. Azért, mert ezt fiára bízta az ég Ura.
Ő ugyan teremtett „tejjel és mézzel folyó földet” (2Móz. 3,8), de hozzáfűzte, hogy „semmi sem esik
meg a földön ok nélkül…” (Jób 5,6), az ok pedig az ember, akinek ez a parancs szól: „…töltsétek be a
földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28). Az is igaz, hogy „Az Úré a föld és minden gazdag-
sága” (1Kor. 10,26), de az emberé a munka, mely harcos áldozattal teremti a szebb életet. „Katonasor
az ember élete a földön” (Jób 7,1). Ez pedig folyik mindaddig, míg vissza nem térünk a földbe: „Ar-
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cod verejtékével edd a kenyeredet, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, – mert por vagy s
vissza kell térned a porba!” (1Móz. 3,19). – Mi következik mindezekből?

1. Első következtetés: Az anyagi világ a fejlődés és szebbé alakulás lehetőségének hordozója.
Majdnem azt mondom: nem kész az élet, mert az áldozatos munkavállalással „teremtőtárssá” fo-

gadtatott az „Isten fia ember”. – És miben áll az egész világ kitökéletesíthető alkalmassága?
a) A rejtett energiák hordozásában. Vedd észre: minden parány, vagy csillagmilliárd rejtett ener-

giák hordozója. Helyzeti energiák ezek. Olyanok, amelyek indítást várnak és így tevékennyé lesznek.
Alkalmasak, hogy rejtett kincseiket értékesítse az ember. Az „…Isten az emberek fiainak adott, hogy
azzal behódoljanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében; a jövőt is beléjük he-
lyezte…” (Préd. 3,10 és 11). És így az ember feltárhatja rejtett értékeit.

b) Majd észlelhetjük az anyagi világ jegyét a hozzá közeledő felsőbb erő előtti hódolatban. Mint-
ha azt prédikálná: nem befejezett egész, teljes a létem, és így szebbé, tökéletesebbé való átalakulásra
hódolatosan készséges az életem… A kövek házakká, a rétek gabonaföldekké, a bánya– termékek
fénnyé vagy az oltár áldozati kelyhévé lehetnek!

c) Mindez pedig azt jelenti, hogy az anyagi tárgyak a belefektetett emberi munka útján értékeseb-
bé válnak. – Jól jegyezzük meg az Írás szavát: „Mind ami földből van, visszatér a földbe” (Sir. 40,11).
Igaz az is, hogy amit szebbé tett az ember, annak az embertársra ható szellemiek felé emelőbb ereje
végnélküli élet-szolgáló érték. Igaz, hogy csak indító vagy lépcsőzet készítő, mégis olyan szolgálatot
teljesítő, amely a múlandó világot az elmúlhatatlan, végnélküli élet értékeinek magaslatára hasznosít-
ja.

2. Ha mármost ilyen jegyekkel áldottak az anyagi javak, akkor kicsoda az ember, aki feléjük for-
dul lelkével és erejével? A felelet ez: Az ember a világnak tökéletesebbé alakító kibontója.

Mit mond az Írás? „Az ember úgy születik nyomorúságra, mint a madár repülésre” (Jób 5,7) és így
folytatja: „…fáradozástok az Úrban nem hiábavaló” (1Kor. 15,58). – És miben áll az ember munkája
és annak eredménye?

a) Erősebb – az anyagi erőknél az emberi erő, és erősebbé alakul ereje nyomán a világ. Légy fel-
figyelő. „Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajodat, lásd el az igehirdető munkáját,
teljesítsd szolgálatodat” (2Tim. 4,5). Ez az isteni parancs. Ennek eredője: szebbé alakul ház, rét, erdő,
otthon, város és ország… Romból lesz a szépséges „palotasor”…

b) Éltetőbb és életet fakasztóbb – a halmozó idők hatalmánál. Igaz, hogy az életforrást az Isten
indítja, de a kicsi forrás nagy folyóvá szélesedik. „De az Istenhez kiáltottak, és kiáltozásukra egy kis
forrás igen nagy folyóvá nőtt, és fölötte nagy árrá dagadt” (Eszter 11,10), és az ember munkája folytán
– többeket táplál és éltet. Az „erózió”: a vizek hatalmas sziklákat koptatnak, de az emberi erő hegye-
ket mozgat… A vulkán tűzhegyeket lövell az ég felé, de az ember a kihűlő lávába szőlővesszőket ültet
és „Lacrima Christi” termelésére szorítja a kihűlt tűztengert.

c) És végül milyen még az emberi erő? Termőbb – az igazi, természetes erők sodrásánál… Igaz
ugyan, hogy Isten adja az erőt. „Majd újból imádkozott (Illés), mire az ég esőt adott, s a föld
megtermette  gyümölcsét”  (Jak.  5,18).  Igaz az is,  hogy a mezők liliomait  is  az Úr táplálja  (Lásd:  Mt
6,28), de az is szintén igaz, hogy az ember a további teremtő, mert az Isten „felruházta őt a magáéhoz
hasonló erővel” (Sir. 17,2). – Végül is mindez azt jelenti, hogy az ember szellemisége úgy üti bélyegét
az anyagi világra, hogy annak nyomán „átteremtődik” az egész világ. Talán ez a szó fejezi ki ezt a
teremtett világot: kultúra. – Ezért van az, hogy az Úr ítélete szerint: „…Isten megtekintette nyomorú-
ságomat s kezem fáradalmát…” (1Móz. 31,42). Ez pedig vigasztaló, bíztató és újabb lélekerőt adó. –
Látnunk kell tehát ezt az igazságot: a dolgozó ember alakuló, tökéletesedő világ teremtője lészen!

Bef: De mivel fejezzük be az egészet? Egy egyszerű hasonlattal, amelyet a tavasz ébresztéséből
veszek… Tavasz – az ébredés ideje! De ha hallhatnánk a természet mélyén dohogó erők dalát, akkor
csodálatos hangegyveleg árulná el a dolgozó tavasz csodás munkáját. – Gondolj csak a menyasszo-
nyi virágköntöst öltő mandulafára… Vagy: gondoljál az itteni nagy csendességre, amely valóban
mérhetetlen zajnak, hangorkánnak elcsendesített temetője… Mert valóban csend honol-e ezen a szent
helyen?… A tudós feltalálta és fizikai munkás áldott keze megalkotta a „rádió szerelvényt”. Azonnal
zajos lészen a szentély – a finom gépezet beállításakor… „Ha leheletedet reájuk bocsátod, ismét életre
kelnek, és megújítod a föld színét” (Zsolt. 103,30) – mondja az Írás. Lám! Az Úr elküldötte „ember-
követét”, akinek áldott munkája megújítja a föld színét…

*
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A lelkiismereti felelősség

Bev.: Cseng bennünk ítélet. Dux et index… De hol mutatkoznak az ember egyéniségének értékei?
A vállalt felelősségben.

1. Ez azután szól földi vonatkozásban (reatus poenae et meriti).
2. És szól örök kapcsolatokban (reatus culpae et poenae supernaturalis).
Bef.: Az ember erkölcsi nagyságát épp az adja: maga veszi vállára a földet és Atlaszként az eget

is! – Az embernyi ember tehát a felelősséggel dolgozó!!

* *

TELJESEBB BOLDOGSÁG
(Beszéd, 1960.II.21, Budapest, Szent Erzsébet templom)

Bev.: Korábbi alkalommal az emberi élet boldogságának kérdését vetettük fel. A felelet ez volt: az
ember a boldogságát éri el, ha feltárul lelke, egekből veszi Isten kegyelmének bőségét, magában tisz-
tultabb életté teremti a kapott kincseket. – Azt mondhatnám, ez volna az egyéni boldogság vágyának
alapja. De tovább kell kérdeznem: vajon ezzel zárul a boldogság kiteljesülése? A felelet ennyit jelent:
ha az elsőt ez jellemzi: vétel, gazdagodás, életteremtés, – akkor a második fokozat: szórás, adás,
nyújtás, másokban életteremtés. Most hasonlattal induljunk. Ha kis hasonlatot akarunk: akkor a
csordultig telt pohár legyen az. – Aki szeretettel hívott asztalához vendéget s kínál neki italt, annak
poharát csordultig tölti, s peremén túlcsordul a szeretet italával. Ez annyit jelent: amim vagyon, azt
szeretettel és készséggel adom! – Ha pedig nagyobb hasonlat kívánkozik, akkor a napra hivatkozom.
Hordozza magában a sugárzó meleg fenséges kincsét. Sugárkévéjének kiterjeszkedését nem zárja le, a
világ egészébe szórja fényét. A földre eső sugárzások teremtenek szebb színt… A téli hólepel dunnáját
eltünteti… A feketének látszó, sártengerként jelentkező földet virágzó rétté varázsolja… Tehát: szór!

1. Ha a két hasonlat megragadja lelkünket, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az Isten kin-
cseivel gazdagított ember életének van olyan tevékenysége, amely az egész boldogságának felfoko-
zását mások boldogításában találja.

Ez a második fokozat. Mit jelent? Az Írással kezdem. Ismert a 2 fillérét adó asszony isteni ítélete:
„Bizony mondom nektek: Ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki a többiek közül. A többi-
ek ugyanis abból adtak alamizsnát Istennek, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését” (Lk 21,3-4). – Vagy gondoljunk Szt. Péterre, aki a templomi
ajtónál álló sánta testvért látja és könyörgésére így válaszol: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van,
neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (kelj föl és) járj!” (Ap.Csel. 3,6). – Ez a két példabe-
széd azért hozatik, hogy vedd észre, ember: ha a boldogság második fokozatát el akarod érni, ha gaz-
dag vagy, nyisd meg erszényednek bőségét, ha nincs másod, a szegény asszony 2 fillérét vagy szerete-
ted bőségét adjad – szeretetet kívánó, szomorkodónak látszó testvérednek.

2. Lélekmegnyilatkozás, lélektartalom-kiáradás, emberszeretet kisugárzás.
Annyit jelent: mások és magam bőségében vett kincseiből mások életébe juttatás, gazdagítás, eme-

lés. – Majdnem mondhatnám: annyit is jelent, hogy Isten nevében, esetleges bántalmak ellenére is ad-
jon a te lelked bőségesen, s így csorduljon lelked peremén ki más ember felé, hogy annak világá-
ban éltető erő legyen. – Legyen igazság: nemcsak önmagam boldogságából merítek, hanem lelkem
megsokszorosított boldogságából, a világból visszatérő boldogságból veszek. – Ha így gondolkodunk,
rádöbbenünk arra a fenséges igazságra: egyetlen érték marad – Krisztus mondja – a szeretet, amelyet,
ha kisugárzó vonalra állítom be, akkor annyit jelent: adok másnak és mindent veszek egek Urától. –
Jól jegyezd meg: fenséges gyönyörűség hozza az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek sorát (Mt
25,35-36), hogy kipontozza az ember feladatát. Amit az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37), testi-
lelki vonalon kell, hogy én tegyem!

Bef: Azzal a gondolattal zárnánk a lelki élet második fokozatának fejtegetését, amelyet úgy vigyél
magaddal, mint az életboldogság nagy rejtélyének két kulcsát: ha boldogságot keresvén önmagadnak
gyűjtesz, akkor az első kulccsal nyisd önnön értékeidet és Isten kegyelmeit árasztó rejtekhelyedet; ha a
második fokozat kiárasztó boldogságát igényli lelked, akkor a második kulccsal nyisd a titkos szek-
rényt: ez a szóró szeretet. Önnön kincseidből adj, nyújts, juttass mások lelkébe. – Eredménye mi
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lészen? Olyan világ tárul ki előtted, amelyben minden egyes ember Isten nagy gabonaföldjének kalá-
sza. Te magad nyitod tarisznyádat s kibuggyanó kapujába nyúlsz, szóród a bőséges magvak sokaságát.
Veted mindenfelé az Isten kincsét, és örömöd lészen, ha aratás idején látod munkád eredményét: a kö-
rülötted aranyló teremtett kalászok bőségét. – Igazság lesz: boldognak tudod majd magadat az Úr vi-
rágos gabonamezején, de magad boldogságával aranyló termésbe szökken Isten gabonaföldjén min-
denki, aki környezetedben él. Isten kegyelmével magad boldogságának második fokozatával a mások
boldogítását kaszálás idején majd neked köszönhetik. Amen.

* *

MEGSZENTELŐDÉS
(Beszéd, vázlatos)

Bev.: Bár a megváltás tárgyi műve befejeződött, az emberek megszentelődésének folyamata állan-
dó sodródás…

1. A megszentelődés – állandó sodrítás.
Ha egekre feszülő szemmel azt vizsgálnók, hogy hol láthatom lelkemmel az Atya, Fiú és Szentlé-

lek kifelé való működését, akkor hármas feleletben fognám egybe az egészet.
a) Az Atya – teremt.
b) A Fiú életével, halálával – megvált.
c) A Szentlélek kegyelmével – megszentel. – Mi ennek eredménye? – „Az első ember a földből

való, földi; a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s ami-
lyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani
fogjuk a mennyeinek képét is” (1Kor. 15,47-49).

2. A szentség jelei – életjegyek.
A szentek élete – földtől elszakadást hirdető szomorúságával riasztó lehet, pedig jegyei nem a

földre ködöt bocsátó hullafoltok. – Mik tehát?
a) A mindig égre feszülők…
b) A föld tiszta örömeit szeretők…
c) A személyes felelősség fantasztái…
d) A szeretet jegyéből életet fakasztók: Istent dicsérők, embert szeretők. – Ki beszélt erről? Az Úr!

„A legfőbb parancs a szeretet” (Lásd: Mt 22,37-40)… – Ezek a jelek lélekarcra építettek és életben is
jelentkeznek. Roppant nagy értékük az, hogy az égi és földi életet a végnélküli élet egységébe fonják.

Bef: Aki azután a földi szentség jegyeit kivívja, az az „örök otthon” életjegyeinek örök és diadal-
mas birtokosa. – Dolgozik az isteni Szeretet és Magához ragadja a szeretet szellemi teremtményét, az
embert. – „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” (Tim. 4,7).

* *

A HELYET KÉSZÍTŐ MESTER
(Beszéd, 1961; vázlatos)

Bev.: Az atya halálos ágyánál nem örül a gyermekek együttese. – Gondolj el egy ilyen jelenetet!…
Itt sírás és zokogás a dal és könnyhullatás a keserű fájdalom… Ilyenkor a jó atyától vett javak eleve-
nekké lesznek, az elvesztendő értékek fájdalmat csikarnak ki a lélekből… Mintha marna a sok eltűnő
szeretet és facsaróan keserves lenne a következő nehéz idő…

1. Könnyetek pereg, mert távozom…
„…mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el szíveteket” (Jn 16,6)… Tudom szomorúságotokat,

de pergő könnyetek későbbi örömforrásotok.
a) Végleges-e az elválás? – Csak átmeneti. Olyan, mint földi atyátoké, aki ott vár titeket.
b) Lélekben történő-e az elszakadás? – Velem ti örök kötelékben éltek! – Azért, mert a szeretet –

örök.
2. De csak így lehet tiétek a Távozó.
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a) Tőlem csak a bűn választana el titeket. Azt pedig meggyőztem és így velem vagytok mindörök-
ké! –„Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt
és föltámadt” (2Kor. 5,15).

b) De áldozatos kereszthalálom örök eltörlője minden köztünk emelkedő válaszfalnak. Nemcsak el
nem szakadunk, de tanításom, életem, halálom a hozzátok fűződés örök köteléke.

c) Sőt, látszólagos távozásom – helykészítés a ti drága lelketek számára. „Senki sem jut az Atyá-
hoz, csak énáltalam” (Jn 14,6).

Bef: A halálos ágyon fekvő atya távozását örömre hangolná – a váratlan találkozás. Sőt! Boldogít
az örök találkozás reménye. Ezért írtuk sírjára: Találkozunk. Azért tűzzük fejfául a Kereszt jelét is. –
Krisztus Urunk ígérete szerint pedig biztos – az örök találkozás. Így tehát boldogság reményét csillan-
tó a Helyet Készítő távozása! Amen.

* *

AZ ISTENI KÜLDETÉSŰ EGYHÁZ
(Beszéd, vázlat)

Bev.: Pogány templomokban nincs igehirdetés!  – Itt  van az Ige és csendíti az igét!! Ez Krisztus
módszere, hogy közölje. Miért? Mert van ismerete Istenről és emberről. – Krisztusban él az Isten gon-
dolta ember képe. Ennek meghirdetése Krisztus és az Egyház feladata. Megvalósítása pedig az ember
kötelessége.

1. Lelkében a kinyilatkoztatás szent letéte.
a) Eredete: Krisztustól vette, híveinek adja.
b) Tárgya: Isten népe vagyunk, Isten megváltottjai vagyunk, Isten várományosai vagyunk.
2. Ajkán az isteni ige csendülése.
a) Egyetemlegesen fordul mindenkihez. Hívekhez, hitetlenekhez, pogányokhoz.
b) Egyetemes hódolattal formálja az emberlelkeket. Bűnbocsánatot kérőt, megtisztultat, a „szent

embert”.
Bef: Miért? Mert az Egyház ezt akarja? Nem! Azért, mert Krisztus tervét szorgalmazza. – Min-

den ember Krisztus varsájának eleven halacskája!! Fényt neki! (Példa: a „vak pisztráng”). – „Menje-
tek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek va-
gyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,19-20). Amen.

* *

HA RÓMA BESZÉL!…
(Beszéd; vázlatos)

Bev.: Megszoktuk már, hogyha Róma beszél, akkor a lélek felé fordítja az emberiség figyelmét.
Nem hiába igaz, hogy az Úr Jézus azért állította népének élére a pásztorok pásztorát, hogy állandó
gondozás mellett időről időre felemelje szavát és odairányítsa a figyelmet, ahol a lelki értékek pihen-
nek.

1. Róma szava a lélek ébresztője. A földi gondok, fáradságok egészen beleágyaznak bennünket
az anyagiasság világába. Gondjaink nagy terhét jelenti a kenyér, amelynek megszerzése kiszívja ere-
ink javát. Fenyegető a veszély, hogy az istenfiúságra hivatott ember a földet gyúró, földből és földért
élő értéktelen vegetatív lénnyé silányul. Ezt a veszélyt gátolja meg Róma, amikor a világhoz intézett
szavával a figyelmet a lelkiekre tereli.

2. Az embernek jól esik, ha rádöbbentik arra a fönséges öntudatra, hogy égi eredete örök célok
felé lendíti.

Ez a nagy és fenséges tudat: tevékeny erő, amely állandó munkára serkent. Az ember tudatos nap-
raforgó lesz, amely az örök élet napja, a mindenható Isten felé fordítja tekintetét. Kell azért neki ké-
sőbb is a földi, hisz testi erőit belőle nemesíti. De keresve-keresi az eget, amelynek kegyelméből öl-
tözteti lelkét változatos színárnyalatokba. A föld az élet lehetőségeinek színtere; az anyag az emberi
élet fennmaradásának alapja; de az élet virágbaszökkenése a kegyelmi erők munkájának eredménye. –
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Az élet teljességéhez tehát nélkülözhetetlen az égiek kegyelme.
Bef: Íme a római beszéd értelme és értéke! – Az embert oda fordítja ahhoz az Életforráshoz, ahon-

nan a lélek számára megcsurran az éltetően üdítő erő. Az élet dohogó robajában odafordul a lélek ér-
tékei felé és benne megtalálja életének tartalmát, boldogságát és örömeit. Ezért hallgatom áhítatos lé-
lekkel  Róma szavát,  mert  nem a földi  hatalom erejével  és  emberi  súlyával,  hanem az isteni  küldetés
fölényességével irányít a földi boldogság és az örök élet távlatai felé. – Róma beszél, és alázatos,
készséges lélekkel hallgatja, követi az égiek felé törő hívő lélek. Mert Jézus rendelkezett: „Te Péter
vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a
mennyország kulcsait” (Mt 16,18-19).

* * *
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