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Szerkesztői megjegyzések

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

*

A II. sorozat: „Isten és ember” tematikájának és sorrendiségének tervezete csupán „térma-
gyűjteményként” maradt fenn kézirat-töredékekben.

*

Az egyes nagyobb egységek részben a háborús időkben pusztulást szenvedtek, részben a szerző
életéből már nem futotta a teljes-, illetve kidolgozásra.

*

Így a meglévő részek és részletek az eredeti elgondolástól eltérő csoportosításban, összevonásban
és címmel jelennek meg ebben a sorozatban. Kivételt képező témakörök, eredeti címmel és közel tel-
jes kidolgozottsággal: az Oltáriszentség, Jézus Szent Szíve, Május Királynője (bár a Május Királynő-
jéről szóló /98-100./ kötetek belső szerkesztettsége kérdéses).

* * *

Előszó

Ez az egész rész azt akarja elérni, hogy szerves rendszerbe foglalja a Szent Szűz személyiségének
és életének döntő jellegzetességeit és állomásait, majd az ő életkiválóságainak reánk sugárzó mozza-
natait. – Kettős vonalat követünk, mert először az Isten örök tervének felvázolását, majd az isteni terv
örök valósulását, a karizmáknak pedig kegyelmi tökéletességét értelmezve ismertetjük. – Mindebből
azt kellene levezetni: ha ilyen tervvel, ilyen élettel és kegyelmi szórással lépett közénk a Szent Szűz,
akkor hasonló életszolgálattal forduljon feléje a föld zarándoka. – Bele kell vezetni híveinket abba a
gondolatba, hogy az Isten örök terve és az Isten terveinek örök valósulása nemcsak az igazság diadala,
hanem az Isten tervében üdvözítendő ember életfeladatainak jelzése is. Éppen azért olyan módon kell
ezeket beállítani, hogy az ember észrevegye, hogy az Isten terveinek állomása végül is az emberi
élethivatás tárgyi mozzanatai, és az emberi lélek alanyi megrezdülései legyenek tehát a föld zarándo-
kának életfényei, kegyelmi forrásai és életet nemesítő erői. – E nagy II. részt két alrészre bontjuk: II/1.
részben több alcsoportban rendezzük és részletezzük a tartalmi tételeket: a Szűz Anya kiemeltetése,
élethivatása, ahogy az emberek reá tekintenek, apologetikus szemszög, triduum, májusi ájtatosság be-
szédei, végül függelék. – Azután a II/2. részben alcsoportokba kapcsoljuk a következő tételeket: má-
jus Királynőjének magyar tisztelete a „magyar Golgotával”, a lorettói litánia, himnuszok,
Máriatársulatok (kongregációk, Rózsafüzér Társulat...), családi tiszteletadás, jövőre néző útmutatás. –
Óhatatlan azonban az alcsoportok tematikus átfedése. – Mindezeket összefűző láncokban, sorozatok-
ban értelmezzük és magyarázzuk, de a szónok külön-külön is kiszakíthat egy-egy részletet, amely a
maga egészében is teljes egységet alkot. – Lássuk tehát egyenként.

* * *

a) alcsoport: A Szent Szűz előrerendelése és kiemeltsége

Ennek az alcsoportnak tárgyi részét adja a Szent Szűz életében jelentkező isteni kiemeltetés, előre-
rendelés, és az isteni kinyilatkoztatásokat tanító élő tanítás nyer megvilágítást. – Jól meg kell jegyez-
ni: a most érintett tételek máshol is hangot kapnak – azért, hogy bármelyik beszédlánc mondására ké-
szül is a szónok, a teljes egész dogmatikai igazságot közölhesse. A választás szabadsága a tételek bő-
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ségében más és más beállításhoz vezethet, de a választás után is – más és más alakban – az egész iste-
ni kinyilatkoztatás tanítandó és értelmezendő. Az ismétlés tehát azért van, hogy más alakú tételmegfo-
gás mellett is fényeskedjék az egész isteni kinyilatkoztatás. – Lássuk most ezeket egyes beszédláncok-
ban.

I. beszédlánc címe: A Szent Szűz az Isten kiválasztottja

Itt az isteni különleges előrerendelés magyarázandó.

1. beszéd: A szeplőtelen fogantatás kegye

Bev.: Istenanya – Szűz Mária, tehát Isten előrerendelésének kiemeltje. – Kérdezzük: mivel tüntette
ki az Úr?

1. A bűntelenség kegyével.
2. Az örök érintetlenség ajándékával.
Bef.: Az Úr Bárányának Anyja nem lehet a bűn rabja.

2. beszéd: A szűzi anyaság kegye

Bev.: Isten tervében – emberi természetet hord az Istenember. – Kérdezzük: hogyan szolgálja ezt
az Istenanya?

1. Szűz élettel – készülve.
2. Szűzen foganva.
3. Szűzen élve.
Bef.: Izaiás jövendölése teljesül. „Ezért az Úr maga ad majd nektek jelt: Íme a szűz méhében fo-

gan és fiút szül; neve Emmánuel lesz” (Iz. 7,14).

3. beszéd: A mennybevitel kegye

Bev.: De mivel jutalmazza áldozatos életét az ég Ura?
1. A tisztaságos földi élet dicsőségével.
2. Az égbeszállás kiemelt fényességével.
Bef.: Ez az Egyház élő tanítása.

*

II. beszédlánc címe: Az isteni előkészítés

Itt arról kellene szólni: hogyan villan elő az Üdvözítő Anyjának képe az Isten végtelen tervéből?

1. beszéd: Az örök életkép

Bev.: Isten „emberterve”...
1. A Szűz Anya a tökéletes ember.
2. Mert benne teljes az isteni kegyelem.
Bef.: Rajta keresztül jelent meg a földön az Úr!

2. beszéd: Az ígéret Asszonya

Bev.: De az elesett ember életében kicsoda az „Asszony”?
1. Az égi Erő – Anyja.
2. A Megváltó – szülője.
Bef.: Az ő képét rajzolja elénk az Írás imigyen: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé,

ivadékod és ivadéka közé: Az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15).
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3. beszéd: A megdicsőült Istenanya

Bev.: De a „tökéletes ember” képe az „Istenanya képében” nyeri a megdicsőült fényözönt.
1. Az embert teremti az Isten.
2. És az „Istenembert” szüli az ember.
Bef.: Ez az „asszony” – a megdicsőült Anya.

*

III. beszédlánc címe: A beteljesülés állomásai

Itt a megváltás történelmi állomásai (megvalósulás) rajzolandók meg.

1. beszéd: Az angyali üdvözlet

Bev.: Az Isten angyala jelentkezik. Szavait így értelmezi a tárgyalás:
1. A „Szentlélek ereje száll rád...”
2. „Ezért a szent (Fiad) is Isten Fia lesz...”
Bef.: Isten szava az angyal igéje.

2. beszéd: Erzsébet üdvözlése

Bev.: De kicsoda érti ezt a csodát?
1. Akivel közölte az Isten.
2. Aki hangosan dicsőíti az Istent.
Bef.: Isten tényeit értékeli és dicsőíti az Isten embere.

3. beszéd: Betlehem csodaéjszakája

Bev.: Betlehem kicsisége és nagyszerűsége így lép az ember tudatába: „De te, Efráta Betlehemje
kicsiny vagy ugyan Juda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralko-
dója, aki kezdettől fogva, az örökkévalóság napjaitól fogva származott” (Mik. 5,2).

1. Pásztornépek csodaéjszakája.
2. Emberiség élethajnalodása.
Bef.: Paradicsom kertje – a Betlehem kicsi istállója.

*

IV. beszédlánc címe: Az Istenanya földi állomásai

Itt a Szűz Anya életének állomásai magyarázandók. De úgy, hogy az életének mikéntjéből mire-
ánk is következtetések vonandók.

1. beszéd: Betlehem

Bev.: A „királyi törzs” otthona.
1. Ide siet – az áldott Anya.
2. Itt születik – az Istenfia.
Bef.: Összeírásra siet – és: örök összeírást segít elő...

2. beszéd: Názáret

Bev.: Itt élt mint Szűz és ide tért vissza mint Édesanya.
1. Életgondja – a Gyermek gondozása.
2. Áldozatos élet – az életének jellemvonása.
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Bef.: A „Szent Család” örök képe Názáret.

3. beszéd: Jeruzsálem

Bev.: A „templom” volt az igénye, és az örök Áldozat bemutatásában való részesedés lőn életének
igazi tartalma.

1. Az Isten szentélyét hordozó város lelkének áhítozottja.
2. De az „örök Áldozat bemutatása” élethivatásának kiteljesítése.
Bef.: Ezért élt a földön!

*

V. beszédlánc címe: A tanító Mester közelében

Itt a „családi kör”, majd a „tanító élet” és a „keresztút” rajzolandó meg, mégpedig úgy, hogy ezek
a fizikai közelségek a lélek közelségét is érintsék.

1. beszéd: A názáreti otthon

Bev.: A „Szent Család” földön élő egység.
1. Egységbe fon Anyát – Gyermeket a vér közössége.
2. Egységbe fon Anyát – Gyermeket az isteni természet kivételes ékessége.
Bef.: Az otthon tehát az égnek földreszállása.

2. beszéd: A kánai lakodalom

Bev.: De a föld örömeiben is együtt él a „Szent Család”.
1. Részesedők – az emberek örömében.
2. És fokozói – az emberek örömének.
Bef.: Erre hivatkozik az apostol: „Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: ör-

vendjetek!” (Fil. 4,4).

3. beszéd: A szenvedő keresztút

Bev.: Az öröm is egybevon, de a közös szenvedés törhetetlen lélek- kötelék.
1. Szenvedés – a megváltás útja.
2. Együttérző – a fájdalmas Anya.
3. De készséges – az áldozat vállalására.
Bef.: „Ecce homo” – a Mester, „Mater dolorosa” – az Anya.

*

VI. beszédlánc címe: Örömnapok

Itt a Szent Szűz életének örömnapjai fejtegetendők. Természetes, hogy ezek a napok növelhetők,
színezhetők!... Itt csak példát kínálunk.

1. beszéd: Karácsony éjszakája

Bev.: Hogyan élhette át a „szent éjszakát” a Szent Szűz?
1. Csodás ihlettel tudta életének égi értékét!
2. Boldogan láthatta a földiek örömét.
Bef.: Ő tudta, amit mások reméltek.
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2. beszéd: A „bemutatás” örömünnepe

Bev.: Isten Egyszülöttje – a föld „lakója”.
1. Az Úr házába viszi – az Úr Egyszülöttjét.
2. És az égi Atya gondjaira bízza az emberek Megváltóját.
Bef.: Boldogságának forrása: ad az Atyának és kap az Atyától.

3. beszéd: A virágvasárnap diadala

Bev.: A Messiás „örök diadalútjának” előfutamozása a jeruzsálemi bevonulás. – És mi módon ré-
szesül ennek örömében a Szent Szűz?

1. Észleli szent hitének valóságát.
a) „Rex Israeli”.
b) Pálmás bevonulás.
2. Ezért reméli életének ilyen diadalát.
a) Ő is...
b) De minden ember is...
Bef.: Így részese a jeruzsálemi diadalnak!

*

VII. beszédlánc címe: A sötétségek sötétsége

Itt arról kellene szólni, hogy miképpen teljesül a Szűz Anya életében Simeon jövendölése: „... s a
te lelkedet is tőr járja át, hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése” (Lk 2,35).

1. beszéd: Az elfogatás éjszakája

Bev.: Az „ünnepek” előtti éjszaka hírei...
1. Ellenségei kezében...
2. A kihallgatás jegyében...
Bef.: Mi lesz a „szerelmes Fiából”?!

2. beszéd: A kereszthordás dele

Bev.: A jeruzsálemi utca – nagypéntek delén...
1. Viszi a bűnök áldozati oltárát a Bárány.
2. A szenvedést átéli a Bárány.
Bef.: A Szűz Anya is ott megy a szomorú menetben.

3. beszéd: A halál éjszakája

Bev.: „Beteljesedett”: „Amint Jézus az ecetet megízlelte, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtot-
ta fejét és kilehelte a lelkét” (Jn 19,30).

1. Látta lehajló szent fejét.
2. Ölébe fektette szent testét.
3. Sírhoz kísérte az áldott tetemét.
Bef.: Ez – a „lélek éjszakája” lett.

*

VIII. beszédlánc címe: A diadalok diadala

Itt a megdicsőült Szűz Anya égbevitelét kellene magasztalni. A gondolat-fűzés ilyen lehetne:
együtt szenvedett – együttesen megdicsőíttetett.
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1. beszéd: Ő egy az emberek közül

Bev.: Tárgyilag ez az igazság: Szűz Anyánk valóságos ember. – De milyen?
1. Szeplőtelenül tiszta.
2. Isten Egyszülöttjének Anyja.
Bef.: Ember! De különös hivatással!

2. beszéd: Egyetlen az emberek közül!

Bev.: Miben áll a kiemeltsége?
1. Istenanyai a hivatása.
2. Bűntelen a fogantatása.
Bef.: Egyedül – Éva nemzetségéből.

3. beszéd: Kiemelten egy – a „hazatértek” közül

Bev.: Mindnyájan feltámadunk.
1. Szűz Anyánk nem lett a „földanya” pora.
2. Mert lelkét nem érintette a bűn árnyéka.
Bef.: A halál ugyanis a porrálevés átmenetét is hozza.

*

IX. beszédlánc címe: Az Istenanyáról szóló „élő tanítás”

Itt kiemelten összefoglalhatnánk a Szent Szűzről szóló egyházi tanítást. Persze ez is tárgyalható,
de lényegesen így is összevonható:

1. beszéd: Gratia plena

Bev.: A teljes kegyelem értéke.
1. Birtokolja a teljes szépséget.
2. És hordozza a tökéletes isteni kegyelmet.
Bef.: Minden kegy hordozója.

2. beszéd: Virgo virginum

Bev.: Mit jelent ez?
1. Ante partum.
2. In partu.
3. Post partum.
Bef.: Így az egyetlen.

3. beszéd: In morte victorit

Bev.: A halál percét átélte.
1. De a porrá alázkodást elkerülte.
2. Mert a föld sohasem uralkodott felette.
Bef.: Feltámadott a halál után!

*

X. beszédlánc címe: Örök és ős igazság: minden a Fiú
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Itt azt kellene hangoztatni, hogy a Szent Szűz minden kegye: a Fiú égi ajándéka.

1. beszéd: A Messiásról szól az Írás

1. Általános ígéretben.
„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé: Az széttiporja feje-

det, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15).
2. Prófétai szavakban.
Jákob, Izaiás, Mikeás, Dániel.
3. Valóságos teljesülésben.
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e

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

2. beszéd: A Messiást szolgálja minden

1. A „választott nép” – az eljövetelét készíti elő.
2. A „megváltott nép” – az igazi életet éli.

3. beszéd: Azért áldozatosan néma az Isten Anyja

1. Kevés a róla szóló beszéd.
„Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A

Szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták... Ne félj, Má-
ria! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,26-27
és 31).

2. Még kevesebb az önmagát dicsérő beszéd.
„Magnificat” – és semmi más!

*

XI. beszédlánc címe: Dogmáink eredete

Itt a kinyilatkoztatás problémáján át kellene a Szent Szűzre vonatkozó igazságokat megvilágítani.

1. beszéd: Isten szaván alapulnak

1. A kinyilatkoztatás hirdeti igazságukat.
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e

végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2).
2. Az Isten világította ember hódolatosan követi igazukat.
„Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz (bennem), annak örök élete van” (Jn 6,47).

2. beszéd: A „depositum fidei”-ben mindig élnek

1. Ha homályos is a tartalmi részének jelzése...
„... példabeszédekben sok mindenre oktatta őket” (Mt 13,3).
2. Mégis az üdvtörténet szerves és kivirágzást adó része.
„Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet” (Mt 15,15).

3. beszéd: A Szentlélek sugallatával kihirdettetnek

1. Az Úr vezette Egyház őrzi és védi.
„De ha akár mi, akár egy mennybéli angyal más evangéliumot hirdetne, mint amit mi hirdetünk:

átkozott legyen!” (Gal. 1,8).
2. Az Úr vezette Egyház csalhatatlanul kihirdeti.
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„Mindent lába alá vetett és az egész Egyház fejévé tette őt...” (Ef. 1,22). „Én azonban imádkoztam
érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megtérve megerősítsd testvéreidet” (Lk
22,32).

*

XII. beszédlánc címe: Van-e „új dogma”?

Itt a fejtegetés lényege az volna: Isten szava a kinyilatkoztatott igazság: ezt tárja fel és bontja ki az
„élő tanítás”. Kibontandó tehát: mi ez tárgyilag?

1. beszéd: A természet szava és Isten személyes kinyilatkoztatása

1. Isten szól – a természeten át.
2. Isten szól – a személyeken át.
a. Próféták.
b. Egyéni kinyilatkoztatás.

2. beszéd: Az emberi tételbe öltöztetett isteni ige – a dogma

Bev.: Mi tehát a dogma?
1. Tételbe fogott isteni ige.
2. Életirányt jelző isteni gondolat.

3. beszéd: A kifejtetlen hirdetett – és világosan fogalmazott igazság: az „új dogma”
1. Ősi – a tartalom.
2. Új – a kihirdetett alakja.
3. Hitet követelő – az igaza.

* *

b) alcsoport: A Szent Szűz élethivatásának kérdései

A most következő beszédláncok e jelzett tárgykörben foglalkoznak az isteni terv, a földi közös élet
és a földi szolgálat tételeivel. Ez a rész tehát valójában tárgyi megvilágítása annak a felénk forduló
Szeretetnek, Aki a Szűz Anyát állítja örök kísérőül az emberiség mellé. – Ezek a beszédláncok sok
ponton találkoznak az a) alcsoport tételeivel, de ezek az egység és teljesség kedvéért a mostani soro-
zatba is belekívánkoznak. Arra azonban ügyeljünk, hogy a túlzó ismétlések elkerülése végett más és
más szemszögből tárgyaltassanak. – A tételek kiválasztása után ugyanis egyik vagy másik keretben
tárgyalhatja a kérdést a szónok. – Mivel ezek a beszédlánc-csoportok egyes beszédei a szeplőtelen fo-
gantatás, a Szent Szűz születése, az istenanyai elhivatása tételeit érintik, azért részletes idézeteket és
kifejtési módozatokat ezeknél az ünnepeknél (dec.8.; márc.25.; szept.8; szept.12.) találhatunk. – Lás-
suk tehát az itt jelzett alcsoport beszédlánc vázlatait egyenként.

I. beszédlánc címe: Szűz Anyánk Isten örök tervében

Itt az a szempont vezesse a szónokot, hogy az örök Atya előrerendelő Szeretete táruljon a hívek
elé. Az isteni szeretet tényét hirdesse meg a Szent Szűz.

1. beszéd: Ab aeterna ordinata sum

Bev.: Éltem-e és hogyan éltem égi Atyám tervében?
1. Választattam – hivatásra.
2. Rendeltettem szolgálatra.
Bef.: Mégpedig kivételes szolgálatra. Az üdvözítés szolgálatára. Ezért lettem nagyobb az embe-
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reknél.

2. beszéd: Ideo: immaculata concepta sum

Bev.: Milyen keggyel indított az égi Atya?
1. Az érintetlenség jegyével.
2. A kegyelmek teljességével.
Bef.: Nevem tehát: Immaculata.

3. beszéd: Ideo: virgo virginum

Bev.: És az erények fénye miben tündöklik leginkább?
1. A lélektisztaság hordozásában.
2. A lélektisztaság teljes őrzésében.
Bef.: Ezért nevem: Virgo virginum.

4. beszéd: Mater Dei sum

Bev.: És mindez: miért?...
1. Anyja lettem az Üdvözítőnek.
2. Részese lettem az üdvözítésnek.
Bef.: Ezért nevem: Mater Dei coredemptrix.

*

II. beszédlánc címe: A Szent Szűz törzse

Itt az Isten Anyja földi családfája értelmezendő. Szinte kérdezni kell: honnét az égi Virágszál?

1. beszéd: Szűz Anyánk hazája

Bev.: Hozza életsodrának lendületét.
1. Izrael országa – a hazája.
2. „Örök Kánaán” keresés – a lélekvágya.
Bef.: Az Ígéret Földjének a gyermeke.

2. beszéd: Dávid ivadéka

Bev.: A választott nép királyi törzse: Dávid családja.
1. Királyi család sarja.
2. Királyi lélek hordozója.
Bef.: Ne a külsőt nézd, hanem a királyi lelkületet tiszteld!

3. beszéd: Szűz Anyánk családja

Bev.: A „szűk család” élete zárt és elszerényedve – ködbe húzódó.
1. Anna leánya.
2. Názáret szüze.
Bef.: Aki magasan áll Isten előtt, az igen szerényen húzódik meg az emberek előtt.

4. beszéd: Szűz Anyánk születése

Bev.: A születés – életbe lépés. – Milyen a Szent Szűzé?
1. A többi emberéhez hasonlóan egyszerű.
2. De Isten tervének szolgálatára készülő.
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Bef.: Quis puella illa erit?...

*

III. beszédlánc címe: Szűz Anyánk gyermekkora

Itt az a terület járandó be, amelyet a legendák és a tradíciók tárnak elénk.

1. beszéd: A legendák fényvetése

Bev.: Az elzárkózott élet kis emlékei is fennmaradnak...
1. Emléküket őrzi a hagyomány.
2. Értéküket színezi a legenda.
Bef.: De az igazság magva kihámozható.

2. beszéd: A Szűz Anya bemutatása

Bev.: A Batthyány tér Szt. Anna templomában a főoltár csoportozata: „a kis Mária bemutatása”.
1. Őt is Istenhez vezetik szülei.
2. Hogy Istennel peregjenek alá évei.
Bef.: Istennek ajánlják, mert isteni választottságát aligha ismerték.

3. beszéd: A Szűz Anya gyermek élete

Bev.: Itt már szól az Írás...
1. Szűznek az angyal...
2. Tiszta gyermeknek hiszi az ember.
Bef.: Hát még ha reá vetítjük – az Immaculata fényét!...

4. beszéd: A Szűz Anya hajadon élete

Bev.: Tiszta hajadon élete – isteni kinyilatkoztatás.
1. Szűz élete a múltja.
2. Szűzi élet a szolgálata.
Bef.: Ezért mondhatjuk: Virgo virginum.

*

IV. beszédlánc címe: A Szent Szűz eljegyzése

Itt felvetendő az örök tisztaság problémája és megvilágítandó az isteni kinyilatkoztatás alapján
(Lásd: Lk 1,26-27 és 31-32).

1. beszéd: A Szent Szűz – Szt. József jegyese

Bev.: Egyedül élje-e az Isten Anyja életét?
1. József jegyeseként áll mellette.
2. Hogy az „atyai kar” legyen védelme.
Bef.: Ez az isteni életterv valósulása.

2. beszéd: Eljegyzés és örök tisztaság

Bev.: Ellentétesnek látszó intézkedés.
1. Az eljegyzés életvonal lekötés.
2. De a lekötés nem életszolgálat kínálás.
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Bef.: Van – „szent József házasság” is!

3. beszéd: Miért az eljegyzés?

Bev.: Ez a kérdés így is felvethető: az egyedüllét, vagy a társas közösség-e a jobb?
1. A közösség – erőforrás.
2. A családi közösség – védelem biztosítás.
Bef.: A látszat védelmet követel.

4. beszéd: A tiszta jegyes, Szt. József

Bev.: És ki volt Szt. József?
1. Igaz férfiú.
2. Áldozatos szolgálatot tevő.
Bef.: Így a „Szent Család” a tiszta élet örök példája.

*

V. beszédlánc címe: Jézus Édesanyjának örömei

Ez a kérdés az előző sorozatban is érintetett. Itt – az ott adott szöveg szerint – példát adunk a bőví-
tésre.

1. beszéd: A Betlehem öröme

Bev.: A gyermek születését váró anya.
1. Ő is ennek a várakozásnak boldogja.
2. Ő is a születés örömének hordozója.
Bef.: Az olasz mesterek – Jézus születési képe...

2. beszéd: Az angyali hangok hallásának öröme

Bev.: Az igazi ember lelke egek felé feszül.
1. Mária lelkében dalolt az ég.
2. Mária fülében csendült az égi hang.
Bef.: „Egekben élő élet” hallja az egek szavát.

3. beszéd: A pásztorok hódolatának öröme

Bev.: A szegény betlehemi istálló – végül is hódolatos imádók találkozó helye.
1. Boldogan fogadja – az Édesanya.
2. Hogy Isten Fiát imádja a pásztorok kara.
Bef.: Íme az Isten Fia születése – az Édesanya leírhatatlan boldogsága!

4. beszéd: A bölcsek érkezésének öröme

Bev.: Az alázatos pásztorok után napkelet bölcsei alázkodnak.
1. Boldog az Édesanya – hogy Fiához jönnek a „nagyok”.
2. Boldog azért – mert így istenivé lesznek az „alázatosak”.
Bef.: A Szent Szűz öröme – az emberiség megszentelésének boldogsága.

*

VI. beszédlánc címe: „A Szent Család belső örömei”
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Részletezendők a „Szent Család” otthon-szentélyének örömei...

1. beszéd: Itt a „Gyermek”

Bev.: Mit várt a „Szent Család”?
1. Az Isten küldöttjét...
2. Emberek Üdvözítőjét.
Bef.: Mily boldogság lehetett a megérkezés!...

2. beszéd: Itt a „Szeretet”

Bev.: Kicsoda a „Gyermek”?
1. Az Édesanya és Szt. József biztosan tudta: itt a Szeretet.
2. Lélekszentélyüket boldogította – az isteni Szeretet csodás jelentkezése.
Bef.: Az isteni Szeretet boldogította életüket.

3. beszéd: Itt a – Szeretet gondozása

Bev.: De milyen volt a „Szent Család” feladata?
1. Dolgozni – a Gyermekért.
2. Gondozni – a Gyermeket.
Bef.: Istenért dolgozni – mindig öröm.

4. beszéd: Itt – az áldozatos élet öröme

Bev.: Vajon az áldozatos élet szenvedés és fájdalom?
1. A szeretetből hozott áldozat boldogság.
2. A boldogság vétele új áldozatra hangolódás.
Bef.: Ez volt a „Szent Család” élettartalma.

*

VII. beszédlánc címe: A „fájdalmas Anya” lélekszomorúsága

Itt a Szent Szűz belső szomorúsága színezendő. – De figyelem! Vezettessék le: mi is így éljük át
életünket!

1. beszéd: A simeoni jövendölés fájdalma

Bev.: A „bemutatás” – öröm. És – a jövendölés?
1. Fájdalomról szól Simeon.
„…s a te lelkedet is tőr járja át…” (Lk 2,35).
2. Szenvedést vállal – az Istenanya.
Bef.: A „jövő képe” színezetten lép eléje, és ezért nagy a fájdalma…

2. beszéd: Az üldöztetés érzete

Bev.: Csak boldogságot hozott a „Gyermek”?
1. Heródes gyűlölete kíséri.
2. Az üldöztetés első kopogtatása kíséri.
Bef.: Milyen lesz az élete?…

3. beszéd: A menekülés fájdalma

Bev.: „Otthon” és „pusztaság”?
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1. Kiűzetve az elsőből.
2. Menekülve a másodikba.
Bef.: És ezt is viseli az Istenanya.

4. beszéd: Az elhagyatottság érzete

Bev.: A Kereszt tövében áll az Anya.
1. Halálra váltan – a Fia.
2. Csak kevesek – a vigasza.
Bef.: Hol a „Támasza”?…

VIII. beszédlánc címe: Az embercsaládhoz láncolódás öröme

Itt azt kellene magyarázni, hogy a Szent Szűz az egész emberiség életét segítő és emelkedéshez
juttató áldozatos szeretet.

1. beszéd: A Mester akarata ez

Bev.: Hol jelentkezett ez az akarat?
1. A Kereszt tövében,
„Asszony, nézd, ő a te fiad!” (Jn 19,26).
2. A Szentlélek várás egyetemében.
„Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel

állhatatosan imádkoztak” (Ap.Csel. 1,14).
Bef.: Mindig övéivel a Messiás Anyja.

2. beszéd: A Szeretet Anyja vállalta

Bev.: És az Isten Anyjának felelete?
1. Most is: „Az Úr szolgáló leánya vagyok” (Lk 1,38).
2. Mindig: az Ő készséges imádója.
Bef.: Ezért is fordul feléje az emberek szeretete.

3. beszéd: Jézus népei együttesében

Bev.: Mit mutat a Szent Szűz élete?
1. A Mester apostolaival élte a földön.
2. A Mester népeit segíti a földön.
Bef.: Anyánk szeretete állandó.

4. beszéd: Örök együttesben

Bev.: De meddig fonódik életünkbe az ő szeretete?
1. Az örök hazában is folytatódik.
2. Az örök szeretetben diadalmaskodik.
Bef.: A szeretet kapcsa – örök!

*

IX. beszédlánc címe: De hogyan él velünk a Szent Szűz?

Itt a szeretetben élés módozatai és mozzanatai fejtegetendők.

1. beszéd: Felé fordul – a föld fia
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Bev.: Csak a földet keresi-e az emberek szeme?
1. Egekben – Atyját keresi.
2. És egekben – „Édesanyját” is keresi.
Bef.: A „Szeretet Anyja” vezessen az igazi Szeretethez!

2. beszéd: A földhöz ereszkedik az égi Anya

Bev.: És az Édesanya lelke?
1. Szeretetével – a földön jár.
2. Szeretetével – kegyelmünkért esdekel.
Bef.: Ez a szeretet – emelő szeretet.

3. beszéd: Egek felé áhítozik a föld fia

Bev.: De csak egek felé áhítozó és egekből váró-e az ember fia?
1. Haza vágyakozik – Atyjához.
2. Ennek segítését kéri – Anyjától.
Bef.: Ez a legnagyobb szeretet-ajándék.

4. beszéd: Egekbe emel – az égi Anya

Bev.: A „megdicsőült” tudja – a célbafutás boldogságát.
1. Az anyai szeretet – osztani akaró.
2. Az „égbevitetett” osztása – hazasegítő.
Bef.: Így az Isten erejével örök hazába juttat!

*

X. beszédlánc címe: A Szűz Anya mostani földi útja

Itt azt kell fejtegetni: most is a földön jár az égi Anya.

1. beszéd: Jár – a lelkek világában

Bev.: Hol van az Úr Anyja?
1. A lélekvilág Királynője.
2. Az egyes lelkek erősítője.
Bef.: Velem is él.

2. beszéd: Jár – az Isten országában

Bev.: A Szent Szűz az igazi élet égi fénye.
1. Életutunk világítója.
2. Az élet élésének igazi szemlélője.
Bef.: Nyomdokain haladjunk.

3. beszéd: Jelentkezik – egyesek életében

Bev.: Kutasd csak lelkedet: szólt-e hozzád az Istenanya?
1. Szomorúságaidban?
2. Igényeidben?
3. Boldogságodban?
Bef.: Igen! Igen!
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4. beszéd: Jelentkezik – nemzetek történetében

Bev.: A nemzetek is – isteni hivatást élő közösségek.
1. Minden nemzetet segít.
2. Magyar nemzetet patrónaként gyámolítja.
Bef.: Róma ítélete: három igazi katolikus nép van: az ír, a magyar és a lengyel. És ezek Máriás né-

pek.

*

XI. beszédlánc címe: Kegyhelyeken

Itt a kegyhelyek ismertetendők, mégpedig abból a szempontból, hogy itt szólt és szól a Szűz Anya.

1. beszéd: Ő a jelentkező

Bev.: Maga a szeretet árad innen az emberekre.
1. Önkéntes a Szent Szűz jelenése.
2. Szeretet a jelentkezés indítéka.
Bef.: Szeretet tehát a cél.

2. beszéd: Ő a segítséget nyújtó

Bev.: De csak a jelenés a fontos?
1. Figyelmet kér az embereknek.
2. Hogy adhasson az embereknek.
Bef.: A szeretet a fontos.

3. beszéd: Az ember a kegyeket vevő

Bev.: És az embernek mi itt a szerepe?
1. Tárja ki a lelkét.
2. És vegye Isten kegyelmét.
Bef.: A vevő és a gazdagodó az emberi lélek.

4. beszéd: Az Egyház az ítélkező

Bev.: De honnan tudjuk, hogy jelentkezett a Szent Szűz?
1. Az ember csak – észlelő.
2. Az Egyház – az ítélkező.
Bef.: Az igazság hirdetője – a jelenés valóságának a lemérője.

*

XII. beszédlánc címe: Égbe!

Itt az életcél kérdése fejtegetendő.

1. beszéd: Égbe vitetett

Bev.: Ő is ember.
1. Földi életet élt.
2. Égbe vitetve boldogabb.
Bef.: Ő az Istenhez térő.
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2. beszéd: Ég felé segít

Bev.: És mi a célunk?
1. Égbe térni!
2. Segítségével odaérni!
Bef.: Ő a kegyelmek Anyja! A kegyelem a segítő erő!

3. beszéd: Égi kegyeket küld

Bev.: De száll-e az égből isteni segítés?
1. Atyánk szeretete – állandó.
2. A kegyelem árasztás – szeretetből fakadó.
Bef.: Ebben közbenjáró az égi Anya.

4. beszéd: Égbe segít

Bev.: Mi a kegyek kegye?
1. Az ő megdicsőülése – az övé.
2. A mi megdicsőülésünk – a miénk.
3. Az ő szeretete – az életeszközünk.
Bef.: Ezt szolgálja az ő szeretete.

* *

c) alcsoport: Ahogy az emberek nézik a Szent Szüzet

Ez a rész tehát alanyi jellegű lehet. Arra kellene törni, hogy a gyermek lelkén kezdve az élet legki-
emeltebbjeinek (tudósok, művészek stb.) ítélete alapján értékeljük a Szent Szüzet. De a főcél itt is: az
életünket iparkodjunk olyanná alakítani, aminőt azokban látunk, akiknek áhítozó lelkét ismertetjük. –
Ezek a beszédek egyesületi buzdítások is lehetnek. – Lássuk most ezeket egyenként, csak célmegjelö-
léssel ugyan.

I. beszédlánc címe: Gyermeklelkek és gyermekszemek

Itt a kisgyermekek élete vizsgálandó.

1. beszéd: Felé fordulnak

Fejtegetendő a kis gyermek természetes odahajlása az édesanya felé, és így természetfeletti ke-
gyelemmel fordul a gyermek égi Édesanyja felé.

2. beszéd: Benne bíznak

Itt magyarázandó: hogyan bizakodik a kis gyermek égi Édesanyjában.

3. beszéd: Reá feszülnek…

Ez a beszéd a „Mária-érmes” kis gyermekekről szóljon. Minden nap az éremre lehelt csók – az égi
Anyához törtető szeretet jelképe.

4. beszéd: Belőle várunk

Itt az a gyermektípus rajzolandó, amely jó szüleinek és övéinek boldogságát az égi Anyától kéri…

*
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II. beszédlánc címe: A küzdő gyermek tekintete

Itt a serdülők harca és diadala ismertetendő.

1. beszéd: Benne – a tisztaság Királynőjét látja

A tiszta ifjúság – égi Anyjában látja meg közelítendő életképét.

2. beszéd: Benne – a szeretet Anyját tiszteli

Itt részéről jövő segítség színezendő.

3. beszéd: Önmagában – a küzdelmek küzdelmeit segíti

Itt a „belső harcok” embere rajzolandó meg.

4. beszéd: Önmagában – a diadalmas életet tudja

Itt pedig – a Szent Szűz segítségének vételével – a „tiszta ifjú” diadalmas alakja állítandó fel.

*

III. beszédlánc címe: A családi tűzhelyek melegítője

Itt arról lehetne szólni, hogyan izzítja fel családi szentélyünk szent tüzét a Szent Szűz?

1. beszéd: A Szent Család képe

Színezzük, milyen az a tűzhely, ahol ilyen az anya; majd kérdezzük: és a mi otthonunk?

2. beszéd: Az Édesanya képe

Rajzoljuk meg a Szűz Anya képét… És a miénk?…

3. beszéd: Az elsőáldozás képe

Keressük: milyen lett családunk képe, mikor elsőáldozó gyermekünk lelkébe leszállt az Úr?

4. beszéd: A lélekben élő örök „életkép”

Hogyan álljon elénk ez a családi kép: az Istent hordozó és embert boldogító?

*

IV. beszédlánc címe: A szenvedő emberek vigasza

Itt az kérdezhető: mikor segít a Szent Szűz?

1. beszéd: Az anyagi küzdelmek idején

Bajunk van, de ezek enyhítésében is mellettünk a szenvedő Anya.

2. beszéd: A betegségek idején
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Betegek vigasza és segítője ő! Hittel forduljunk hozzá (Lourdes)!

3. beszéd: A halál percében is!

A halál percének kísérője az égi Anya (csodás érem!)!

4. beszéd: A sírhant közelében…

És a temetésnél is velünk van-e a Szent Szűz? A „Mester temetésén” résztvevő, átszenvedő; sze-
retteink temetésén is velünk van a „Mater dolorosa”.

*

V. beszédlánc címe: Ahogyan az „ihlettek” látják

Itt a „kiemelt lelkek” látóprizmáján át nézzük a Szent Szüzet.

1. beszéd: A tudósok

Fejtegetendő: a világi tudományok „nagyjai” és az egyházi tudományok „szentjei” Mária tisztelők
voltak.

2. beszéd: Írók és költők

Kifejtendő: a nagy költők a Szent Szűz „hárfás nemzedékéhez” tartoznak.

3. beszéd: Festők

Az olasz, holland, német, orosz, magyar stb. festők – a Szent Szüzet dicsőítő „élő ecsetek”.

4. beszéd: Építészek, szobrászok

Kövek, ércek – dómokká és ékekké alakulnak… És igen sok – a Szent Szűz tiszteletére.

*

VI. beszédlánc címe: A magukat magasabb rendűvé alakítani akarók

Itt azt kellene fejtegetni: hogyan fordulnak a Szent Szűz felé a magukat tökéletesíteni akaró lel-
kek?

1. beszéd: Ő – a példakép

Fejtegetendő: milyen az ő élete, és így levezetendő: hová ragad az ő életképe?

2. beszéd: Ő – a segítő

Itt azt kell kidomborítani, a példája nemcsak vonz, hanem kegyelemközvetítéssel segít.

3. beszéd: Ő – a kegyelmek Anyja

Itt folytatva az előzőt, a természetfeletti életre segítés magyarázandó. – Gondolat: az isteni termé-
szet Isten fiaivá nemesít.
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4. beszéd: Ő – a diadalmas Anya

Tárgyalás anyaga lehetne: Ő a mennybevitetett „Kiemelt”, legyek én a mennyekbejutó „felemelt”.

* *

d) alcsoport: Apologetikus tételek

Itt a Szent Szűz dogmatikai tételeivel kellene az „Életcsillagot” isteni fényben ragyogtatni. – De
most inkább a tétel-felsorakoztatásra vállalkozunk, mert ezek kidolgozása kivételes történelmi elmé-
lyedést és igen higgadt és bölcs mérsékletet igényel. A kidolgozások irányelve ez legyen: az isteni ki-
nyilatkoztatáson épülő egyházi „élő tanítás” közlendő.

 – A Szűz Anya Isten tervében:

1. beszéd: Az Ősevangélium

Bev.: Ködös képben látom az Isten tervét.
1. Kígyó fejét törő.
2. Égi diadalt arató.
Bef.: De sejtem a kiemelt hivatást…

2. beszéd: A tisztaságos Anya

Bev.: Próféták szavát figyelem.
1. Fiat szül a szűz leány.
2. Istennek hivatik az égi szülött.
Bef.: Végül is így áll történelmi fényben az Istenanya.

3. beszéd: A fájdalmas Anya

Bev.: Áldozat a megváltás, részese ennek a Megváltó Anyja.
1. Simeon így látja.
2. Az Istenanya így vállalja.
Bef.: Itt is felcsillan – az Isten terve.

4. beszéd: Mindnyájunk Anyja

Bev.: Egy törzs virágai vagyunk.
1. Évától születtünk.
2. Mária által üdvözülünk.
Bef.: Egy Anya üdvözültjei lettünk.

*

A Szűz Anya Isten szolgálatában:

1. beszéd: A Messiás Édesanyja

Bev.: A születés leírása.
1. Boldog – az Anya.
2. Boldog lehet – az ember.
Bef.: Ezért állnak ott a pásztorok és a bölcsek.

2. beszéd: A Messiás nevelője
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Bev.: Názáret – a családi szentély.
1. Jó Anya – a gondozó.
2. Jó Anya – a kenyeret törő.
Bef.: Ilyen szolgálatot teljesít az Édesanya.

3. beszéd: A Messiás átadója
(Ez a „Názáreti” tanításra indulásának állomása)

Bev.: A jó Anya maga mellett szeretné látni Gyermekét.
1. Jézus elhagyja otthonát.
2. A Szűz Anya odaadja édes Fiát.
Bef.: Ő a Mester, az emberiség áldozati Báránya.

4. beszéd: A Messiás áldozatának figyelője
(Ez a Golgota szenvedésének résztvevése)

Bev.: A Szűz Anya lelke és élete kíséri isteni Fiát.
1. A tanítói életúton.
2. A megváltói áldozaton.
Bef.: Részese a Szent Szűz megváltásunknak.

*

 – A Szűz Anya Isten megdicsőítésében:

1. beszéd: Istenanyává emelte

Bev.: Ősi szövegek Jézusról…
1. Isten Anyjának választotta.
2. A megváltás részesévé avatta.
Bef.: Egyetlen a legmagasabb életpolcon.

2. beszéd: Szűz életét kivirágoztatta

1. Előre megmondja Izaiás.
2. Valóra váltja az Úr választottja.
Bef.: Ecce virgo concipiet!

3. beszéd: Az Egyház élő tanítása ez

1. Támaszkodik az Írás szavára.
2. Támaszkodik a hagyomány erejére.
Bef.: Virgo virginum.

4. beszéd: Szűz testét égbe emelte

Bev.: Assumpta est virgo…
1. Istenanyai hivatása egyetlen.
2. Közvetlen megdicsőülése szintén egyetlen.
Bef.: Ez az Assumptio ünnepének tárgya.

*

 – A Szent Szűz a mi szolgálatunkban:



33

1. beszéd: Velünk van – a Szentlélek várásában

Bev.: Az Írás azt mondja: „Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak” (Ap.Csel. 1,14).

2. beszéd: Velünk van – a mi keresztutunkon

Bev.: De velünk volt – a keresztúton is?
1. Kísérte és sírjáig kísérte Egyszülöttjét.
2. Kísérte és sírig kíséri a földi gyermekeit.
Bef.: Velünk van a Szent Szűz.

3. beszéd: Velünk van – a Golgotánkon

Bev.: De mi a mi életünk vége?
1. Talán boldog, vagy küzdő élet...
2. De mindenesetre biztos halálperc.
Bef.: Ezen is velünk van!

4. beszéd: Velünk van – a megdicsőülésünkben

Bev.: De hová törünk?
1. Ég – a hazánk.
2. Ebben a Szentélyben is ő Anyánk.
Bef.: Örök útitársunk.

*

 – Egyenesen „apologetikus” tételek sora:

1. beszéd: A Szűz Anya törzse

Tartalma: a törzs Dávid emberi törzse.

2. beszéd: Szűz Mária élete

Tartalma: A szüzek Szüze.

3. beszéd: A Szent Család belső kapcsolata

Tartalma: jegyese Szt. József; árnyékoló a Szentlélek; anya – a Szent Szűz.

4. beszéd: Jézus testvérei

Tartalom: a szentírási szövegek egyeztetése és a tradíció fejtegetése.

5. beszéd: Jézus élő személy, vagy mítosz gyümölcse?

Tartalom: milyen történelmi érvek mutatják Jézus valóságos alakját?

6. beszéd: A pogány „anyaistennő” és a Szent Szűz

Tartalom: az analógia eredete kutatandó és belső eltérése fejtegetendő.
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7. beszéd: A keresztény „Istenanya” helyes magyarázata

Tartalom: az emberi természetnek, tehát Jézus Krisztus emberré levésének anyja a Szent Szűz.
Mivel pedig Jézus Krisztus személye: Isten, azért mondjuk: Istenanyának.

* *

e) alcsoport: Triduum

I. tervezet címe: Földi életünk megsegítésére égiek segítségét kéri Őszentsége

Különösen a Szent Szűzhöz fordul... Ebben a kérésben segítsünk mi is.

1. beszéd: Mi az ember igénye és munkája?

Bev.: Földön járó és égbe törő lény az ember (Carrel).
1. Földi élet – a bevezetés.
a) Munkára születtünk.
b) Boldogság keresése a hivatásunk.
2. Égi élet a végnélküli folytatás.
a) Egek felé törünk.
b) Mert végnélküli a természetünk.
Bef.: Ezen dolgozik az örök dolgozó.

2. beszéd: Mi az égiek célja és segítsége?

Bev.: Isten zarándokainak küld, de fiaivá fogad... Nem szűkülünk le az „ég Ura szolgáivá”.
1. Legyünk örök boldogjai.
a) Vita aeterna...
b) Vita beatificata...
c) Vita – cum sanctis
2. Legyünk segítségének birtokosai.
a) Segít a jó emberek támogatása.
b) Segít az üdvözültek egysége.
Bef.: Ha Isten velünk, ki ellenünk?!

3. beszéd: Mi az együttes munka eredménye?

Bev.: Az Isten gondviselő szeretete és az ember szerető behódolása csodákat teremt.
1. Már a földön boldogan élünk.
a) Békés ház – az otthonunk.
b) Boldogság – az örök lakótársunk.
2. És az örök élet várományosaiként remélünk.
a) Isteni életet.
b) Istennel, Szent Szűzzel, szentekkel közösséget.
Bef.: Így „diadalmas” az életünk, és az égiekkel közös a lelkünk.

*

II. tervezet címe: Miért rendelte Őszentsége a „Mária évet”?

1. beszéd: Eszünkbe akarja juttatni a Szűz Anya égi erejét

Bev.: Róma főpapja szól, hogy irányt mutasson a népnek.
1. Atyai lelke – az égi Anyához irányít.
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2. Hogy égi Anyánk lelke kiesdje égi Atyánk segítő kegyelmét.
Bef.: Figyeljünk a szóra, mert értéket hoz a behódoló munka.

2. beszéd: Reá akarja irányítani imádkozó lelkünk figyelmét

Bev.: Minden erőfeszítést tegyen meg az ember!
1. Dolgozzék – a boldog életén!
2. De érezze égi Anyja – segítő kezét.
Bef.: Többet ér az égi erő, mint a földi erőfeszítés.

3. beszéd: Vele akarja győzelmessé tenni mindnyájunk életét

Bev.: Nem maradhat siralom völgye az élet.
1. A szenvedések gyötrelmeit tudja az égi Anya.
2. Engesztelő imánk nyomán reánk figyel az égi Atya.
Bef.: Amit nem tudtak megteremteni az emberek, abban segítenek az égiek.

*

III tervezet címe: Kicsoda nekünk a Szent Szűz?

1. beszéd: Üdvünk állandó és örök segítője a Szent Szűz

Bev.: Ki segít?
1. Isten örök tervében?
2. Az emberiség történetében?
3. Az én életemben?
Bef.: Hihetünk-e tehát?...

2. beszéd: Lelkünk örök szeretettje a Szent Szűz

Bev.: Kit szeret a magyar ember? – Az élet megmutatja...
1. A szülői otthon dísze – a Szent Szűz.
2. Neveltetésünk útja – a Szent Szűz.
3. Egész életünk sodra – a Szent Szűz.
Bef.: Kit segített az égi Anya?

3. beszéd: Életünk a Szent Szűz lelkének öröme

Bev.: Anyánk – az Isten Anyja.
1. Ezért segített – a múltban.
2. Ezért segít – a jelenben.
3. Ezért fog segíteni – a jövőben.
Bef.: Gyermek – a szenvedő életzarándok!

* *

f) alcsoport: Májusi vasárnapok, illetve szombat esték

Ez a csoport azt akarná megvalósítani, hogy a május havi vasárnapok – esetleg szombat esték – 5-
5 beszédben egy-egy gondolatnak részletekre bontásában nyújtson segítséget. – Majd ugyanez a cso-
port arra is példát ad, hogy a szónok 4-4 beszédbe fogjon egy-egy nagyobb gondolategységet. – Itt a
tételek tárgyi tartalma csak egy-egy egységben alkot egészet, és az egyes beszédláncok pedig egészen
független és kiemelt gondolatot vetnek fel. Mindennek célja az lészen, hogy irányt, megindulást és
egészen egyéni, a szónok lelkének megfelelő gondolat találási módozatot kínáljon. – Az egyes tételek
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kifejtése a Szent Szűz ünnepeinél találhatók. Az itteni közlés az összefüggő egységek felvázolására
helyez súlyt. – Bőségesen lehet válogatni a májusi litániák elmélkedésére, amelyhez „nyitó” és „záró”
példát adunk kezdésül. – Lássuk most ezeket egyenként.

1. (nyitó) beszéd: Hogyan lép elénk a Szent Szűz élete?
(1957)

Bev.: Kicsoda ő?
1. Hivatottja az Úrnak.
2. Szolgáló leánya a hivatásnak.
Bef.: És így? Tanítója minden embernek. Zárógondolat: amire az Isten hívott, annak 100 %-ig

szolgája legyen az ember!

2/a. (záró) beszéd: Milyen képet mutat az ember élete?
(1957. V. 31.)

Bev.: Lepergett a májusi hónap, bontakozott-e az ember lelke?
1. Az „istenfiúság” hivatásának felébredésében.
2. Az „istenfiúság” valóságának kiépítésében.
Bef.: Az mondja magát „Szűz Anya népének”, akinek életében sziromba szökkent az erények

pompázó gyönyörűsége.

2/b. (záró) beszéd: Utolsó májusi litánia
(1958. V. 31. Bazilika felső kápolna)

Bev.: A hó vége: a „számadások lezárása” és az új nekilendülés „annales nyitása”...
1. Az eszményből veszünk és viszünk. Mindez: élő életből származó.
a) Életirányító fényvillantást. Tehát nem útmutatóm, kísérés nélkül. „Vita purissima”...
b) Életalakító kegyelemsugárzást. Nem oktató, erőközlés nélkül. „Fons gratiarum”...
2. És az eszményi életből szórunk.
a) Sugárzóan kihat a mi életünk fénye. „Lux mundi”...
b) Záporozva kiárad a jóságnak ereje. „Dux vitae”...
Bef.: Kinyitom az 1958-as Mária jubileum annales-ét, hogy beleírjam életem istenivé nemesedett

történetét...

*

I. beszédlánc címe: A Boldogasszony „szolgáló leányai”

A levezetendő igazság: A Boldogasszony szolgálata – a magyar nemzet virulásának szorgalmazá-
sa.

1. beszéd: A „Nagyasszony” tekintete a magyar asszony arcára

Bev.: Tegyünk összehasonlítást.
1. A Nagyasszony – a megváltás áldozatos szolgálója.
2. A magyar asszony – a család boldogságának áldozatosa.
Bef.: Azért látjuk, hogy így cselekedjünk.

2. beszéd: A „Nagyasszony” vonásai a magyar asszony lélekarcán

Bev.: Mik a magyar asszony „életvonásai”?
1. Tiszta élet.
2. Készséges szolgálat.
3. Áldozatos szenvedés.
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Bef.: És a mi „nagyasszonyaink”?...

3. beszéd: A Szent Család és a „magyar család

Bev.: Milyennek látjuk a „két családot”?
1. Názáreti szerény és munkás az első.
2. Kis szentélyben lepergő élet a második.
Bef.: És a belső élet?... Szent szeretet a lendítő, és szolgálat az eredmény.

4. beszéd: „Nagyasszonyunk” áldott palástja mellett

Bev.: De hogyan élhet a magyar család?
1. Védője a Nagyasszony.
2. Mert mintája a „Szent Család”.
Bef.: Bizakodó lehet a magyar család.

5. beszéd: „Nagyasszonyunk népe” – a magyar rónák gyönyörűsége

Bev.: És mivé lett a „Nagyasszony népe”?
1. A magyar rónák népes családja.
2. És a szélesen terülő élet boldog népévé.
Bef.: Hungaria est B.V.M. benedicta patria.

*

II. beszédlánc címe: Fészekrakás a vihar tépte erdőn

Ennek tárgya az lehetne, hogy fussunk végig a magyar történelmen és vessük fel: hogyan rakott
állandó fészket a kelet felől ideröppenő Turul madár?

1. beszéd: Mivé lettünk?

Bev.: Kelet népe vándornépeként érkeztünk.
1. Ősi erőinket hoztuk.
2. Kereszténység lelkét vettük.
Bef.: Így nyugat népévé avattattunk!

2. beszéd: Kire várunk?

Bev.: És váró-e most is az ember?
1. Hivatásunkat most is keressük.
2. Kincseinket kelet felé kínáljuk.
Bef.: Az isteni hivatásunk – felvétel és továbbvitel.

3. beszéd: Kicsi fészket rakjunk?...

Bev.: De mi az egyéni hivatás?
1. Kicsi családi fészek legyen otthonunk.
2. Ebben növekedjék és érvényesüljön nagy hivatásunk.
Bef.: Így a nagy hivatás részlet teljesítői vagyunk...

4. beszéd: Életszentélyeket teremtsünk!

Bev.: A családi fészek igazi értéke: a mi lélekszentélyünk megteremtése.
1. Legyen szentély – az anyai lélek.
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2. Legyen szentély – az apai lélek.
Bef.: Ilyen együttes – életfakasztó szentély!

5. beszéd: Isten házává nemesedjünk!

Bev.: Az apostol szerint: Isten háza vagyunk.
1. Lakozzék bennünk a Szentlélek.
2. Sugározzék belőlünk: a Szentlélek.
Bef.: Így Isten örök otthonai vagyunk és isteni élet teremtői leszünk.

*

III. beszédlánc címe: Tűzlobbantás a pernyés szívekben

Ez a beszédlánc azt szorgalmazza, hogy a lélekösszeomlás szörnyű állapotában – az új élet feltá-
madása hitét, reményét és áhítozását hozza a csüggedő lelkeknek. – De csengjen benne ez a tétel:
Szűz Anyánk mellett fényben áll az ember.

1. beszéd: Kialudt szentély-tűzhelyek

Bev.: Fejtegethető: mily lélekösszeomlások közt él az ember?
1. Agyonnyomnak a fizikai nyomorúságok.
2. De bizakodásra hangoljanak az égi vigasztalások.
Bef.: Akár egyetemes, akár egyéni az élet baja, az élet Ura diadalhoz segít.

2. beszéd: De élnek a „Szent Szívek” tűzhelyei

Bev.: A szenvedőkkel együttéreznek a hozzájuk hangolódó szívek.
1. Jézus Szent Szíve részvéttel velünk dobbanó.
2. Szűz Anyánk Szent Szíve a velünk érző.
Bef.: A szívek örökké egybecsengenek.

3. beszéd: „Tüzet jöttem bocsátani a földre”
(Lk 12,49)

Bev.: Az Úr élettervében harc, küzdelem a diadal útja.
1. A szenvedés tüze kielégítő hatalom.
2. De a megtisztult lélekben a szeretet – égi tartalom.
Bef.: A tűz kiéget és lobban.

4. beszéd: Pelyvát égető és vasat izzító tüzek

Bev.: De mit éget a tűz?
1. Az ösztönös élet hordalékát.
2. És felerősíti a lélek lendületét.
Bef.: Jó a tűz, mert égi eredete miatt – egek felé emelő hatalom.

*

IV. beszédlánc címe: Babilon vizei mellett

Ez a beszédlánc bibliai (Jeremiás). Induljon a példa ezzel és arra építkezzék, hogy az Isten kezé-
nek reánk nehezedő idején is lássuk hivatásunkat, el ne veszítsük reményünket. Legyen jelszavunk:
„Et si fractus, orbis!”
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1. beszéd: A próféták siralmai

Bev.: Az Isten kezének súlyát érezték az Úr választottjai is...
1. Hallatták népüknek jajgató szavát...
2. Egek felé sikongatták lelküknek fájdalmát.
Bef.: A „büntető Isten” jár közöttünk...

2. beszéd: A hazátlanok jajveszékelése

Bev.: Jeruzsálem népe – Babilon foglya.
1. Elszakadtak a hazai földtől.
2. Távolestek az igaz Isten szentélyétől.
Bef.: Lehet-e dalos az ilyen lélek?

3. beszéd: Az otthoniak kapavágásai

Bev.: De elcsendesedik-e teljesen az otthon szolgálata?
1. Az otthon maradtak kapákat ragadnak.
2. A felserdültek új családi otthont építenek.
Bef.: Új élet – hazaváró lélek...

4. beszéd: A lélekszentélyek újjáépítései

Bev.: De egyetemesen milyen az építkezés?
1. A lélekszentély minden egyesnek kincse.
2. Ennek építése minden egyesnek kötelessége.
Bef.: Mindenkire munka vár.

5. beszéd: Az élő Isten házai

Bev.: De mikor lesz felettünk látható az Isten áldó keze?
1. Ha temetjük bűnös életünket.
2. És szentéllyé alakítjuk lelkünket.
Bef.: „Isten élő házai” – Isten áldásának várományosai.

*

V. beszédlánc címe: Emmausz vándorai

Itt úgy kell megfogni a kérdést: vajon mily bizonytalankodóan járjuk az élet útját?... A főcél volna:
reá találni, hogyan találkozhatnánk az élet Urával...

1. beszéd: Már évek peregtek alá...

Bev.: A küszködő ember panasza így hangzik: mennyit próbáltam és semmit sem értem el.
1. Sokat tettél...
2. De még többet tehetnél.
Bef.: Mit féltek kicsinyhitűek?!

2. beszéd: Pedig velünk ment az Úr

Bev.: De felismertük-e?
1. Csak jóságos arcát ismerjük.
2. De fenyítve büntető arcát nem akarjuk...
Bef.: Pedig a „szenvedő Mester” a kísérő.
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3. beszéd: A kényszerhez folyamodó szeretet

Bev.: Az emmausziak kérve kérték, hogy maradjon velük, mert világosította lelkük ködét.
1. Bennünk is szólnak égi igék.
2. Igényelve igényeljük ezek állandó hangját.
Bef.: Így azután magunk mellé kényszerítjük az élet igazi Urát.

4. beszéd: A „kenyeret törő” Harmadik

Bev.: Miről ismerjük fel a velünk lévő egek Urát?
1. Kenyeret tör az éhezőnek.
2. Égi Kenyeret nyújt – a lelki szenvedőnek.
Bef.: Milyen lesz a szívünk, ha tudjuk, hogy velünk jár a Mester?

5. beszéd: A lángra gyúlt szívű zarándokok

Bev.: Milyen lesz a szívünk, ha tudjuk, hogy velünk jár a Mester?
1. A szeretet lángja lobban bennünk.
2. A boldogság örökké élhet bennünk.
Bef.: Boldog az ember, mert istenivé alakít a Mester.

*

VI. beszédlánc címe: Jeremiások, vagy apostolok?

Ezek a várakozók és ködben élők voltak, az apostolnép a teljesülést élő és a fényben élő néppé
nemesedett. – Mit kell tehát tenni, hogy mi is a látókhoz csatlakozhassunk? Ebben az átalakító mun-
kában legyen segítőnk az Istenanya.

1. beszéd: A romok romjain – a pusztulás alkonyán

Bev.: Romok vagy lélekromok látása fájdalmas jelenség!
1. Ködös a remény.
2. Siralmas az ének.
Bef.: A magyar nemzet sokszor látta, és mégis életben tartotta a Patróna keze.

2. beszéd: Látomások hajnalán

Bev.: Hogyan lesz a hajnal – az élet éjszakáján?
1. Ha felcsillan a hit fénye.
2. Ha megindul az erőfeszítés készsége.
Bef.: A kezdet – hajnalhasadás.

3. beszéd: Áldozatok delén

Bev.: De hogyan bontakozik szebbé az élet?
1. Az áldozatos munka folytán.
2. Az önátadó erőfeszítés csodáján.
Bef.: Az „élet dele” – az erőfeszítések lendülete.

4. beszéd: A szenvedések tikkasztó perzselésén

Bev.: De a szenvedések csak eltikkasztó erők?
1. Elégetik – a földies vágyakozást.
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2. És kifejlesztik az égiek utáni áhítozást.
Bef.: Elvesztik a végest – és igényeskedéssel váratják a végnélkülit.

5. beszéd: A diadalok pihenő eszméje

Bev.: Végül micsoda az ember diadala?
1. Békés pihenést nyer a földön.
2. És boldogító „életet” nyer az égben.
Bef.: „Requies” – a földön, és „vita” – az égiekben.

*

VII. beszédlánc címe: A szívek melódiája

Itt azt a gondolatot lehetne fejtegetni, miképpen csendülnek egybe a föld embere és az „égi ott-
hon” szív-ütemezései? A felelet az lenne: Jézus emberi Szíve és a Szent Szűz anyai Szíve adja az élet
alapütemét.

1. beszéd: Jézus isteni Szíve

Bev.: Jézus – valóságos ember.
1. Szeretetből él a földön.
2. Szeretetet sugároz a földre.
3. És Szeretetben boldogít az égben.
Bef.: De valóságos Isten. Ezért a Szeretet erejével vonz Önmagához.

2. beszéd: Mária áldott Szíve

Bev.: Szűz Mária – az isteni Mester Anyja.
1. Az égi Szeretet földi Anyja.
2. A földi szeretetnek – égivé lobbantója.
Bef.: Az Istenanya Szíve – szívemben az isteni szeretet tüzének élesztője.

3. beszéd: Ádám – Éva szíve

Bev.: Az első ember életlendületei…
1. A földiek szeretetét mutató.
2. De az égiek szeretetét igénylő.
Bef.: Ezt a kettős lendületet velünk is – örökségként közli.

4. beszéd: A szeretet ütemes dala

Bev.: De mi a szeretet igazi üteme?
1. Keresni – a Legjobbat.
2. Birtokolni – a Legteljesebbet.
Bef.: Hallgasd csak magadat! Ezt a dalt fogja hallani a lelked!

5. beszéd: Az örök szeretet

Bev.: Merre tör a lelkem igazi vágya?
1. Birtokba veszi szeretetem az Istent.
2. És boldogítja a Szeretet az embert.
Bef.: Csak az Isten bírásában elégül ki az ember lelke.
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VIII. beszédlánc címe: Nagyasszonyunk földi családja

Az volna a kérdés: kik alkotják a Magyarok Nagyasszonya földi házanépét? A feleletet úgy adhat-
nók meg, ha egymás után elénk állítanánk a magyar jövő élő alakjait.

1. beszéd: A mi gyereknépünk

Bev.: A gyermek a család éke és a jövő reménye.
1. Anyjának nézi Szűz Máriát.
2. Gyermekévé akarja alakítani – önmagát.
Bef.: Szűz Máriához húzva – hozzá akar hasonulni. Istent hordozó akar lenni.

2. beszéd: A mi serdülő ifjúságunk

Bev.: A fejlődő élet középszakasza: a serdülők élete.
1. Virágunk – a nemzet ifjúsága.
2. Reményünk – a sziromba pattanása.
Bef.: Virágzó szépsége – népünk reménysége.

3. beszéd: A mi szolgálatra induló ifjúságunk

Bev.: A fejlődő élet vonalai.
1. „Új család” alapítására készül ez a sereg.
2. Új áldozatos életet éljen a nemes sereg.
Bef.: A jövőt előkészítők díszes csapata.

4. beszéd: A mi felnőtt nemzedékünk

Bev.: Máriás leventék – életszolgáló áldozatok.
1. A Szent Szűz szeretetéből éltünk.
2. A Szent Szűz szeretetét szórjuk.
3. A Szent Szűz szeretetét dicsőítsük!
Bef.: Életünk – a Szűz Anya dicsérete.

5. beszéd: A magyar nemzet egységes családja

Bev.: És a nemzetnek mi a karakterisztikonja?
1. Egyesek imádkozó hódolata – Isten hűséges szolgáinak műve.
2. A nemzetek imádkozó hódolata – a nagy hivatottság elismerése.
Bef.: De együtt: szolgálat is.

*

IX. beszédlánc címe: Szűz Anyánk képe

Itt az égi Anya életképe, lélekvirága, élettartalma fonódtassák koszorúba.

1. beszéd: Jessze Szűz Virága

Bev.: Az Írás azt mondja: „Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriá-
nak hívták” (Lk 1,26-27).

1. A szüzek Szüze.
2. A Szentlélek Szüze.
Bef.: Ugyancsak az Írás mondja: „…A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért
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a születendő szent is Isten Fia lesz” (Lk 1,35).

2. beszéd: Jézusnak Anyja

Bev.: Ennek tartalmát így jegyzi az Írás: „Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki ad-
ja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz
vége” (Lk 1,32-33).

1. Ezért egyedüli az anyai hivatása.
2. Ezért a kegyelmek teljével méltó – az istenanyai hivatásra.
Bef.: Megemeltetett az Úr „szolgáló leánya”.

3. beszéd: A Szent Család kenyérszelője

Bev.: Az ember család – hivatás teljesítés. – És a Szent Szűzé?
1. Ételt adott – az ég Fiának.
2. Hogy Fián át – lélekeledelt adjon az emberek fiának.
Bef.: És ezt az Életet – az otthon melegével melengette.

4. beszéd: Mindnyájunk Anyja

Bev.: Kicsoda a Szent Szűz?
1. Égi Mesterünk Anyja.
2. Tehát mindnyájunk lélekanyja.
Bef.: És kicsoda reánk vonatkoztatva a Szent Szűz?

5. beszéd: Megváltónk Anyja

Bev.: Mi a Szent Szűz hivatása? „Az (angyal) bement hozzá és így köszöntötte: „Üdvözlégy, ke-
gyelemmel teljes! Az Úr veled van. (Áldottabb vagy te minden asszonynál.)… Méhedben fogansz és
fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,28 és 31).

1. Az Isten Anyjának méltósága mindenekfeletti.
2. A Megváltó Anyjának méltósága számunkra – végnélküli.
Bef.: Ezt az eredményt közvetíti: az égi Anya.

*

X. beszédlánc címe: Istenatyánk nehéz keze…

Ez a beszédlánc arra a nagy problémára akar rámutatni, hogy a nagy kegyelmi adományok mellett
– milyen nehéz sokszor az Isten keze. De mindez úgy fejtegetendő, hogy a Szent Szűz segítő keze is
belekapcsolandó.

1. beszéd: Reánk nehezedett az Isten keze

Bev.: Az Isten – az Erő.
1. Erős az Isten keze.
2. Sokszor ellentámad az ember gyenge keze.
3. De győzelmes az Isten keze.
Bef.: Isten – a Győzedelmeskedő!

2. beszéd: Bátorító az emelni akaró szeretete

Bev.: De mit akar az Úr?
1. A jóság követését akarja az Úr.
2. A jóság fakadását akarja a kegyelem.
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3. A jóság örök érvényét akarja az égi Anya.
Bef.: Így lásson mindent a föld zarándoka!

3. beszéd: Tavaszt fakaszt az isteni kegyelem

Bev.: Hogyan jut hozzám az Úr kegyelme?
1. Az Úr kegyelemárasztásának állandó fuvallatával.
2. A fuvallat eredője az isteni élet.
Bef.: A földön kezdődő és az égben kiteljesedő.

4. beszéd: Áldó és állandó virágfakadást ígérő a Szeretet

Bev.: Az égi Mester – az életfakasztás szolgálója. „Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, ki
mondja neked: Adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élővizet adna neked” (Jn 4,10).

1. Mindenkinek ígér.
2. A dolgozónak biztosít.
Bef.: És milyen itt a Szent Szűz szerepe?

5. beszéd: Boldogságot ad a földön és a mennyben

Bev.: Végül is hova juttat el vagy mit szór az Isten keze?
1. Boldogságot – a földi zarándokúton.
2. Kiteljesült életkeretet – a célbafutáskor.
Bef.: A szentek egyességének öröme a mi örömünk!

*

XI. beszédlánc címe: Mária neve

Itt tartalmilag értelmezendő, hogy milyen élő személyt jelez a Szent Szűz neve. De a beszédsor
hivatása legyen, hogy arra hangoljon, hogy Mária leányai ugyanilyen lélekfakadásokat mutassanak.

1. beszéd: Az áldozatosan szenvedő Anya

Bev.: Élő példakép legyen a Szent Szűz.
1. Készséges szolgálója legyen az Úrnak.
2. A szenvedésben is követője a Mesternek.
Bef.: Így Mária leányai lehetünk.

2. beszéd: Az Isten Fiának Anyja

Bev.: Kicsoda a Szent Szűz? Isten Anyja. – És mi ebben is követhetnők? Csak így:
1. Ő – a földre Istenembernek szüli.
2. Mi – életkincsként lelkünkben szüljük.
Bef.: Az Úr tehát velünk lehet.

3. beszéd: A fájdalmas Anya

Bev.: A „Mater dorolosa” szobra…
1. Megnyugodott arccal viseli az isteni terv fájdalmát.
2. Mert bizakodva várja az isteni terv diadalát.
Bef.: És én hogyan teszem?

4. beszéd: Az örök nőiség példaképe
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Bev.: Mi a női lélek alapvonása? Felelet: állandó és alázatos szolgálat.
1. Az Úr szolgáló leánya a Szűz Anya.
2. Ezt mintázza a föld minden asszonya.
Bef.: A példa akkor igazi érték, ha életet fakaszt.

5. beszéd: A földi életminta – égi Életvirág

Bev.: Hogyan volna jellemezhető a Szent Szűz személye?
1. Az isteni kegyelemnek teljes hordozója.
2. A teljes isteni malasztnak égi Virággá szökkentője.
Bef.: „Titkos értelmű Rózsa”…

*

XII. beszédlánc címe: Pogány életideál – katolikus lélekkép

Itt a mitológia „női ideáljai” és a katolikus „nőideál” hasonlítandó össze.

1. beszéd: Gea istenasszony – a föld éltetője, a föld égi Patrónája – az egek biztosítója

Bev.: Mire tör a pogány és keresztény életeszmény?
1. A pogánynak elég a föld.
2. A kereszténynek igénye az ég.
Bef.: Ezért más az ideálja.

2. beszéd: Diana és a „tisztaságos Anya”

Bev.: A pogány eszmény is kiemeli a tisztaság szépségét.
1. A föld nemes alakja – a tiszta ember.
2. Az ég kiemeltje – a tisztaság teljének Asszonya.
Bef.: Az igazi eszmény ez az isteni szentély, aki szüzen szüli az égi Gyermeket.

3. beszéd: „Pallasz Athéné” és a „bölcsesség Széke”

Bev.: Hol a különbség a két elénk állított eszmény között?
1. Szolgálják – a szépet.
2. Prezentálják – a tökéletes életet.
Bef.: Az élet belső szépségét szolgálók mindennél nagyobbak.

4. beszéd: A „múzsák” – a „tiszta szüzek”

Bev.: A szép szolgálói – az élet felmagasztaltjai.
1. Szolgálják a szépet.
2. Prezentálják – a tökéletes életet.
Bef.: Az élet belső szépségét szolgálók mindennél nagyobbak.

5. beszéd: A „Veszta szüzek” – az „örök szüzek”

Bev.: Meddig élhető az emelkedett élet?
1. Az első – a földi élet.
2. A második – a végnélküli élet örök diadalmasai.
Bef.: A végnélküli élet diadalmas boldogságában.

*
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XIII. beszédlánc címe: Földi törtetés – égi segítés

Itt a fölfelé törő ember égi segítésére kell a figyelmet felhívni. Jelszó: biztos az Isten kegye, tehát
diadalmas lehet az ember élete.

1. beszéd: A tavaszi élet állandó fakadása

Bev.: Mit tár elénk az élő természet?
1. A tavasz csókjára életté pezsdül a természet.
2. A pezsdülő életből virágzásba öltözködik a természet.
Bef.: Élet! Élet! Élet!

2. beszéd: A földről ég felé emelkedő ember

Bev.: De milyen az ember útja?
1. Lélek tavasza egek felé lendíti.
2. Életmuzsikája egekbe juttatja.
Bef.: Ő nem a földé, hanem az égé.

3. beszéd: Az Isten Fiának földre alázkodása

Bev.: De ha egekbe tör az ember, akkor észlelhető-e, hogy felé hajlik az Isten?
1. Ígéri – a megemelést.
2. Földre küldi – a Megváltót.
3. Megszenteli – a föld zarándokát.
Bef.: Ebben a Szent Szűz állandó Segítő!

4. beszéd: Az ég kegyelmének szétáradása

Bev.: A nagy tárgyi szeretetáramlás után pedig alanyilag is a mienk.
1. Én is veszem.
2. Én is alakulok.
3. Én is istenivé válok.
Bef.: Én is a Szent Szűz körzetéhez tartozom.

5. beszéd: A kegyelemáradás állandó sodródása

Bev.: De milyen az isteni Szeretet sodró ereje?
1. A fuvallat erejével megráz.
2. A segítés kegyelmével indít.
3. A „lélekbe szállás” kegyével istenít.
Bef.: Kegyelmekkel tehát állandó lehet az emberi tökéletesedés.

*

XIV. beszédlánc címe: A „szentolvasó” lélekindítása

Itt a „szentolvasó” imádkozói emelendők meg. Fejtegetésünk lényege: az „olvasó ember” a Szent
Szűz áldást vevője és házanépe.

1. beszéd: „Miatyánk” és „Üdvözlégy”-ek sorozata

Bev.: Ismételt szövegek – egek felé lendítenek.
1. A „Miatyánk” – égi Atyánkhoz.
2. Az „Üdvözlégy”-ek – égi Anyánkhoz.
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Bef.: Egek felé lendül életünk is!

2. beszéd: Indít – az örvendetes titkok sorozata

Bev.: Az „örvendetes titkok” – a megváltás közeledésére figyelmeztetnek.
1. Szűz Anyánk veszi az ég Ura üzenetét.
2. A föld embere érzi – a boldogság jövő örömét.
Bef.: Ez az „örömhír” – állandó boldogság forrás.

3. beszéd: Indít – a fájdamas titkok sora

Bev.: És ha a „fájdalmas rózsafüzért” mondjuk?
1. Akkor ismételten elénk rajzolódik a szenvedő Mester arca.
2. És így elénk vetítődik a megváltást hozó szenvedés értéke.
Bef.: A gyakran ismételgetve imádkozó lélekbe belevésődik az élet igazi értéke.

4. beszéd: Indít – a dicsőséges titkok sora

Bev.: A dicsőséges rózsafüzér az élet szépségét és értékét tárja elénk.
1. Megdicsőül – a Megváltó.
2. Vele dicsőül – az Édesanya.
3. Ebben remél – a megváltott.
Bef.: Dicsőség az élet jövő diadala.

5. beszéd: „Per Mariam – ad Filius”

Bev.: Hogyan szállt a földre az Isten Egyszülöttje? És hogyan száll az égbe a föld zarándoka?
1. Per Mariam – ad vitam terrestrum.
Ez Krisztus útja.
2. Per Mariam – ad vitam coelestem.
Ez az ember útja.
Bef.: Megváltó az Istenember, és megváltásunk segítője – a Szűz Mária.

*

XV. beszédlánc címe: A mi templomunk ékessége

Itt a helyi templom ékességei értelmezendők. Azért, hogy állandóan szóljanak az imádkozó hívek-
hez!

1. beszéd: A mi főoltárunk

Bev.: Talán éppen – a Szent Szűz dicsőségét hirdető! – Ha nem, akkor kapcsolatba hozandó!
1. Ez a szentkép jelentősége.
2. Ez a lelkünk nemesítője.
Bef.: Beszéljen a néma kép!

2. beszéd: A mi faliképünk és szobrunk

Bev.: Ez vagy amaz a kép, szobor – egyenesen a Szent Szűz tiszteletére szólít.
1. Mit ábrázol?
2. Mit tanít?
Bef.: Csak hallgassuk szavát.
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3. beszéd: A mi családi fészkünk ékessége

Bev.: A templomban tanulva – otthonunkat is – templommá alakítjuk.
1. Minden családban ott a Szent Szűz képe.
2. Minden lélekben lakozik a Mester valósága.
Bef.: Így szentély lészen a családi otthon.

4. beszéd: A mi lelkünk „szentképe”

Bev.: De egyéni életünkben, lélekszentélyünkben milyen „szentképek” ékeskednek?
1. Szülők képe.
2. Égi Atyánk képe.
3. Szűz Anyánk képe.
Bef.: De ezek ne ékek, hanem éltető kegyelmek legyenek!

5. beszéd: Örök Lakónk a Szentlélek!

Bev.: És végül is kicsoda az emberi lélek igazi Lakója?
1. Isten háza a lelkünk.
„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek? Aki pedig Isten

templomát lerontja, azt elpusztítja Isten. Hiszen Isten temploma szent, és ti vagytok az” (1Kor. 3,16-
17).

2. A Szentlélek Isten a kincsünk.
„Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!”

(Gal. 4,6).
Bef.: Igaz, hogy Isten fiai vagyunk! „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai va-

gyunk” (Róm. 8,16).

*

XVI. beszédlánc címe: Stella matutina (1943)

Itt az élethajósok vezércsillagát kellene megmutatni.

1. beszéd: Mare Genezaret

Bev.: „Háborgó tengerhez” hasonlítjuk az életünket.
1. Küszködik az ember.
2. És erőt ad a Mester.
Bef.: De biztos védelmünk az isteni Küldött.

2. beszéd: Stella vitae

Bev.: Mi a tengeri hajós irányt mutató fénye? – A csillagvilág. – És az embereké?
1. Az anya a gyermek csillaga.
2. Az égi Anya – a föld hajósának útmutatója.
Bef.: Az anyai szem csillagfénye az élet útjelzője.

3. beszéd: A csillag útmutatása

Bev.: Miképpen irányít a csillagfény?
1. Fényt vet a ködös úton.
2. Irányt ad a bizonytalan úton.
Bef.: És az igaz életúton is.
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4. beszéd: A csillag állandó figyelése

Bev.: A jó hajós állandó figyelemmel kíséri a csillagokat. Látni akarja a fényüket.
1. Mindig látni akarja a fényüket.
2. És hűségesen követni irányt mutató útjukat.
Bef.: Végül is ezek Isten útjelzői.

5. beszéd: Az örök hajnal égi Csillaga

Bev.: De merre tör valóban az ember? Az örök hajnal felderülése a törtetés lényege.
1. Az isteni Anya mutatja az irányt.
2. Az isteni Anya segíti a vállalkozót.
3. Az isteni Anya segíti az érkezőt.
Bef.: Itt az igazi „Hajnalcsillag” a Szent Szűz.

*

XVI. (változat) beszédlánc (1943)

1. beszéd: Mare Genesaret
2. beszéd: Consolatrix afflictorum
3. beszéd: Auxiliatrix christianorum
4. beszéd: Patrona regni Hungariae
5. beszéd: Regina pacis

*

XVII. beszédlánc címe: Ahol a Szűz Anya jár

Ez a beszédlánc azzal a kérdéssel foglalkozzék: hol járt és mit tett a Szűz Anya? Lehet nézni ezt a
kérdést történelmileg, – és át lehet kapcsolni a beszédlánc végén – a lelkiekre.

1. beszéd: A Názáreti háza táján

Bev.: Az Úr Jézus otthona: Názáret. Itt élte ifjú korát az anyai gondozás mellett.
1. Az egyszerű ház gondozója volt a Szűz Anya.
2. Az „isteni Család” áldozatos szolgálója volt az Istenanya.
Bef.: Élettartalma: mindig és mindenben szolgálni az Istent.

2. beszéd: A Mester árnyékában

Bev.: Keveset tudunk arról, hogyan követte a Mestert, de jelentkezéséről többször tesz említést az
Írás.

1. Ecce Mater tua.
„Miközben még a néphez szólt (Jézus), anyja és testvérei megálltak kint és beszélni akartak vele.

Valaki figyelmeztette: „Anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled” (Mt 12,46-47).
2. Stabat autem juxta crucem.
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja” (Jn 19,25).
Bef.: Még a Keresztről való leemelésnél is ott volt az Édesanya (Pieta).

3. beszéd: A Kereszt árnyékában

Bev.: A Mester Keresztjének előfutamozása a Simeon féle jövendölés: „…s a te lelkedet is tőr jár-
ja át…” (Lk 2,35).

1. Ezért állandó kísérete – a Kereszt árnyéka.
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2. És valóságos kísérője – a kereszthordozásnak.
Bef.: Minden szenvedés poharából Fiával együtt ürít…

4. beszéd: A gyermeki szívek látogatója

Bev.: Az emberi szív is a Szent Szűz megdicsőült életének lakóhelye.
1. A gyermek szívét boldogságra hangolja.
2. A felnőttek szívét bizakodó szeretetre izzítja.
Bef.: Ez is – földön járás…

5. beszéd: Az emberi élet minden mozzanatában

Bev.: Elhagyhat-e valaha az Édesanya?… Hiszen belőle élünk és hozzá fűz örök szeretetünk. – És
a Szent Szűz?

1. Mellettünk van minden küzdelmünkben.
2. Hogy mellette legyünk megdicsőülésünkben.
Bef.: Velünk jár és él az égi Anya.

*

XVIII. beszédlánc címe: A magyar föld Édesanyja

A magyar nép Szűz Anya tiszteletét kellene itt fejtegetni. De olyan formán, hogy reá kellene mu-
tatni: a jelen élet küzdelmeiben is velünk van a Szűz Anya.

1. beszéd: A Patrónává koronázott Szűz.

Bev.: Az első király „koronázta” Szent Szűz állandó „Patrónája” a nemzetnek. – Mi következik
ebből?

1. Most is mellettünk.
2. És továbbra is velünk.
Bef.: Ez a tény – az idők sodrában való állandó segítséget jelenti.

2. beszéd: A háborúban velünk élő Szűz

Bev.: A népek tragédiája: a háborúságok borzalmassága. – És itt?
1. A szenvedők vigasztalója.
2. Az árvák – özvegyek gyámolítója.
3. Az áldozatok hazasegítője.
Bef.: Az anyai szeretet mindenütt érezhető.

3. beszéd: Művészetünkben reprezentált Szűz

Bev.: A magyar nemzet lelke valóságban odatapad a Szent Szűzhöz.
1. Művészi alkotásaink – Szűz Máriás jellegűek.
(templomaink, szobraink, pénzeink, zászlóink)
2. Énekeink és imádságaink Szűz Máriát dicsőítő színezetűek.
(Első: „Mária siralom”)

4. beszéd: Az egyesületeinkben élő Szűz

Bev.: A katolikus élet erős sodra az egyes kisebb keretű egyesületekben zajlik.
1. Ezek legerősebb áramlását az Úr Jézust imádó egyesületeink szolgálják.
2. De ugyancsak erős életlendületeket Szűz Máriás egyesületeink biztosítanak.
Bef.: Ezekben is velünk él a Szűz Anya.
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5. beszéd: A magyar lelkekben élő Szűz

Bev.: Ámde a külső hódolat és a kifelé vetítődő tiszteletnek valóságos gyökere: az ember szíve.
1. A magyar ember lelkében hordozza égi Patrónáját.
2. Ezért sugározza minden mozzanatban tisztelő hódolatát.
Bef.: Bennünk él az ősi tisztelet, és így velünk van állandóan a segítő szeretet.

*

XIX. beszédlánc címe: Boldogasszony élete – Boldogasszony dicsősége

Ez a beszédlánc arra törekedjék, hogy a megváltás döntő mozzanatait úgy állítsa elénk, hogy eb-
ben kitáruljon a Szent Szűz szerepe is. Mintha azt igazolnánk: a megváltó Áldozat bemutatásának ré-
szes áldozója az Isten Anyja is.

1. beszéd: Éva – Mária

Bev.: Az isteni életterv valósulásának két személy a történelmi megindítója.
1. Éva – a bűnbeeséssel.
2. Mária – a megváltás megígérésével.
Bef.: Az első fájdalmat hozó, a második boldogságot ígérő.

2. beszéd: Mária – Krisztus

Bev.: Az üdvösség Szerzője, Valósítója – az Úr Egyszülöttje. Mégis milyen szerepe van a Szent
Szűznek?

1. Az emberré lett Istenfia – Édesanyja.
2. A szenvedő Megváltó – szenvedő társa.
Bef.: Isten tervében eszköz a Szent Szűz.

3. beszéd: Krisztus útja – Mária útja

Bev.: Mi volt Krisztus életútja és életútjának utolsó szakasza?
1. Lemondó szenvedés – Betlehemtől kezdve.
2. Áldozatos szenvedés – a Getszemáni kertből indulva.
Bef.: A valóságos utakon – Vele a Szűz Anya.

4. beszéd: Az áldozatos Kereszt – fájdalmas Anya

Bev.: De csak az életút kísérője a Szent Szűz? Vajon az Áldozat bemutatásánál van-e szerepe?
1. Szenvedő lelke együtt szenvedő.
2. Így a Szeretetáldozatból maga is részt kérő.
Bef.: Valóságos utakon – Vele a Szűz Anya.

5. beszéd: A dicsőséges Anya

Bev.: Mi lett a Mester életének vége? Nincs vég, hanem van dicsőséges feltámadás.
1. A Fiú dicsőségének részese az Édesanya.
2. Az isteni Mester megdicsőülésének osztályosa – az Istenanya.
Bef.: Így – állandóan Szent Fiával élt és él a Boldogasszony.

*
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XX. beszédlánc címe: Égi Anyánk földi útja

Ez a beszédlánc történelmi és misztikus értelmezést adjon. Tegye vizsgálat tárgyává: hol észlelhe-
tő a Szent Szűz jelenléte?

1. beszéd: Járt – Izrael földén

Bev.: A Szent Szűz embertestvérünk.
1. Emberként küldetett.
2. Izrael földjén született.
Bef.: Élete – Izrael szüzeinek emberi élete.

2. beszéd: Járt – Lourdes földjén

Bev.: De az „élő Szűz” – most is „élő Szűz”.
1. Emberként – feltámadt.
2. De feltámadás után is közénk alázkodott.
Bef.: Ezért éli velünk jelentkező életét is.

3. beszéd: Járt – magyar földön

Bev.: És a magyar nép földjét elkerülte-e?
1. Járt a magyar búcsúhelyeken.
2. Osztotta áldásait a kegyhelyeken.
Bef.: És örömmel keresi ezeket a helyeket a „búcsújáró nép”.

4. beszéd: Járt – lelkünk földjén

Bev.: De hogyan lépett a mi lelkünkbe?
1. Anyai együttérzéssel.
2. Szerető segítséggel.
Bef.: Ezért jelenlétét sokszor érezzük.

5. beszéd: Járt – egekbe vezető úton

Bev.: Az anyai szív jellegzetessége: haza akar kísérni az atyai házba.
1. Kegyelmeinek segítségével fénybe vonja az égi otthont.
2. Szeretetének kiáradásával hazasegíti a küszködő vándort.
Bef.: Édesanyai lelke az édesatyai házba segít.

*

XXI. beszédlánc címe: Szűzanyánk bibliai képe

Itt azt a szempontot kellene magunk elé tűzni, hogy a Szent Szűz alakját az egész üdvtörténet sod-
rában kiemeljük, mintha azt mondanók: aki élt az Isten örök tervében, annak alakja fel-felvillant az
emberiség történetében.

1. beszéd: Az Ősevangélium Asszonya

Bev.: Hogyan emelkedik ki különös hivatással a Szent Szűz?
1. Felcsillan a megváltás reménye.
2. Felcsillan az „Asszony” égi eszménye.
Bef.: Elesik – az első asszony. És felcsillan – az Asszony képe.
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2. beszéd: Az előképek – élő Asszonya

Bev.: Az emberiség történetében fel-felcsillan egy-egy kiemelkedő személy.
1. Az üdvtörténet egy-egy kivételes asszony életét közli.
2. Az egy-egy asszony – az Asszony képét vetíti.
Bef.: A kiemelt életek – a „Kegyelemmel teljes” jövendő életének előhírnökei.

3. beszéd: Az Úr szolgáló leánya

Bev.: A „kivételesen előrerendelt” élete magasabb rendű.
1. Készséges az Úr meghallgatására.
2. Odaadó az üzenet teljesítésére.
Bef.: Valójában mi is előrerendeltek vagyunk! De hozzá hasonló-e életkészségünk?

4. beszéd: A „Magnificat” élő Asszonya

Bev.: Milyen a hűséges leány életdala?
1. Háladal csendül az Istenanya ajkán.
2. Ilyen dal zengjen az emberek ajkán.
Bef.: „Magnificat” legyen mindig életénekünk!

5. beszéd: Krisztus híveinek Anyja

Bev.: Mi lehet a mi boldogságunk forrása?
1. Szűz Anyánk – az Isten Fiának Anyja.
2. Szűz Anyánk – az ember fiainak is Anyja.
Bef.: Vigasztaló erőnk legyen: az ég Választottja – a föld gyermekeinek Anyja.

*

XXII. beszédlánc címe: Diadalmas úton – Szűz Anyánk közelében

(1959. május havi beszédek, Egyetemi templom) Ennek a beszédláncnak idekapcsolása mintát
akarna mutatni, miként lehet a május havi 5 beszédet összefűzve kidolgozni. – Közös kapcsolaton
alapuló igazságként hirdetik az emberről: küzdelmes életvándorok vagyunk, hogy törtetésünk eredője-
ként diadalmas életet éljünk. Harc a sorsunk, hogy békében bontakozzunk. Békében bontakozzunk,
hogy boldog diadalmas életet élhessünk. De, hogy ebben a mellékzörejekben is bővelkedő hangok vi-
lágában eligazodjunk, azért a most következő öt ünnepélyes litánián arra akarunk rámutatni: hogyan
kell járnunk az élet útját, hogy diadalba csendüljön küzdelmes életünk teljes kibontakozása?

1. beszéd: Élethivatási küldetést veszünk…

Bev.: A természet pompázó életkertje azt a képet tárja elém, hogy a földanya mélyéről a sziporká-
zó napsugárba kívánkozik a tulipán, ibolya, nárcisz és boglárka, hogy színpompás bóbitájuk köszöntse
az ébredési hajnalt. Lenge szellők csókolják bársonyos levélkéiket, és égből hulló harmattal fürdetik
arcukat, hogy örömről, szépségről regéljen átfutó rövidke életük. – És ha ilyen diadalmas életerőt hor-
doz a mező százszorszépe vagy zsálya szála, csipkebokra vagy kaporlevele, akkor milyen kivételes
életerőket birtokolhat az ember, aki a nagy mindenség egybefogója, uralkodója és alakítója! Nem hiá-
ba sikong fel Goethe hangja, amely szerint arra a tökéletességre tör az ember lelke, hogy a Legtöké-
letesebbet, az egek Urát is elérhesse. Mintha ezt a gondolatot futamozná előre: földanyánk kebléről
indít az ég, hogy istenivé tökéletesedve gyermekeként fogadjon az égi Atya. Végül is a költő csak da-
lolóan szóló élő visszhangja annak a mesteri igének, amely a „Mi Atyánk” szent szövegében hirdeti
meg az ember és Isten atyai és fiúi viszonyát.  – De a lélekrokonság arra kötelez, hogy magát ezt az
elhivatottságot leleplezzük és ennek megemelő tudatosításából a diadalmas életet kiteljesítsük. Te-
gyük tehát vizsgálat tárgyává: milyen hivatottsággal indul életútjára a föld zarándoka?
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1. Első feleletképpen azt adhatjuk: isteni hivatással indulnak az „élet nagyjai”…
Jól jegyezzük meg: minden egyest az Úr indít, hogy nagy feladatot végezzen – Isten országában.
a) Az élet nagyjainak mondhatók a történelem, tudomány, művészet és erkölcsi magaslatok oázi-

sai. Sziklacsúcsok a lankákból kiemelkedő hegyláncon, égő fények az élet ködösségén, dalok a han-
gok egyvelegében. Nagyságukat azzal méri le az ember, hogy emléküket dicsőítéssel emlegeti, dallal,
zenével, kő- és bronzszobrokkal őrzi a jelen, és életértékünknek fényét a jövő életút fénycsóvájának
tekinti a későbbi korban élő zarándok. Visszatekintve – tiszteletünk tárgyai és előrenézve – élet-
utunk fénycsóvái. – Így tehát azt mondhatnók: az Isten áldotta „szellemóriások” mély vágást vágnak a
történelembe, mert gazdag adományokkal gazdagította őket az ég Ura. – Ne ijedjünk meg attól a foly-
tatólagos gondolattól, hogy ez az elhivatottság olyan szolgálatra kötelez, amely a természetfeletti
megváltás lélekfolyamatában előkészítő jelleget tölt be. Aki ugyanis tudásban, szépségben és jóság-
ban a világ gazdagítója, az teológiai elgondolásban, épp a szellemi életszíntáj emelését tekintve, az
emberi lelkeket előkészítő Jordán-parti próféta… Talán nem egykönnyen ismerünk reájuk a tudós
tógában vagy lantot hordozó, koszorús fejükkel, illetve lelki jóságot szóró gesztusukban, – de lélek-
munkájuk eredménye azt mutatja, hogy ők az emberiség felemelői és így a földiek fölé való emelés-
nek alázatos előhírnökei. – Küldettek tehát a „lélekmegváltás” talajmunkálatára!

b) Ebben az életszíntáj emelését szolgáló fáradozásban azé az egyszerű názáreti Szűzé a legna-
gyobb hivatás, akinek élettartalmát úgy jelezte Gábor arkangyal ajkán át az ég: „A Szentlélek száll rád
és a Magasságbeli ereje borít el” (Lk 1,35)… Olyan zengő szó ez, amely az isteni Szeretetet hozza a
földre, és Kinek megszületésében édesanyai hivatást teljesít a Szentlélek jegyese. Ebben az isteni szó-
ban benne rejtőzik a végtelen Szeretet kiáradása, benne zsong az isteni előrerendelés égi rendelkezése,
és ugyancsak történelmileg jelentkezik benne az isteni ajándékszórás tökéletessége. Kiemelt lett Názá-
ret Szüze, hogy áldott legyen minden asszony között, kinek életén át szálljon a földre az Úr Egyszü-
löttje. – De ez az előrerendelés, kiválasztás és elhivatás nemcsak az jelenti, hogy az ég Egyszülöttje a
földre száll, hanem azt az örömöt is hirdeti, hogy a megváltás szeretete folytán a föld egyszerű zarán-
doka az égbe emelkedik. – Így a Megváltó Édesanyja – a megváltás égi szeretetének élő eszköze, és
ezen keresztül az egész emberiség megnemesítésének isteni segítője. Az ő elhivatott élete tehát az is-
teni elégtételadás tevékeny tényezője, és így az emberek megváltásának valóságos közvetítője. Olyan
nagy tehát ez az égi elhivatottság, hogy ennek birtokosa az egész emberiség hódolatos, kiemeltebb
tiszteletének tárgya (hyperdulia). Amíg ugyanis az „élet nagyjai” az emberi élet színtáját emelik, az
emberi szellemet magasabb rendű látásra (igazság, szépség, jóság) segítik és ezzel a földiektől való
„megváltást”,  a földiek feletti „uralom megszerzését” szorgalmazzák, addig Názáret Szent Szűzére
az  a kivételes elhivatottság várt, hogy földre hozza az Ég Egyszülöttjét, Aki Megváltója lészen az
egész emberiségnek.

2. Ámde, ha az élet nagyjai és az emberiség megváltásában tevékenykedő Isten előrerendeltjei az
égi hivatás látható életcsillagai, akkor további kérdésnek marad: vajon égi hivatással indulnak-e a
föld egyszerű zarándokai?

Ennek a beláthatatlan sornak egyik vándormadárkája vagyok öncsekélységem is.
a) Sarjadéka vagyok az első család ősi törzsének, amelynek élete váltja valóra az Úrnak ezt a sza-

vát: „Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet…” (1Móz. 1,28). Az „életforrás” feltörő
cseppje vagyok, amelynek hivatása – csodás hivatása –, hogy az elevensodrású élet folyóvá szélesed-
jék, emberek segítője, éltetője és Istenatyánk dicsősége legyen. Igaz, hogy az „élet szürke emberkéit”
nem látogatja Gábriel arkangyal, de igaz az is, hogy megszólalnak bennük titokzatos, titkosan zsongó
hangok, amelyek az Isten adta életértékek előretörő vágyakozásai. Ezek a belső hangok pedig az
emberi élet hivatását meghirdető isteni akkordok. Mivel beszédes hangok, azért rávezetik az em-
bert arra, hogy felismerje saját talentum-kegyelmeit és így boldog büszkeséggel hirdesse, hogy földre
küldött „vándornépének” tekinti az egek Ura.

Mintha ezt zsonganá ez a szó: nemcsak a követek, a próféták és az „élet-nagyok” hivatásában ke-
resd életed értékeit, hanem gondolj arra, hogy „az isteni élet szülőjévé” tett az ég Ura. Ez a hivatása,
igazi hivatása, hogy önmagából istenivé szülje meg az ég várományosát, az isteni embert. – De hon-
nét tudod és honnét hallod ezt az elhivatottságot? Uram parancsa zsong bennem: „Ti olyan tökéletesek
legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48); sőt, legyetek testvérei (Lk 8,21) az Úrnak, hogy így fiaivá
váljunk az égi Atyának: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok
ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiált-
juk: „Abba, Atya!” (Róm. 8,14-15). Sőt erről szól a Mesternek Nikodémust oktató beszéde: „...ha va-
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laki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (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.

b) De ezeknek az isteni igéknek érvénye észlelhető az ember életében is. Ez az elhivatottság el-
gyengíti az inaktív sötétséglátást és a céltalanság borongós ködét; ez elhessegeti a fatalizmus megtört-
ségét, de fellobbantja a tettrekészség lendületét. Nincs céltalan sodródás, hanem valóság a tervszerű
előrejutás. – Ennek valóságos képe azután egyénileg más és más. Az adottság, talentum differenciája
elkülöníti a hivatások ezernyi fajtáját. Figyeld csak: ezernyi pompázás színezi az Isten földi országát
és földi kertjét. De abban mindenik egységes, hogy a tökéletesebb életforma kialakulásának áldoza-
tos előretörője. – Így lesz az ember, minden ember, a „szürke, egyszerű vándorember” olyan isteni el-
hivatással indított teremtmény, aki mögéje csatlakozik az „élet nagyjai” nyomán Magához az isteni
Mesterhez, Akit nyomon követ megváltó hivatásteljesítésben a Boldogságos Szent Szűz, és Akinek
körzetéhez csatlakozik minden egyes, ugyancsak „önmegváltó munkát végző” földi zarándok.

Bef.: Mindezt egybefogva kapcsoljuk földi zarándokhivatásunkat a középkor egyik igen jeles író-
jának, John Bunyan (ejtsd: banjen) „A zarándok útja” című regényéhez. Itt nem a tartalmi rész a fon-
tos, hanem a meglátás, amely szerint a föld zarándoka, a boldogság útkeresője olyan szent tekercset
kap, amely eligazítja őt a nehézségek és küzdelmek közepette. – A mi elgondolásunk szerint a jóságos
Isten olyan „nemesi levélben”, „Magna Charta”-ban megírt küldetést adott nekünk, amelynek birtok-
lása lendületre, öntudatra hangol bennünket és bátran indít az Úr jelezte életútra. Ma így kell elgon-
dolnunk elindulásunkat, hogy az Olimpiára induló felkészülése és lelkesedése telíti lelkünket, és ezzel
az Isten adta nagy önértékelés tudatával vállaljuk a földi zarándokutat. Ha azután ráeszmélünk arra,
hogy ennek az útnak élenjárója Maga a Mester, nyomon követője a Boldogságos Szent Szűz Anya,
akkor boldogan csatlakozunk a felfelé törők együtteséhez, hogy végére járva a „diadalmas útnak”, el-
érkezzünk az Isten szent hegyére. Amen.

2. beszéd: A küldetésre alázattal vállalkozunk

Bev.: Azzal a gondolattal foglalkoztunk a múlt alkalommal: mindnyájan küldetéssel és hivatással
indulunk! De ez az egyéni küldetés a Szűz életében: az Isten Fiának földrehozása, a mi hivatásunk
pedig: a föld emberének istenivé szülése. A Szent Szűz áldott élete a földre hozza az egek Egyszü-
löttjét, és a földi ember egekbe juttatja az élet zarándokát. Az elhivatottság fenségének „látó szeme”
előtt buzdítóan nyílt az életpálya, és a kegyelemmel megerősített lelkek világában lendületes az ember
elindulása. – De az örök Atyához törtető élethivatásnak tudata valójában akkor lesz igazi érték, ha
alázatos önítélettel leszögezzük: Istentől vettünk mindent és Istennel járjuk az életünk útját. – Így
a nagy elhivatottság nem szüli a bábeliek gőgjét, nem ébresztgeti a Nietzsche féle „Übermensch” fana-
tikus előretörését, hanem megszüli azt a prófétai alázkodást, amely így csendül Jeremiás ajkán: „jaj,
jaj, jaj, Uram, Isten! Íme nem tudok én beszélni, hiszen még gyermek vagyok! És mondotta nekem az
Úr: Ne mondd azt, hogy: gyermek vagyok, – mert bárhová küldelek majd, te elmégy, és bármit paran-
csolok majd neked, te elmondod” /Jer. 1,6-7/. Gyermek az ember, de Atya az Isten! Így tehát a kettő
szeretetáramlásában kell teljesülnie annak az elhivatásnak, amelyre örök időktől rendelt az egek Ura. –
Mindezeket előrebocsátva, vizsgáljuk meg csak ma folytatólagosan: hogyan felelt az Isten követének a
názáreti Szent Szűz, hogy ő példájából megtanuljuk, hogy kell nekünk is felelnünk az isteni elhivatás-
ra.

1. A Szent Szűz felelete így hangzik: „az Úr szolgáló leánya vagyok”
(Lk 1,38).
Meghajló a fej, alázatba mélyedő a lélek, és szolgálói munkára jelentkező Názáret Szüze. – Alap-

jában nem teljesen érti az isteni köszöntést, kissé kérdezősködik is a tartalom lényegét illetőleg, de lel-
kének egész készsége erre hajlik: szolgáló leánya leszek az Úrnak, Akinek szeretete Magához vonzza
lelkemet. – De nézzük csak: miképpen teljesült az „Úr szolgáló leányának” alázata?

a) Meghajlott az Isten iránti szeretetből… Valami csodálatos odahajlás csendül a szavaiból. Olyan,
amely nem kutat és kétségeskedik, hanem a döntő isteni szóra készségesen engedelmeskedik. Talán
ezt mondhatnók: hitt az isteni igének! Szt. Pálnak a zsidókhoz írt levele jut az eszembe. Az a levél,
amely himnuszszerűen magasztalja a hitet, amely az Ószövetség nagyjaiból „Isten népét” alakította:
„Hit nélkül nem lehet tetszeni (Istennek)” (Zsid. 11,5). De Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Sára, Mózes,
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Sámson, Dávid és a próféták épp a hit erejével lettek „Isten kiemeltjei”. – Jónás nem vállalkozott
szolgálatra, vállalnia kellett az Isten feddő ítéletét. – Az Ószövetség nagyjainak hite azonban nemcsak
elméleti behódolás és elfogadás volt, hanem olyan szeretetből fakadó készség, amely az égi Atya ter-
vében mindig a Szeretet kiáradását látta, és így az ő életében is a szeretet fakasztotta készség a lélek
odahajlása. – Az Istenanya élete azután azt mutatja, hogy sok áldozatot várt tőle az égi Atya. Názáret
az otthona, Betlehem a szülési nyoszolyája, Egyiptom útja a menekülés terhe, Júdea, Galilea a Fiától
való elszakadás területe és végül Golgota a Fia földi életének végső állomása. Ez a történet nemcsak
elméleti vállalást jelent, hanem a készséges szolgáló leánytól a földiek feláldozását el is fogadta az égi
Atya. – És ez miért van így? Hát az „Istenanyaság” méltósága a földiek elvesztését jelenti? Akit annyi-
ra megemelt az Isten, azt ennyi szenvedéssel halmozza el az ég Ura? Az angyali üdvözlés szerint: (Fi-
át) „Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,32); az ő hálaéneke szerint: „Mily nagy dolgot művelt velem Ő, a
Hatalmas és Szent!” (Lk 1,49). És mindez a „fájdalmas Anya” képében jelenik meg előttünk? Egek
titka az értelmezése az életnek, az ember feladata az égi hivatások készséges vállalása.

b) Mert biztos lehet abban az ember, hogy ha alázkodással hódolatos az ember, akkor felmagaszta-
lódik az Atya szeretetéből… A Szent Szűz élete ennek igazi példája. „Az előkészületi, názáreti idők” –
a boldog várakozás ideje. Betlehem barlangja az égi karok kórusának ünnepi temploma. A Kisded éle-
te és növekedése – az Édesanya sok-sok öröme. Még a 12 éves Gyermek bölcsessége is az Édesanya
lelkének büszkesége. A jeruzsálemi bevonulás, az utolsó vacsora az Édesanyának is megdicsőülése.
De a Golgota a megváltás művében való részesedés csodája… Sok itt a szenvedés, de sok itt a meg-
váltás tényéből eredő boldogság. – Végül is mi ez? Életválasz arra a nagy elhivatottságra, amelyre az
ég Ura hívta  Názáret  Szent  Szűzét.  – Életválasz! Tehát nem egyszerű elhatározás az átfutóan döntő
ígéret. Életválasz, amely állandó készséggel és szeretettel vállalta mindazt, amit égi Atyja küldött.
Lett légyen az kiemelt és felmagasztaló, kivételes élethivatás; lett légyen az azzal járó küzdés és
szenvedés… Olyan életválasz, amely mindig készségesen rezonáló és az egész életet az isteni rendel-
kezés alá rendelő. Olyan életválasz,  amelyből  ez  a  hang  csendül  állandóan:  bármit  is  szól  az  Isten,
mindig készségesen hallja az ember. – Íme! Ilyen volt az alázatos Szűz válasza, és ennek nyomán
emeltette az istenanyai méltóságra az Úr. Hivatást, egyetlent és mindenekfelettit kínált az égi Atya, és
szolgáló leányként teljesíti az Úr parancsát az emberi élet egyetlen Szeplőtelene.

2. Most azután azt kérdezhetnők: milyen feleletet adjon a mi lelkünk arra a nagy hivatásra, hogy
egekbe emeljük életünkkel az Isten zarándokgyermekét? A felelet ez lészen: íme, az Úr szolgálatra
kész teremtménye!

Az emberi élet a test és lélek együttese, tehát a föld és ég hordozója. A földből vétetett a testünk és
szellemi lelket lehelt belénk az ég Ura. Az a kettősség az ember személyében, az öntudatos „én”-
ben lesz a világ kiemeltje, mert az önbírás kegye és legtökéletesebbhez hasonulás-törtetése: min-
den lény fölé emeli az embert. Maga az a belső áramlás, amely szeretetből forrásozik és szeretetszol-
gálatban jelentkezik is arra vall, hogy olyan valaki, életalany az ember, aki az ősi Alanyhoz, az igazi
Személyhez, a tökéletes Szeretethez – a szeretet útján áhítozik és kapcsolódik. Mégpedig így: a Sze-
retet a földre alázkodik, hogy a föld zarándokából az isteniesülendőt az egekbe emelje. – Nem csodá-
latos-e az a tény, hogy akármerről indulunk az ember értékelését illetőleg, minden út odavezet, hogy a
végesnek látszó ember – a Végtelenben keresi, találja és éli életének boldogságát?… De ismétlem azt
az igazságot, hogy ez az „Isten igénylés” és „Istenre találás” nem úgy lészen az ember öröme, hogy
öngőggel kiáltja: „…olyanokká lesztek, mint az Isten…” (1Móz. 3,5), hanem a szeretet erejéből indít-
va, mindenben az Úr szolgálatára jelentkezünk. Hisszük Mesterünk szavát: „aki fölmagasztalja magát,
megalázzák; aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11), és látjuk Szűz Anyánk pél-
dáját, akinek életében az „ancilla Domini” – Isten Anyjává magasztosított. – De hogyan lesz lelkünk
tartalma – az alázatos szolgálatra jelentkezés? Azt is kérdezhetném: hogyan lehetek én „servus
Domini”?

a) Valamiféle áhítatos meghajlással kezdődik az életnek ilyen berendezése. A szempár az égre
feszül, mert égből vette, várta és várja az isteni szónak, elhivatásnak csengését. De ugyancsak onnét
várja – a hivatás teljesítésére szolgáló isteni kegyelmeket. Az égre feszül a lélek, hogy az egek csordu-
lását vegye, mert jól tudja: „Mid van, amit nem kaptál!?” (1Kor. 4,7). Atya az Isten, és gazdagított
gyermek az ember. Földre küldő az ég Ura, hazavágyó a föld embere. De vándornak küldetett a föld
embere, hogy vándorútját befejezve az égbe térjen az élet diadalmas „gyermeknépe”. – Az emberi lé-
lek meghajlása tehát nem mesterkélt alázkodás és mellverés, hanem az Istentől függés tökéletes elis-
merése és hódolatos megvallása. Itt reá kell döbbenni arra, hogy az Istenhez kapcsolódás az Atya és
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gyermekének találkozása. De itt reá kell utalni arra is, hogy ennek az odahajlásnak gyökérzete is a sze-
retet. A Szeretet Ura küldött a földre, a Szeretet Ura vezet a földön és a Szeretet Ura vár az örök élet
partján. Erről a találkozásról ír fenségesen himnuszt Faber S.J.: „On Shore” (Parton) című versében. –
Ennek az égi áramlásnak pedig a földön jelentkező sodrása is a szeretet, amely ilyen nagy Szeretetre
ősi, eleven lendülettel tör elő az ember életéből.

b) De ez a meghajlás gyakorlatban annyit jelent, hogy bármilyen hivatással indít is az Úr, mindig
készségesen vállalkozó legyen az ember! – A nagy hivatás egyetemes életkincsünk, de a hivatás telje-
sítésének gyakorlati kerete egyéni feladatunkként áll elénk. Az élet ősi igazsága: mindenki a maga
életét éli. Azért zengi ihletett ajakkal Sík S.: „ott kell tökéletesnek lenned, ahová helyezett az Ég.”
Légy nyugodt! Biztosan jó helyet adott az ég Ura. Végy példát a mezők és erdők alázatos és pompázó
virágairól. Mindenik a maga szépségét bontja sziromba, és együttes harmóniájuk terít szőnyeget az Úr
földi palotájának padlójára. – Mi is az „élet nagy orgonájának” egy hangja vagyunk. Együttesünk
lészen az egek Urának dicsérő himnuszává. Mi is különálló munkát végzünk… De a mozaikszerű
munkák együttese adja az Úr tervezte élet szépségei tökéletességét. Mi is – gyerekként – Isten angyal-
népei vagyunk… De egyéni életünk eltérő más, más tökéletessége szerint ezernyi és ezernyi szemé-
lyes tökéletességben leszünk az Úr dicsőségének hirdetői. Mindenki elégedjék meg a saját hivatásá-
val. „Nem arra hivattunk, hogy, mondja Lasance atya (világhírű imakönyvében), hogy nagyot te-
gyünk, hanem azért járunk a földön, hogy a reánk bízott feladatot jól teljesítsük”. Az Úr „világszínpa-
dának” szereplői vagyunk. És ha jól játsszuk a szerepünket, akkor boldog lészen a szereplő és dicsőí-
tett leszen a Teremtő. Mégpedig úgy, hogy minden egyes „élő életszólam” együttesen dicsőítő ak-
kordba csendül, és a „tiszta hangok” összhangja adja a Teremtő dicsőítő életdalát. Ez pedig olyan ma-
gasztos „isteni színpad” lészen, amelyben nem „szolga”, hanem boldog „Isten fia” lészen az életszín-
pad földi szereplője.

Bef.: Most azután záróakkordként kérdezem: milyen képbe lehetne mindezt egybefogni? – Talán
jöjjön segítségünkre az igénytelen árvácska. Az a színpompás, de erősen a földhöz kötött kicsi jószág,
mely többi virágtestvérével együtt az Úr kertjének eleven dicsőítője. Mi ennek a virágnak igazi termé-
szete? Ajándékozottja az ég Urának, de alázatos hódolója az egek Atyjának. Nem tudja, de éli, hogy
mindent az „élet Napjától” vett és minden pillanatával az éltető „Nap” felé fordítja bóbitáját. – Ember-
testvér! Az életed nagy hivatását Istentől vevő testvér, az életed hangolásában a Szent Szűz „ancilla
Domini”-jét zengő testvér, fordulj lelked minden rezdülésével az „élet Napja” felé! Így életszolgá-
latod hálás alázkodássá lészen az örök Atya előtt. Amen.

3. beszéd: A „földi mennyek országa” megteremtésével

Bev.: Ha az égi Atya kifelé észlelhető működését értékeljük, akkor a teremtés tényét kell minde-
nekelőtt felbecsülnünk. Olyan hatalom a semmiből teremteni a nagy mindenséget, amely csak a Vég-
telen Erőből fakadhat. – Ámde az ember az Isten képe, és szellemi része lelkének lehelete. Ezen az
igazságon épül az az isteni kegyesség: a teremtett ember részese, értelmes részese lehet – kissé átvitt
értelemben  –  a teremtő Erőnek. Nem úgy, hogy a semmiből hozza életre a valóságot, hanem úgy,
hogy a meglévő teremtményekből kitermelheti a szebb, a tökéletesebb és jobb életformákat. – Ezt
magasztalja Platón, Arisztotelész is az ember értékei között. – Így tehát az ember szebbé teremtője az
alakuló világoknak. Az anyagi világ erőinek leleplezése azért folyik, hogy csak értékesítésével szebb,
boldogabb életkeretet teremtsen a föld elsőrendű lakója. Sőt az is szembeötlő, hogy egyedüli teremt-
mények vagyunk, akik önnön életünk külső kerete mellett belső életünknek boldogító teremtői va-
gyunk. Ez pedig felfokozható olyan módon: egyenesen isteni hivatásunk, hogy önnönmagunk élet-
keretét tökéletesítsük és belső életünkben a „földi mennyek országát” megteremtsük. Nem küldettünk
„tökéletes életgépnek”, hanem – a teremtő hatalommal felruházva – életboldogság teremtőinek. El-
készítjük kicsi otthonunkat, fáradozunk a kultúr-élet megemelésén, alakítjuk önnönmagunkat és „Isten
fiává” akarjuk nemesíteni önmagunkat. Valamiképpen „örök dolgozó”, állandóan teremtő az ember,
aki a jelen pillanatából – még a múlttá süllyedést megelőzően – a szebb jövőt teremti és szüli. Olyan
szép perspektíva ez, amelynek vizsgálása rávezet bennünket arra, hogy ebben a teremtő léleklendü-
letben rejtőzik az emberi szellem Isten adta életereje. De, hogy ezt mélységesebben átértékeljük,
tegyük vizsgálat tárgyává: fellelhető-e ez a „földi mennyek országának” teremtése a Szent Szűz életé-
ben, és hogyan értékesíthető ez a lendület saját életünkben?

1. Először is leszögezhetjük, hogy a Szent Szűz Isten adta hivatása a „názáreti otthon” kiala-
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kítása.
Azt mindnyájan ismerjük, hogy élethivatásának tárgyi és gyökérzeti tartalma – az Úr Egyszülött-

jének emberi életre hozása. Ámde a sodródó életbe való belekapcsolódása pedig a názáreti szolgálat
hűséges teljesítése. Ez a munka – teremtő feladat. Földi otthont teremteni, anyai szeretettel szolgálatra
állni, hogy istenemberi életet élhessen a megtestesült Ige.

a) Az ő hivatásától távol maradt az öntökéletesítés állandó ütemezése. Lelkének szentélye a Szent-
lélek otthona. Érthető, hogy reá teljesen áll, hogy a belőle sugárzó Lélek újjáteremti a környező lel-
keket: „Ha leheletedet reájuk bocsátod, ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét” (Zsolt. 103,30).
– A Szent Szűz a kegyelmek teljességének hordozója. Ő tehát nem a tökéletesedés útján fejlődő,  a
küzdve előretörő, hanem a Szeretet bőségéből szeretettel szóró. – Első Éva lelkét az állandó küzde-
lem jelzi, de a második Éva a megváltó Szeretet szolgáló leánya és így a szeretet szórója. Itt tehát a
„hiány” valójában tökéletesség, felsőbbrendű értékbírás és így állandóan „teremtő szórás”.  Lám! A
napsugár kiterjeszti kévéjét és legyezőként szórja fényét. Mindenkinek jut és mindenkiben teremt,
mert túláradó bősége nem könnyen fogyatkozhat semmivé… A „názáreti ház” kicsi közösségnek lát-
szik, pedig az élet valóságos Teljességét zárja magában. Ahol az Isten jár, ott minden örömről és bol-
dogságról dalol. Még akkor is, ha – földi vonatkozásban – az áldozatos szeretet sok lemondást is kö-
vetel. Azért van az, hogy a legkiemeltebb Édesanya életére is áll ez a jövendölés: „…a te lelkedet is
tőr járja át…” (Lk 2,35). A szeretetből történő visszahúzódás vagy a szeretetből fakadó áldozatosság –
a lélek mélyére szálló boldogság. Íme, ez az a teremtő tevékenység, amely názáreti házat a Szűz Anya
áldozatosságával, de szeretetéből „mennyek országává” teremti. Az igazság az: öntökéletesítés fel-
adata helyett a teljes tökéletesség sugárzó kiömlésében érvényesül a teremtő hatalom. Ha jól megfi-
gyeljük, akkor reádöbbenünk arra, hogy a lélek teremtő ereje – és ott elsősorban a Szent Szűzre gon-
dolok – akkor éri el dinamikájának maximumát, ha a sugárzó erők olyan lendülettel lépnek ki lelkének
szentélyéből, hogy a tökéletes lélek a szeretet tökéletes erejét árasztja és ezzel az isteni élet feltét-
eleit teremti maga körül. Reá is áll az Úrról mondott szöveg: „erő áradt ki belőle” (Lk 6,19). Mégpe-
dig azért, mert a Szentlélek lakozék benne. Talán ez a hasonlat juttatja közelebb az igazságot: az élet
egyensúlyozott, tökéletesen rendezett vezetése – a környező világ harmóniájának teremtője. A Szent
Szűz lelkében Isten különös kegye folytán a kegyelem teljessége honol. Itt tehát nem a gyarapítás a
hivatás, hanem a szeretetből való szórás és következetes harmóniateremtés.

b) De ez a lélekkisugárzás azután kihat a „názáreti otthon” keretén túlra is!… Mégpedig olyan
formán, hogy – a családi szentély határain túl is – boldogságot teremtő lészen, ahová eljut a sugárzó
hatás. Mesterünk szavai szerint: „Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szava szerint, élő víz forrá-
sai fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, melyben a benne hívőknek kellett részesülniök” (Jn 7,38-39). De
a Szent Szűz a Lélek teljes birtokosa, tehát élete a sugárzó élet teremtő csodája. – Erzsébetet látogat-
ván, a boldogság szórójának mutatkozik: „Fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a
Szentlélek”(Lk 1,41).

A betlehemi jászol mellett a pásztorok és királyok lelkét örömmel tölti be, mutatván nekik égi
Gyermekét. Angyali karok alkotják körzetét, de az Istenfiának jelenléte adja az örömök örömét… Si-
meon örömének felfakasztójaként lép elénk… A 12 éves Jézus megtalálása utáni életről ezt jegyzi
meg az Írás: „Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek
előtt” (Lk 2,52). Mindez pedig az „otthont teremtő” Édesanya áldott életének kisugárzása. – Majd a
tanuló évek alatti csendes kísérése, a Golgota útján való együttmaradása arra vall, hogy az ő lelkének
sugárzó ereje alakította, vigasztalta és boldogította az Úr lelkéhez közelálló hívő sereget… Ahol az Úr
volt, ott tárgyilag jelen volt az Isten országa. Így volt és van ez most is. Azért mondhatjuk, hogy: „Is-
ten országa köztetek van” (Lk 17,21). De a tárgyi jelenlét mellett a személyes és alanyi megéreztetés
és a boldogságnak sugárzó megteremtése is szükséges. És ez volt a Szent Szűz életének alanyi és
személyes ereje.

2. De ha az életünk példaképeként előttünk járó Szűz Anyánk életében ütemes lendület volt a
„mennyek országa megteremtése”, akkor a mi egyéni életünkben is reá kell találnunk arra, hogy az
ember Isten adta hivatása a „földön bontakozó és egekben kiteljesülő mennyek országának”
megteremtése.

Ennek az életütemnek lendületét az adja, hogy az ember boldogságot kereső szellemi lény. Az a
törtetés, amely anyagi, lelki, erkölcsi, társadalmi és vallási vonalon jelentkezik, mind ennek az előretö-
résnek más és más gyakorlati formája. Az azonban leszögezhető, hogy ez a sokirányú futó törtetés két
alapvonalon mozog: vagy a véges élet földi keretében keresi az élet „kékmadarát”, a boldogságot
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(Maeterlinck), vagy az élet végnélküli vonalát szorgalmazza, földön és örök életben kutatja az élet
rejtett boldogságát.

a) Az első és kézenfekvő életforma az, amely a földi színtájhoz kötött életben akarja a boldogságot
megtalálni. A „nagy keresők” között a legalacsonyabban mozgók az anyagi javak birtoklásában és él-
vezésében keresik az élet örömeit. Az ilyen testvért igen szerény igényűnek látom. Olyan „gyenge ét-
vágyúnak” tartom, akinek elég a földi terített asztal, a gerezdek csillanó itala és a hatalom bódító bir-
toklása. – Nem a kemény ítéletmondás lehet a mi feladatunk. Inkább a sajnálkozó részvét buggyan ki
lelkünkből, hogy ilyen „kisvágyakozású igénytelen” a szellem hordozásával áldott ember. Ezekről
egészen áll: a földből vétettek és – kiölve az Isten leheletének erejét – a „föld lelkét” hordozzák ma-
gukban. Istenük a föld, erejük a föld terméke és hazaváró anyjuk a föld anyaméhe. Az anyag emberei-
nek törtetése sem több, mint ez a vágyakozás, hogy elmondhassa: egyél, igyál és mulatozzál, a halál
után kiszárad a gyomor forrása. – Ámde az emberi nemnek ilyen „kisigényesei” nem alkotják az élők-
nek zömét. Az ember lelki erejének tudatában – kutató, vizsgálódó, elmélyedő, az igazságok rejtélyei
felé törő és a leleplezett igazságokat értékesítő lelki munkára is feszülő. A tudós – a mélységekre
száll, a gyakorlati ember – a mélységek igazságait érvényesíti. Röviden: kultúréletet teremt, amely az
emberhez méltóbb életkeretet alakíthat. Ezek az élet tudósai, írói, technikusai és kultúrigényű egyszerű
emberei. Értékük abban magasodik a „föld embere” fölé, hogy lelki a vágyuk, lelki a boldogságuk,
lelki az életkenyerük. – Ebben az életkeretben helyet talál azután a szociális gondolkodás is, amely az
embertestvéri közösség megteremtésén dolgozik és emberjogok, vagyonarányítás figyelembevételével,
az emberiség életnívójának emelését szorgalmazza. Ide csatlakoznak a művészi lelkek is, akik az
anyag, szín, akkord és gondolat rendezésével a világ harmóniájának megteremtésén dolgoznak. A
Fidiás-féle lelket hordozó Michelangelo megtestesíti Carrara márványából a testi szépet, és lélektest-
véreinek végnélküli sorozata, a festőművészek a változó színek sziporkázásával emelik az ember lel-
két. Majd Dante, Claudel, Madách és beláthatatlan sora a szellemóriásoknak a gondolat, a pompázó
nyelvészet, a zseniálisan vezetett tartalom vázolásával teszi szebbé az ember életét. Mert nem szabad
feledni azt sem, hogy ezek a lélekóriások az erkölcsi élet magaslatát is elérik, a vallásos élet zenitjére
is reáutalnak, illetve oda fel is vezetnek. – Ha itt-ott meg is torpan léptük ezen a meredek úton, ha itt-
ott megbicsaklik térdük az előrehaladáskor, akkor is Goethe szimbolizálta küszködő Faust-ban kell
őket megismernünk, akinek nincs addig nyugta, míg bűnbánó élete – az égbeszállás lendületében nem
talál megpihenő kielégülést. – Lám! Mindezek teremtők, „országot teremtők”, „világokat alakítók” és
a boldog embervilág otthonának” szorgos munkásai. Mégpedig azért, mert nem lehet más úton járni
– tökéletes, vagy tökéletlen is ez az útjárás –, mint az Isten diktálta „mennyek országának” teremtő
életútján.

b) Ámde a Krisztus Urunk diktálta, a Szent Szűz élete alakította „mennyek országa megteremtése”
valójában akkor valósul meg, ha az égi magasságok felé fordulva, az égiektől véve kezdjük kialakíta-
ni az „Isten országát”. – A „föld embere” a földiekkel táplálkozó, a tudós és szépség mestere – a mély-
ségeket és harmóniát kereső és teremtő; ámde az Isten felé forduló „magassági lények” az isteni élet
keretét, a mennyek országának megteremtését szorgalmazzák. A magasságok vonzó erők. Olyanok,
hogy áll reájuk az Írás szava: „Mily kellemesek a te hajlékaid, seregek Ura! Sóvárogva vágyakozik
lelkem az Úr udvaraiba. Ujjongva eped szívem és testem az élő Isten után” (Zsolt. 83,2-3). A lendüle-
tes előretörés a föld fölé való emelkedést keresi. Mégpedig úgy, hogy kegyelmi szárnycsapással Magát
az Istent is elérje. Az arisztotelészi bölcsesség szerint a igazság, a szépség és jóság ős indítója az em-
bernek; de Platónnak van igaza, aki a Személyes Igazság, Szépség és Jóság elérésében találja meg az
élet boldogságát. Ezt hangoztatja Th. Wilder is a „Hosszú út” című műve végén, amikor a bölcsek
kezdik és Mózes zárja az „életbölcsesség” tartalmát. Én talán így mondanám: az ember akkor éli éle-
tének isteni vonalát, ha a személyes Isten feltalálásában és szolgálatában megalkotja a „földi mennyek
országát”. Azért igaz a Mester szava: „Keressétek (először) inkább az ő országát (és annak igazságát)
és ezeket (mind) megkapjátok” (Lk 12,31). Gyakorlatban pedig mindez azt jelenti: vállald alázatos
odahajlással az „Isten országának teremtési” hivatását és éld földi életedet abban a „mennyek országá-
ban”, amelynek isteni kiteljesülése az „örök hazában” lesz az ember osztályrésze. De nem egyszerű ju-
talomvételként, hanem az Istennel végzett munka valóságos eredőjeként.

Bef.: Zárógondolatként ezt a két szót vigyük magunkkal: Názáret az első, „saját otthonunk” a
második. Az elsőben a Szent Szűz alakította ki Isten országát, a másodikban nekünk kell kitermelnünk
„Isten földi mennyek országát”. Örök tanító az első és állandó feladat a második. De aki hiszi azt,
hogy az alázatos munkábaállás a módszer, az boldogan fog rádöbbenni arra az igazságra is, hogy a



60

mennyek országának az isteni élet földi és örök világba átnyúló boldog „teremtője” a föld zarándoka.
– Szűz Anyánk Názáretben lett a „földi mennyek országa” teremtője; mi, az ő hűséges gyermekei, az
„otthon szolgálatában” legyünk a „földi mennyek országa” kitermelői! Amen.

4. beszéd: Az öröm – szenvedés váltakozásának elfogadásával

Bev.: Ha az élet útján az isteni elhivatottsággal indulunk, ha az utunk minden lépését az alázkodó
szolgálatkészség jellemzi, ha az életúton az „Isten országának” kialakításán fáradozunk, akkor
látnunk kell azt is, hogyan kell értelmeznünk és értékesítenünk az élettel járó váltakozó hullámzásokat.
Mert az tagadhatatlan, hogy „örök útitársként” szegődnek mellénk a dalt fakasztó öröm-, könnyet fa-
csaró szenvedésérzés hullámai. Aki azt hiszi, hogy csak az örömöket fogja magához engedni és hedo-
nistaként élni az életét, az felfigyelhet Th. Wilder szavára, aki a „Hosszú út” című drámájában ecse-
teli, hogy a féktelen élvezet és szórakozás eredménye a vízözön pusztító hatalma… Aki azonban arra a
szélsőségre szorítkozik, hogy ködös és sötétlátással mindig mindenütt „életéjszakát” és „szenvedések
szenvedését” látja, az azután a sötétlelkűségének terhét viselve felírhatja lélekkapujára Dante poklának
szavait: „hagyj fel minden reménnyel!” Sohasem szabad feledni a Mester elirányító szavát: „Én azért
jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). A mi Urunk Jézus Krisztus tanítása szerint
valamelyes finom és kiegyensúlyozó egyensúly van az élet mélyéről felfakadó és felületén észlelhető
ellentétes érzéshullámok között. És éppen az volna a mai beszédünk hivatása, hogy kikutassuk az
egybecsendítésnek lehetőségét és megtanuljuk megvalósításának módozatát. Legyen módszerünk
pedig az a gyakorlati mód, amely az Úr legkiemeltebb elhivatottjának, a Szent Szűznek életét veszi
vizsgálat alá. Milyen módon jelentkezik az öröm és szenvedés változata a Szent Szűz életében, és ho-
gyan s miképpen találhatjuk meg annak egybecsendítési módozatát – a mi életünk sodródásában?

1. A felelet röviden így szól: az Istenanya élete az örömök és szenvedések áldozatos együttese.
Az elhivatottság legnagyobbja az Istenanyaság kegye, és ennek birtokában hogyan pereg le a Szűz

Anya élete? – Szinte kiáltva kiált: a Megváltó Anyja nem élhet más életet, mint isteni Egyszülöttje. A
Megváltó élete áldozat, és ebben gyökeredzik az emberek megváltása. Van az életének örömsora, de
állandó kísérete az áldozat tömjénfüstje.

a) A Szűz Anya életét ugyancsak az jellemzi. Van Názáretje és Betleheme. Ezek az élet ünnepnap-
jai. És van Golgota útja. Ez pedig életének tragédiája. – Az élet ünnepeinek sora szélesen táruló. A
tiszta élet területe – a boldogságfakadás csodás életligete; de a názáreti odaadó élet, majd az Istenfiától
elszakadó tanító évek sora és végül a Golgota – a szenvedések sorozata. – Ámde ez sem mondható
életzáró kőnek, mert ezt elhengeríti a feltámadás diadalmas ünnepi muzsikája… Mi tudja mégis egy-
séges harmóniába fogni az életnek ezt a sokrétű és sok változatban tündöklő életrészeit? Az a lélek
mélyéről csendülő tudat: Isten atyai terve irányítja az életet, tehát csak diadalba fordulhat az élet
végső kibontakozása. Mit félünk a küzdelmes életúttól? Az Isten óriásnak, küzdőnek gondolta az
embert! Tehát vállalja! Hiszen Maga a Megváltó is ezt az áldozatos életet éli. Isteni rendelésből így
kellett élnie. „Ti oktalanok – tanítja a Mester az emmausziakat –, milyen nehezen hiszitek mindazt,
amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen di-
csőségébe?” (Lk 24,25). Az áldozatos szenvedés tehát – megváltó erő!!

b) De figyeljük csak tovább: vajon mi emeli és virágoztatja pompázóvá a Szent Szűz életét? Az a
nagy kegyelmen alapuló átalakító erő, amellyel minden életmozzanat a nagy elhivatottság szolgá-
latára fordítható. Az élet akkor kap majd megoldást, ha nagy egységbe fogja a sodródó eseményeket
és minden rezdülést az isteni rendelés szolgálatára tudja átváltani. – A Szent Szűz élete –
résztnyerés a Megváltó isteni művében. A megváltás Isten elé táruló áldozat, és épp ebben az áldo-
zatban részes a Megváltó Édesanyja, Mária. Vállalva pedig az elhivatottság magasrendűségét, vállalta
az áldozatos élet fenségét. Ez a vállalás pedig magával hozta az áldozatos szenvedést is, amely a meg-
váltás alkotó részének, a szeretet maximumának nevezhető. A golgotai út taposója, az Egyszülöttjének
halálát látó Édesanya, a „Pieta” élő szenvedője – látszólagosan – nem mondható a boldogság hordozó-
jának… De az áldozatos lélek ezt a csodás látást is birtokolja, amely szerint a szenvedésből fakad a
lélek megváltása, és így a lélek szentélyében az áldozatosság gyümölcsét, a lélek boldogságát is
megérzi… Íme! Így teremtődik ki a Szent Szűz életében az az áldozatos harmónia, amely – a boldog-
ság és szenvedés egybefonásával az élet egész szolgálatértékét tekintve – boldog életcsengést eredmé-
nyezhet.

2. És ha ez így van a Szűz Anya életében, akkor hogyan alakítható ki a lelki harmónia a mi éle-
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tünkben? A „földi mennyország” az otthonunk; az isteni élet, a szolgálat alázata a hivatásunk; az isten-
fiává nemesedés, az égi Messiás áldozatán alapuló önmegváltás, az autosoteria a rendeltetésünk; így
tehát méltán kérdezzük: hogyan lesz az öröm, szenvedés együttese ennek a hivatásnak Isten gondolta
teremtő tényezője? Feleljünk csak egységes mondatban emigyen: a „föld zarándokának” az a hiva-
tása, hogy örömök és szenvedések egybe-csendülésével szolgáltassék az „önmegváltás” és mások
megváltásának szent munkája.

Az élet előretörés és lendület; újjáalakulás és tökéletesedés. Ennek dala diadalének és nem gyász
melódia. Legyen ütemesebb a vígság akkordja, és legyen előrejuttató a boldogság vágya.

a) Ámde, örömeink skálája érje el a szellemiek és természetfelettiek vonalát. „Örvendjetek az Úr-
ban szüntelen!” (Fil. 4,4). A megindulás – anyagi vonatkozású. Már csak azért is, mert a föld lakói, de
„vándormadár népei” vagyunk. Itthoni fészkünk is boldogságot igényel. És földi életünk is örömökre
vágyik. Jól van ez így, és nyugodtan várhatja és szorgalmazhatja ezt az ember. A tavaszi lehelet virág-
zásba öltözteti a mandulafát; keresheti és keresse is az ember ezt a lélekébresztő fuvallatot. De a tudás,
a szépség és jóság előkészítő birtoklása után keresse és találja fel a természetfeletti élet örömeit is. A
lélek ősi hazája az ég. A lélek szárnyalási területe – a végnélküliség. A lélek életcélja – a Végtelen!
Ezekben a távlatokban keresse és találja az örök boldogság előre vetítendő örömeit. Jól meg kell je-
gyezni a Mester szavát: „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?”
(Mt 16,26). – Ha aztán életörömeink már a földön is a természetfelettiek szeretetében érvényesülnek,
akkor boldogságunk olyan lészen, amelyet senki sem vesz el tőlünk. Jézus mondja: „Nem vesznek el
soha és senki sem ragadja el őket a kezemből” (Jn 10,28).

b. Szenvedéseink pedig szolgálják az „önmegváltás” áldozatosságát. Most elhessegetjük magunk-
tól a szenvedésnek büntető és így javító jellegét, most a pozitív értékelést akarva fejtegetni, azt mond-
hatjuk, hogy a lényeg így fejezhető ki: küzdelmes az ember élete, és az pedig a
nagyrahivatottságának jele. Így azután távolesünk a „hindu önmegváltás” negatívumától. Ott
ugyanis szabadulást hirdetnek a földiektől és a szellemi vágyakozásoktól. Sőt még a végkifejlődésben
is az istenségbe való tudattalan beleolvadást tanítják. Míg ellenben a keresztény önmegváltás a szel-
lemiek teljes kibontakozását és a végnélküli életben – az egyéniség teljes birtoklásával – az Istenben
való élés tökéletes boldogságát kínálja számunkra: „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban
vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20). – Azért vagyunk az Isten képei, hogy önala-
kítás jellemezze életünket. Nem az az értékes személy, aki valamivé lett – önerőfeszítése nélkül –,
hanem az az élet nagyja, aki teremtő erővel – lett valakivé. Hiszen a teremtés az Isten mindenhatósá-
got sugárzó tette. Az Isten képe is legyen ennek részese. Mégpedig – áldozatos erőfeszítésével és ön-
életének kibontásával. És ebben az egyéni életfejlesztésben döntő szerepet talál az erkölcsi megneme-
sedés és az örök élet elérése. Röviden így mondhatnám: az önmegváltás és így a „mennyek országá-
nak” megteremtése. Az Egyház szent tana is így cseng: „Az Isten megváltott tégedet – nélküled, de a
megváltottságból eredő üdvözüléshez szükséges – az erőfeszítésed”. A szenvedő küzdés végül is –
Isten kegyelmének vételével – az erkölcsi, a természetfeletti és örök élet szolgálatába állítható meg-
váltó erő. Ez azután igaz – a saját életünkben és mások életében is. Mégpedig azért, mert a szenve-
dés és küzdés – a lélek erőpróbája; továbbá a szenvedés és küzdés – az Istenhez térés és emelkedés
égi eszköze. Röviden: az önmegváltás segítője. Valójában pedig belekapcsolódás a lelkiekbe és ezen
keresztül felemelkedés az égiekhez. – Mások életét tekintve pedig azért megváltó erő, mert a szere-
tetből viselt szenvedés a szeretetet ébresztgeti mások lelkében; a felébredt szeretet pedig elemi erő-
vel ragadja embertestvéreinket az örök Szeretet felé. – Lám! Így csendül az ember élete harmóniába,
mert öröm és szenvedés azt a nagy célt szolgálja, hogy dalolva előretörő életünk még a szenvedések-
ben is megváltó erőt találjon és így az élet boldogságának rugójává nemesedjék. – Én nem állítom,
hogy ezzel a szenvedés problémájára teljesen, de azt alázattal hiszem, hogy arra az útra rávilágítot-
tunk, amelyen járván minden egyes közülünk megtalálhatja a saját életének helyes irányítását és
önmegváltó feladatát.

Bef.: Végezetül, kedves keresztény testvérek, engedjétek meg nekem, hogy a mai beszédet két
olyan palesztinai út ismertetésével zárjam, amelyen a Szent Szűz is járt és egyikét így ő maga is élet-
útnak kínálja... Ezt az utóbbit is teremtő Istenatyánk alkotta és így mindnyájunk számára követendő-
nek adja. – Ez a két út Jeruzsálemből indul. Az egyik Hebron völgyén át halad, a másik a város utcáin
tekereg. Az egyik környezete rózsaliget (Hebron rózsái!) és a Holttengerhez juttat, a másik a sziklás
Golgotán át halad és a feltámadás helyére segít. – Jól tudom, hogy ez csak elméleti kép. De azért
mondom és rajzolom, hogy könnyedén rögződjék drága lelketekbe. Milyen utat kell tehát járnunk?
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Azt-e, amelyet csak virágok, nimfák és kicsapongásra csábító akkordok kísérik?... Ne felejtsd! Ennek
végpontja: a lélek holt tengere. – De hová vezet a Golgota útja? Jól jegyezd meg: az örök feltámadás-
ra. Mindez kép és helyrajzi megállapítás, de mindez csendes életoktatás, amely arra hangol: bízzál
ember ebben az Isten tervezte küzdelmes életszükségességben és higgyél abban, hogy ennek helyes,
harmóniát teremtő járhatóságát biztosítja az Isten kegyelme. Ezen járt égi Üdvözítőd, ezt taposta égi
Anyád, ennek nyomán járjon a „föld zarándoka”! Amen.

5. beszéd: Az Istenatyánkhoz térés diadalával...

Bev.: Utolsó alkalommal gyűlünk egybe a Szűz Anya tanításának hallgatására, legyen tehát hozzá
intézett kérdésünk: vajon milyen célba fut a hivatott, a teremtően dolgozó ember életbontakozása?
Ez pedig azért fontos, mert ha feltisztul előttünk az életcél kontúrozott képe, akkor lendületesebb lesz
az emberi lélek erőfeszítése. – Természetesnek látszik, hogy a bontakozó élet a maga nagyszerűség-
ében nem hordozhat más célt, mint a Teremtőnek tündöklőbben előretörő dicséretét. Már csak azért
sem, mert törhetetlen igazság: a műnek dicsérnie kell a Mestert. Ez pedig a Teremtőre vonatkoztatva
azt jelenti, hogy a Végtelen életében nem lehetséges kívül álló és Őt szolgálatra kényszerítő életcél.
Azért mondja az Írás: „... dicsőségemre teremtettem, alkottam és készítettem” (Iz. 43,7). De a Teremtő
tervéből az is kiemelhető, hogy a szelleminek teremtett ember a maga alanyi életének boldogságá-
val, az Atyában élés tudatos életvalóságával dicsőíti az Istent. Így tehát elméletileg megállapítható,
hogy a tökéletessé nemesedett, természetfelettivé áldott és személyes életté kibontakozott ember a Te-
remtő örök dicsősége. – Kérdéssel fordulhatnánk ma égi Anyánkhoz: vajon az ő életén át hogyan tárja
elénk az Atya – az egyéni megdicsőülés szeretet-csodáját?

1. Ha hallgatnók a Szent Szűz hangját, akkor így csendülne a felelet: a földi felmagasztalás mel-
lett égbevétellel dicsőítette az Úr Egyszülöttje.

Az Írásnak nevezett „isteni üzenetek” sokféleképpen szólnak a Megváltó eljöveteléről és az azt
szolgáló előkészítő isteni kegyelmekről. – Az „Asszony”, a „második Éva” arca más és más. Az Ős-
evangéliumból úgy tűnik elő, mint a „kígyó fejének tiprója” és így az isteni jóság, szeretet és üdvözí-
tés egyik szolgálója (1Móz. 3,15). Majd az Egyház magyarázó tanítása szerint „az örök időkből előre-
rendelt” és így kivételesen kiválasztott életarca rajzolódik elénk (Péld. 8,23), amelynek ködös kontúr-
jait világosságba vonja az Újszövetség szent üzenete: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!” (Lk 1,28). És
fenségesen ékesíti Szt. János: „Amicta Sole” (Jel. 12,1) meghatározása.

a. Mindez arra vall, hogy az „isteni üzenet” szerint ő az ég kiemeltje és így a föld felmagasztaltja.
– Életének célja az „Isten Fiának emberré szülése” és így a megváltás művében való szerepvállalása. –
Egyéni életének teljes tökéletességét égi adományként vette, de életének készséges
szolgálatbaállását egyéni szeretetből végezte. Szt. Bernát ihletett ajka tudná fenséges életének sugár-
zó fényét kiárasztani – ezért hallgat el az Úr igénytelen szolgájának dadogó hangja... Ezért a Mester
környezetének kiemelten tiszteltje és így a földi életnek fölmagasztosított személye. Az apostolok
együttesének Anyja, mert Szent Fia végrendelkezésében minden hívőnek gondozója: „Nézd, ő a te
anyád!” (Jn 19,27). Éppen azért, róla is elzenghető a királyi Zsoltáros éneke: „Teljék el szájam dicsé-
reteddel... Örvendezik majd ajkam, ha neked énekelek” (Zsolt. 70,8 és 23). – Életének elszerényedése
miatt részletes adatokat nem tár elénk a kinyilatkoztatás, de emlékeket őriz a szent hagyomány. Érthe-
tő is a Szűz Anya életének dicsőítése, ha hívő lélekkel tekintünk elhivatottságára. – Az ő názáreti éle-
te olyan családi szentély szolgálata, amelyben az Úr Egyszülöttje a Gyermek. Az a Gyermek, Akiről
így zeng a próféta: „Gyermek születik ugyanis nekünk, és Fiú adatik nekünk, s a fejedelemség az ő
vállára kerül, és leszen az ő neve: Csodálatos, Tanácsadó, Isten, Hős, az örökkévalóság Atyja, a béke
Fejedelme” (Iz. 9,6). Lehet-e nagyobb kegyelem az Úr Egyszülöttje mellett?...

b) De a földi élet határa a Szent Szűz életét is korlátozza. A földi élet véget ér, de a feltámadás, az-
az égbevittetés – örök isteni ajándék. Ez a megdicsőülés annyit jelent: az ég kiválasztottan küldöttje,
az égi Atya kiválasztottan hazavártja. – Az út közös: mindnyájan tapossuk, de a mód kiemelten eltérő,
mert az „Úr leánya” kivételes hivatást teljesített. Nem anyja a föld egy gyermekének, hanem Édesany-
ja az ég Egyszülöttjének. „Áldottabb vagy te minden asszonynál” (Lk 1,28). Ennek a kivételes hiva-
tásnak kivételes jutalma az Egyház tanítása: „Örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepelve a Szent
Szűz dicsőségét, akinek mennybevitelében örvendeznek az angyalok” (Introitus). Talán nem téves az a
gondolat sem, hogy erre is állítható az Írás szava: „Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el
soha” (Lk 10,42). – De a megdicsőülés tárgyi valósága mellett állandó és folytatólagos a földről felé
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áradó hódoló tisztelet. Nincsen hívő ember, akinek gondolata ne emelkednék áldozatos tömjénfüstként
az egek magasságába, hogy odaadó szeretettel övezze az égbeszállt „égi Anyát”. Ezért van az, hogy X.
Szt. Pius pápa azt imádkozza: az igazi katolikus élet egyik jellegzetes jegye a Szent Szűz tisztelete. De
azért van az is, hogy a föld is érzi a Szent Szűz leereszkedő szeretetét. Lourdes, Máriaremete,
Máriapócs, Bodajk és beláthatatlan áldott helyek sora mutatja: lenéz a földre az ég Királynője, hogy
vigasszal töltessék az alázatosak lélekkelyhe. Minden hely és minden templom szeretetimát küld az ég
felé, de a kegyhelyek imái a lélek legmélyéről fakadnak és robbannak az Isten trónja elé. Itt gyűlő he-
lyet talál a bűnbánó és tört lélek, itt vigaszért esd a szomorkodó szívű zarándok és itt boldogságot talál
a tiszta életet élők csoportja. Feltör az égre a föld népe, hogy Szűz Anyánk közbenjárására a földre
szálljon az ég kegyelme. – És mindez mit mutat? Röviden azt, hogy a mennybevitel égi kegyével
megdicsőült az ég Királynője, és megdicsőítése nyomán égi erőt nyer a „föld zarándoka”.

2. Ámde, ha isteni Fiának nyomdokain előttünk járva megdicsőül a Szűz Anya, akkor – az Úr Jé-
zus kegyelméből – égi megdicsőüléssel dicsőül a föld zarándokembere, a Mester „istenivé neme-
sített gyermeke”.

A megdicsőülés fogalma látszólag az elismerés tömjénfüstjében való diadalmaskodást jelenti. Má-
sok azt hiszik, hogy az elismerés babérkoszorúja vétele a megdicsőülés tartalma. Nem tagadható, hogy
az olimpiai babér a nagy erőfeszítések átfutó jutalma, de tény az is, hogy a valóságos megdicsőülés az
élet egész vonalán való küzdés diadalmas célbafutása. A pálma akkor dicsőül a ligetek díszévé, ha
virágbaborulva termését kínálja a szomjazó zarándoknak. Ez a vándorélet mikor mondható megdicső-
ülésnek? Akkor, ha célbafutva élvezheti erőfeszítéseinek diadalát.

a) Az emberi élet földi megdicsőülésének az az idő mondható, amikor lelkét betölti a „mennyek
országának” élvezése. A földi életre gondolok. Arra, amely nagy elhivatottságának tudatában
áldozatoskodik és így a belső harmónia megteremtése után tevékenykedik. Lehet az szegény vagy
gazdag. Mégpedig azért, mert az anyagiak tarsolyának tartalma nem igen érinti a lélek boldog ságának
élvezését. De ez a harmonikus élet azután abban a tevékenységben tökéletesíti önmagát, hogy lélek-
szárny feszítéssel mindig „ad astra” akkorddal emelkedik az egek felé. Nem győzöm elégszer hangsú-
lyozni, hogy az ember földi megdicsőülésének lényege az, hogy az egekhez tartozik; és nem győzöm
elégszer ismételni, hogy ennek a dicsőülésnek tevékeny teremtője önnönmaga. Így az ember: lux
mundi és a felé törők életközpontja. A világ és környező emberek elismerése jóleső és simogató, de
lényegében nem sokat ad ahhoz, ami az égiek elismeréséből fakadó. Az Isten szeme és az Isten ítélete,
végül pedig az Isten küldötte kegyelmek sora a döntő. Ez az, ami szárnyfeszülésre késztet. Ez az, ami
boldog érzésekkel gazdagít, és ez az, ami diadalmas és derűs optimizmusra hangol. – Erről a megdi-
csőült arcáról azután leszól az isteni élet fensége és gyönyörűsége.

b) De az átfutó, a földi, az előkészítő megdicsőülés után – a Szent Szűz élete példáján – miénk az
égi megdicsőülés, a feltámadott, végnélküli élet. A földi életet a remény teheti boldoggá. Az a re-
mény, amely szerint nem a halál, hanem az élet az emberiség létértéke. Épp ezért hangzik biztatás a
Mester szavával: „Bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33). Ezért öröm ez a beszéd: „aki bennem
hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). Ezért boldogító a Mester ígérete, amely szerint ez a szó
csendül a hazaváró Bíró ajkán: „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek
készített országot” (Mt 25,34). Ezt fogja egységes tanításba Szt. Pál, mikor a tesszaloniki híveket így
erősíti: „A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Úr maga száll le a menny-
ből, s először a Krisztusban elhunytak támadnak fel” (1Tessz. 4,16). – Hogy valóságban mit jelent az
égi megdicsőülés tanítása, azt teljes világossággal nem tudjuk. Az apostol így ír róla: „Szem nem látta,
fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt” (1Kor. 2,9).
De a Mester ezt is mondja: „… hozzá (Atyámhoz) megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). Itt te-
hát a Benne élés valóságát és diadalmas boldogságát ígéri a Mester. – Az emberi képzelet most sza-
badjára szalad. „Koronák”, „ékességek”, „isteni életvirágzások”, csodásan csengő „életdalok” és bol-
dog „életkeretek” jelenhetnek meg előttünk… Kinek milyen a képzelete, olyan részére az elgondolt
„mennyek országa”. De egy bizonyos, a lényeg: a célbafutás diadalán pihen. A vándorélet, a vándor-
lélek odaérésében az található: ahonnan jött, ahová vágyott és ahol lelkének szellemisége, a szellemi
élet öntudatos, személyes boldogságát élvezi. Ez az élet megkoszorúzása, amely után az Istent látó
közvetlenül élvező „teljes élet” világa köszönt a célbafutott zarándok világába. – De sohase felejtsük,
hogy ez a személyes élet az Istenatya legnagyobb dicsérete!

Bef.: Drága jó testvérek! A beszédsorozatunk záró gondolatául kérdezzük csak: befejezésül ho-
gyan csendíthetnénk olyan örvendetes életakkordot, amelynek zengése mellett „örök útitársként” sze-
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gődnének hozzánk az égi Atyától mellénk rendelt „életútjelzők”? Talán akkor találnók el a helyes fele-
letet, ha azt mondanók: az égi Mester az élen járó, az Istenanya a nyomát követő, és mi legyünk
életüket hűségesen mintázók! – Az isteni küldetésünk „életóriásokká” tett bennünket; az alázatos
készséggel fogadott beállás Isten szolgálatát végző „házinéppé” nemesített; az égi kegyelmek vétele
„mennyek országa teremtésére” hívott; és küzdelmes, de öröm és szenvedés váltakozásában diadalmas
életünk az örök életre való felébredésre segített. Az Isten erre teremtette és hívta az embert. Mégpedig
azért, hogy hűséges szolgálatával a végnélküli, Istennel való élés diadalára juttassa. Az eleven igazság
ez: az ember nem a föld állandó tartozéka vagy „élő darabja”, hanem Isten szeretett gyermeke, aki ég-
ből indul, földön tevékenykedik és égbe tér vissza. Természete – átmenetileg földi, de a Megváltó ke-
gyelméből – istenivé nemesedő (2 Pét.1,4). Tevékenységével azután az egeket érő. „Élő jegenyéje” az
Úrnak, aki egeket ér és Istenben való személyes életével örökké diadalmaskodik (Jn 14,23). – Mindez
pedig áldott Egyházunk tanítása szerint így megy végbe: per Mariam – ad Jesum! Egyszerű magyar
csengésű szóval pedig így hangzik az egész: légy boldog küszködő zarándokember, mert égi Anyád
nyomdokain járva égi Atyádhoz jutsz az örök életbe! Amen.

* *

Most 4-4 beszédre tagozódó beszédlánc vázlatok következnek. – Ezek – tartalmukat tekintve –
igen könnyen átkapcsolhatók arra, hogy a magyar Golgota útján járó hívő sereg a Szent Szűz élő tár-
sának és felerősítettjének érezze magát…

I. beszédlánc címe: Szűz Anyánkkal – a Golgota útján

Legyen tételeink tárgya: – emberi életben társunk lévén – mindent tud rólunk, vele taposva hala-
dunk és támogatása erejével diadalmaskodunk.

1. beszéd: Az anyai tekintet körén belül

Bev.: Az édesanya lelkének vonzó körzete vagyon. Kérdés: milyen reánk nézve a Szűz Anya kö-
zelsége?

1. Anyai – az élete.
2. Anyai – a tekintete.
3. Boldogító – a körzete.
Bef.: Ezen belül élni annyi, mint az élet boldogságát megtalálni.

2. beszéd: Az anyai Szív érző körén belül

Bev.: Az édesanya szíve magához vonzó szeretetáramlás. Kérdés: milyen a Szent Szűz Szíve?
1. Szent Szíve – embert szerető.
2. Szent Szíve – engemet is magához fűző.
Bef.: Ilyen Szív – szeretetet sugárzó és éltető központ.

3. beszéd: Az anyai lélek szentélyén belül

Bev.: De az anyai szív belső szentély is. – Hogyan lakozik ezen belül az ember?
1. A szerető Szív kapuján kopogtat a kereső.
2. A szerető Szív kaput tár a kereső előtt.
Bef.: A szeretet erényével kapcsoltak egymás lelkében élnek.

4. beszéd: Az anyai szeretet örök birtoklásán belül

Bev.: Boldog lehet az ember, hogy a végtelen Atya örök házának várományosa. – És a Szent
Szűzhöz hogyan viszonyul itt az üdvözült ember?

1. Az égi Atya birtokának fia.
2. Az Istenanya szeretetének boldog udvarnoka.
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Bef.: Az „egész otthon” az „Isten házanépének” szent családi szentélye.

*

II. beszédlánc címe: Életfordulónál – a Szent Szűz lábai előtt

Legyen itt a vezető gondolat: nagy fordulók idején odasiessen a szenvedő…

1. beszéd: Ami a bizalomra „feljogosít”

Bev.: Mi teszi lehetővé, hogy a Kiemelthez forduljunk?
1. A készséges behódolás.
2. Az áldozatos hivatásteljesítés.
Bef.: És ezekben ki volt a legtökéletesebb „földi ember”?… Őt kövessük!

2. beszéd: Koronázott – a Magyarok Nagyasszonya

Bev.: Az „áldozatos lélek” könyörgő imája meghallgatásra talál.
1. A „Koronázotthoz” siethet az alattvaló.
2. Mert a „Felmagasztaltatott” felsegítheti az alázkodót.
Bef.: Magyar nép! Gondolj erre!

3. beszéd: A déli harangszó emlékeztetője

Bev.: Múltról emlékezik (csata!) és a jövőre figyelmeztet.
1. Megsegítette a magyarok zászlóját az égi Anya.
2. Örök segítése emlékezetére szól a harangok hangja.
Bef.: Bizalommal – mert Tőle a diadal!

4. beszéd: Szűz Anyánkhoz siet a magyar nemzet

Bev.: Egész történelmünk útjelzése a magyar nemzet.
1. Odafordul a nemzet.
2. Odasiet – az egyes lélek.
Bef.: „Sohasem lehetett hallani, hogy meghallgatás nélkül hagyta volna” a zsámolyánál könyörgőt.

*

III. beszédlánc címe: Szigetek romvárosunk utcasorain

A beszédek lényege: mutassunk reá, milyen életszigetek maradtak fenn az ostromolt városban! (Itt
a történelmi hűség kedvéért 5 beszédvázlatot közlünk, de esetlegesen egyet elhagyhatunk, vagy a 2. és
3. beszédet egybefoghatjuk így: Az utca két szobra).

1. beszéd: A Szeminárium kis udvarának szobra

Bev.: A „barátok kútja” ez a Ligeti féle szobor.
1. A kispapság irányítója.
2. A Szűz Máriás papság léleksugárzója.
Bef.: Itt a „Szűz Máriás”papság, és itt gyülekeznek a Szűz Anyát tisztelő hívek.

2. beszéd: A Szervita tér szobra

Bev.: Emeltetett az „Immaculata” ünneplésére.
1. Szűz Mária szerzetesei előtt emelkedik.
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2. Szűz Mária tiszteletére hangoskodik.
Bef.: Mindenkit a Szent Szűz felé irányít.

3. beszéd: A Rókus-i Szent Szűz szobor

Bev.: A nagy járvány letörésének emlékére emelkedett a magasba.
1. Betegek háza előtt mutat az égre.
2. Lelki betegeket akar az égbe vezetni.
Bef.: Ezért kímélte a háború szörnyűsége.

4. beszéd: A Sziklakápolna szobra

Bev.: A szerény elzárkózott világból kitekintő.
1. Az élet „Nikodémusait” várta.
2. Hogy az élet „felüdítettjeit” útnak indítsa.
Bef.: Zarándokhelye volt a magyar népnek.

5. beszéd: A „Mátyás templom” szobra

Bev.: Török idők emléke.
1. Török lovak istállójává alakított templom befalazottja.
2. Végül is a magyar nép koronázási szentélyének éke.
Bef.: Épen maradt most is, hogy a magyar nép védőjeként szóljon a mai időkben.

*

IV. beszédlánc címe: Ahol a Szent Szűz járt

Itt a magyar búcsúhelyek ismertetendők. – De mindig így: az Egyház ítéletével elismert hely a nép
kegyeletével tisztelhető szentély.

1. beszéd: A magyar kegyhelyek

Bev.: Jelentkezett-e a szerető Szent Szűz?
1. Országunkat látogatta.
2. Lelkünket állandóan látogatta.
Bef.: Jár közöttünk az Istenanya, Mária.

2. beszéd: Mária oltárok

Bev.: Hívogatva hívogatja a magyar nép hódolatos lelke.
1. Oltáraink kegyeleti dísze.
2. Lélekszentélyünk örök ékessége.
Bef.: Tiszteljük, hogy szeretetét kiérdemeljük.

3. beszéd: Mária egyesületek

Bev.: De egybehívott-e emberlelkeket, hogy a kiemeltek között bőségesebb legyen a
kegyelemárasztás?

1. Ősidők „kongregációi” az ő lélekközösségei.
2. A lélekközösségek pedig az ő kegyelemsugárzó szentélyei.
206
Bef.: Talán mi is éreztük ezek hatását?
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4. beszéd: Máriás életkeretek

Bev.: Ámde a Szent Szűz tisztelet számtalan egyesületi és magán életkeretben szolgálja az égi
Anya tiszteletét.

1. Közösségi keretekben egységes a kiemelt tisztelet.
2. Magán életben egyéni az égi Anyát illető hódolat.
Bef.: Jól jegyezzük meg: minden gyermek az anya ölére siet…

*

V. beszédlánc címe: Magyarok életútja

Legyen ez a beszédlánc történelmi kitekintés – a múltra és legyen történelmi hivatású előrenézés –
a jövőre.

1. beszéd: A keresztények légkörében

Bev.: A pogány magyarok életeszményt keresve a kereszténység felé fordultak.
1. Krisztushoz vitte őket Szt. István király.
2. Krisztus Anyját tette Patrónává a szent király.
Bef.: Ez a „légkör” átalakító hatalommá tette.

2. beszéd: A kereszténység védelmében

Bev.: A magyar nép lelke a keresztény gondolat védője lett.
1. Kereszt jelét hordozta a szívében.
2. Védő kardot forgatott a kezében.
Bef.: A pogányság előtti zárt kapuk őre.

3. beszéd: A kereszténység – megvalósulásában

Bev.: Az igazi kereszténység – élet. Ezt meg kell valósítani.
1. Ennek egyetemes szolgájává lett a magyar.
2. Ennek egyéni alakítójává lett minden ember.
Bef.: Ebben is segítő az égi Anya.

4. beszéd: A kereszténység keleti szolgálatában

Bev.: Hidak vagyunk.
1. Római értékeinket vigyük.
2. Isteni szellemünket terjesszük!
Bef.: Így: nyugati erőket vettünk és keleti tájakon értékesítsünk!

*

VI. beszédlánc címe: A mi Szent Szűz oltárunk köré gyűrűződők

Figyeljük meg, milyen lelkek térdelnek le és milyen lélekkel távoznak az imádkozók?!

1. beszéd: A gyászos köntösűek

Bev.: Templomkapunkon betérők gyászruhásai – a Szűz Anya szobra elé térdelnek.
1. Megértő szeretetre talál a bánatos szív.
2. És segítő szeretetet vesz a fájdalmas lélek.
Bef.: Aki emberien velünk érez, – az kegyelmi erőkkel nyújt vigaszt.
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2. beszéd: A gyengeséggel küszködők

Bev.: A szenvedések mellett – egyetemes a küzdelmek viselése.
1. Testi-lelki harcok – az emberi élet sora.
2. Ezek megsegítése – az égi Anya hivatása.
Bef.: Ezért siet oltára elé – a küszködő ember.

3. beszéd: Az életrabszolgák

Bev.: Az élet testi és lelki elnyomorodottjai – az élet rabszolgáinak mondhatók. – Hol találnak
ezek vigaszt?

1. A szerető Anya keblén.
2. Ott megérzik az anyai szeretet melegét.
Bef.: Itt egyenlő minden ember.

4. beszéd: Másokért is engesztelők

Bev.: A boldogító életet élők – mások életét is boldoggá teremtik. – Hogyan szolgálják ezt?
1. Tökéletesebb és áldozatosabb életet tárnak az egek felé.
2. Hogy életük értékével hajlítsák Isten szeretetét a gyarló emberek felé.
Bef.: Végül is a szeretetáramlás mindent magával sodró ereje!

* *

Most 31-32 beszédből álló beszédláncvázlatok következnek. A tartalmi tételek megnevezését a
beszédek között jelezzük a beszédsor tárgyi részeként. – Lássuk most ezeket a láncokat egyenként.

I. beszédlánc címe: Szűz Anyánk – Isten adta segítő Anyánk

Bevezetés

1. beszéd: Csak segítő kézzel erős az ember

Bev.: Vándor úton jár az ember.
1. Végesnek teremtett bennünket földi utunkra az Isten.
2. De végnélküli igényeket adván, csak égiekkel lehet segítségben.
Bef.: Ebben áll mellettünk a mediatrix égi Anyánk.

2. beszéd: Istenatyánk mellett égi Anyánk a segítő

Bev.: Vágyakozó lelkünk egek felé fordul…
1. Erős várunk az Isten.
„Mert vára voltál a szegénynek, szorongatásában vára a szűkölködőnek, menedéke a viharban, ár-

nyéka a forróságban, mikor úgy tomboltak ellene az erőszakosak, mint ahogy a szélvész ostromolja a
falat” (Iz. 25,4).

2. Biztos védelmezőnk az Istenanya.
„Oltalmad alá futunk Istennek Szűz Anyja…” – imádkozzuk…
Bef.: Javunkat szolgáló imánk égi meghallgatást nyer.

a/ tárgyi rész: Mire törünk?

3. beszéd: Isten művei vagyunk

Bev.: Ennek megvilágítása az égi segítség alapja.
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1. Lelkünk nagy emelője: Ég küldöttjei vagyunk.
2. Erőfeszítésünk lendítője: Isten képmásai vagyunk!
Bef.: Így érdemes dolgozni.

4. beszéd: Isten fiai vagyunk

Bev.: Személyes Isten személyes fiai.
1. Isten fiai a földön.
2. Krisztus szerint Isten fiai az örök életben.
Bef.: Így Krisztus testvérei és a Szent Szűz gyermekei.

5. beszéd: Mi a hivatásunk?

Bev.: A teremtő Isten úrrá teremtett a földön.
1. Otthonunk a föld (A názáreti ház).
2. Vágyott otthonunk az ég (Az égbevitetett Szűz otthona).
Bef.: Egyiket alakítani, másikat érdemelni kell.

6. beszéd: Mi a mi szent fészkünk?

Bev.: Szentnek kell érezni kicsiny otthonunkat.
1. Családi fészekben élünk (Szt.Anna és a Szent Szűz).
2. Új családba törünk (A Szent Szűz családi szentélye).
Bef.: Így szent forrás a mi otthonunk.

7. beszéd: Mi a mi életértékünk?

Bev.: Gyermekkortól kezdve mindig értékeket keresünk.
1. Kincstárnak teremtette a földet az Isten, hogy belőle éljünk.
2. Örök kincstárnak teremtette az eget, hogy oda törjünk.
Bef.: Ilyenformán a lélek az értékek értéke, mert az végnélküli.

8. beszéd: Mi a mi családi kincsünk?

Bev.: A „néma ház” adja-e az örömöket?
1. A gyermek az örömök öröme (A Szent Szűz és az Úr Jézus).
2. A kölcsönös segítés az élet kiteljesülése (A Szent Szűz családi együttese).
Bef.: Mindig fejlődő és feszülő élettartalom.

9. beszéd: Mi az atyai kötelességünk?

Bev.: Az atya nevéhez fűződik a család.
1. Életének lendítője – munka a kenyérért.
2. Áldozatos fáradságának célja – a családi boldogságért.
Bef.: Minden vonalon tőle az élet.

10. beszéd: Mi a mi anyai feladatunk?

Bev.: A földön a legszentebb valaki az édesanya.
1. Csendes áldozat ő – a család lelki egységéért.
2. Csendesen szolgáló ő – a család lelki egységéért.
Bef.: Ezért jelképe a lobogó szív.

11. beszéd: Mi a gyermeki feladatunk?
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Bev.: Új sarj, új életsejt, új jövő hordozója.
1. Kötelessége tehát ráfigyelni a szülők életére.
2. Fáradozva dolgozni önnön életén.
Bef.: Így termése lesz a szent családi fának és ágat fakasztó rügye a jövő életnek.

12. beszéd: Mi a társadalmi kötelességünk?

Bev.: Egyéni életünk, családi életünk mellett nemzetünk tagjai is vagyunk.
1. Romországunknak képét szebbé kell lelkünk elé festenünk.
2. A szebb képzeletet valóságra kell segítenünk!
Bef.: Mindig a Magyarok Nagyasszonyával!

13. beszéd: Mi az egyetemes emberiséggel szemben való feladatunk?

Bev.: A Terra bolygóra helyezett minket az Isten.
1. Ilyenformán testvérek vagyunk.
2. És ebből következőleg testvérként kell élnünk.
Bef.: Így leszünk az Istennek földi családjává.

b/ tárgyi rész: Milyen égi segítséget veszünk?

14. beszéd: Örök segítőnk az Úr

Bev.: Mindenben Istentől függünk.
1. Azért emberi gondolataink csak tervek.
2. De cselekvéseinkben döntő az Isten.
Bef.: Műveink – Isten művei.

15. beszéd: Erőnk a természet is

Bev.: Isten teremtménye az egész világ.
1. Így tehát otthont adó barátunk a természet.
2. Jólétünk szolgája is a természet.
Bef.: Isten tervében mi vagyunk a világ urai.

16. beszéd: Segítőink a lélek erői is

Bev.: Lelkünket képességekkel látja el az Isten.
1. Értelemmel látunk életrejtélyeket.
2. Akarattal alakítunk életszépségeket.
Bef.: Fényben úszó szépség lesz körülöttünk a világ.

17. beszéd: Legnagyobb erőnk a kegyelem

Bev.: A kegyelem a személyes Istentől árad a személyes emberhez.
1. Segítője (segítő kegyelem!) a cselekvő embernek.
2. Isteni természetben való részesedése (megszentelő kegyelem!).
Bef.: Így istenivé lehet az ember!

18. beszéd: A Szent Család „Fia”

Bev.: Jézus Krisztus a mi örök Társunk.
1. Az Ég küldte a földre.
2. A Szent Szűz pedig szülte.
Bef.: Ilyen örök Társ az örök tájak felé vezet.
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19. beszéd: Krisztus Urunk a segítés segítése

Bev.: A segítő kezek közül melyik a legerősebb?
1. Természetes, hogy Krisztus, mert emberségével példa.
2. Természetes, hogy Krisztus, mert istenségével erő.
Bef.: Az Istenember tehát isteni emberré.

20. beszéd: Kicsoda az ő életének forrása?

Bev.: Életéről az Ószövetség jövendölt.
1. Ő Jessze törzsének szüze.
2. Ő Dávid király sarja.
Bef.: Királyi a földön, isteni az égiek előtt.

21. beszéd: Mediatrix gratiae

Bev.: A források vize forrásméhen át buggyan.
1. Rajta keresztül szállt a földre az ég.
2. Rajta keresztül száll a lélekbe a kegyelem.
Bef.: A kegyelem az Istentől, de közvetítése a Szent Szűztől.

22. beszéd: Áramlik-e kegyelem őnélküle?

Bev.: Isten világterve a döntő.
1. Krisztus benne a kegyelem szerzője.
2. Krisztus Anyja a kegyelem közvetítője.
Bef.: Így tehát csak vele.

23. beszéd: Szűz Anyánk tekintete

Bev.: Az Istenanya látja életünket.
1. Földi küzdelmeinkben.
2. Reménykedő vágyainkban.
Bef.: Égi tekintete életünket boldogítóan sugározza.

24. beszéd: Szűz Anyánk keze

Bev.: A látó szemek segítő kezeket indítanak.
1. Erőt adnak a gyengének.
2. Kitartást biztosítanak az erősnek.
Bef.: Így fogja égi Anyánk keze az ember kezét.

25. beszéd: A magyar ember hite

Bev.: A fentiek mind élnek a magyar ember lelkében.
1. Mutatják ezt imái, énekei, dalai.
2. Mutatják ezt szobrai, templomai, családi képei.
Bef.: A magyar ember a Szent Szűz gyermekének hiszi magát.

26. beszéd: A magyar nemzet hite

Bev.: A nemzetet a közösség alkotja és a vezetők képviselik.
1. Első szent királyunk koronáját kínálja a Szent Szűznek.
2. Eszterházy nádorunk és lélekben hozzátartozó vezetőink nemzetünket ajánlják az ég Ki-
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rálynőjének.
Bef.: A magyar nemzet a Szent Szűz nemzete.

27. beszéd: Az égi jelenségek sora

Bev.: Bizonyítja-e mindezt az Ég?
1. A magyar csodahelyekkel.
2. A magyar jövőnek reményt nyújtó fatimai jelenésekkel.
Bef.: Figyeljünk jól: szól az Ég.

28. beszéd: Az Ég jelei a Szent Szűz szerzetes rendjei is

Bev.: A rendek sokaságának egysége.
1. Virágba szökkenő „Máriás lovagok”.
2. Életvirágzást sürgető „Máriás harcosok”.
Bef.: Külföldi és magyar férfi és női szerzetek egyaránt.

29. beszéd: Ilyen jelek a magyar Mária-kongregációk

Bev.: Ezek tagjai a nemzet virágai.
1. „Pannónia Sacra” házanépe.
2. Az ilyen háznép a Sacra Pannónia alapvetése.
Bef.: Magyarország nem volt, hanem lesz.

30. beszéd: A magyar nép a Szent Szűz népe

Bev.: Litániánk is erről szól.
1. Rónáinkon dalban zengi égi Anyánk dicséretét a Szent Szűz népe.
2. Gyermekeink lelkében él a Szent Szűz élete.
Bef.: „Máriás emberek” vagyunk.

Befejezés

31. beszéd: Emberi erőkkel akarunk új Magyarországot

Bev.: Ilyen erőfeszítés Isten adta kötelesség.
1. Romokból újat, esett lelkekből erőset.
2. Valójában régi patinás Máriás-életet.
Bef.: Új Magyarországot régi, isteni alapokon.

32. beszéd: Istentől – Szűz Anyánkon át mindent!

Bev.: Igen! Istentől – Szűz Anyánkon át mindent!
1. Boldog földi országot.
2. Örök égi boldogságot.
Bef.: Mindezt Istentől – Szűz Anyánkon át!

*

II. beszédlánc címe: Állandóan jelentkező égi Anyánk

Bevezetés

1. beszéd: Néma-e az Ég az ember előtt?
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Bev.: Örök kérdésünk: zárt-e előttünk az Ég?
1. Beszél természeten és kinyilatkoztatáson keresztül.
2. Csak figyeljen reá a föld zarándoka.
Bef.: „Akinek füle van, hallja meg” (Mk 4,9).

2. beszéd: Beszédes-e az égi Anya embergyermekei előtt?

Bev.: Szűz Anyánkra bízott bennünket Keresztjén a Mester.
1. Anyánkká lett a halódó Krisztus mellett.
2. Anyánk marad a Krisztushoz törő életünk folyamán.
Bef.: Mater Christi – Mater fidelium.

a/ tárgyi rész: Szól égi jelenségekben

3. beszéd: A csodás jelenések

Bev.: Látomásokban száll a földre Urunk Anyja.
1. Magánkinyilatkoztatásokban szól.
2. De egyetemes utasításokat ad.
Bef.: Egyházunk elfogadhatónak tartja.

4. beszéd: Lourdes

Bev.: Franciaország Bernadette gyermeke látja a Szent Szüzet.
1. Megjelenik a Szeplőtelen.
2. Hogy szeplőtelenné tegyen.
Bef.: Testi és lelki vonalon.

5. beszéd: Lasalette

Bev.: Titkos iratoknak titokteljes szövegei szólnak erről.
1. A síró Szűz Anya jelenik meg, hogy gonoszságainkból kiemeljen.
2. A vasárnap megünneplését ajánlja, hogy így Istenhez köttessem.
Bef.: Mindez a lélek kapcsolatait hangsúlyozza az Istenhez.

6. beszéd: Fatima

Bev.: Ismét gyermeknek jelenik meg az égi Anya.
1. Szépséges jövőről beszél.
2. De elérése érdekében engesztelést kér.
Bef.: Anyai Szívét ajánlja az emberek szívének.

7. beszéd: A magyar tájak jelenései

Bev.: Népét is megtiszteli a Szent Szűz.
1. Máriapócs.
2. Máriaremete.
Bef.: Magyar népe sereglik is hozzá.

8. beszéd: Még sok ilyen jelenésről beszél a történelem

Bev.: Sokszor és sokszor…
1. Máriagyűd.
2. Máriabesnyő.
Bef.: És mennyi ezen kívül?!
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9. beszéd: A magyar nép lelkében

Bev.: Legszebb jelenés a lélekben való jelenés.
1. A magyar népet átjárja a Szent Szűz lelke.
2. És otthonának dísze a Szent Szűz képe.
Bef.: Lelkünkben lakik Szűz Anyánk.

10. beszéd: A beszélő Mária képek

Bev.: Sok kép örökíti művészien Szent Szüzünket.
1. A kép a múltnak emléke.
2. De a kép a jelen életünk beszédes irányítója.
Bef.: A Szent Szűz életének követésére buzdít.

11. beszéd: Jelentkezik a Szent Szűz a magyar gyermek lelkében is

Bev.: A legfinomabb felfogó készülék a gyermek lelke.
1. Azért szereti a kisgyermek a Szent Szüzet.
2. Azért éli a szűzi életet.
Bef.: Indítja őt a Szent Szűz.

b/ tárgyi rész: Szól – égi üzenetben

12. beszéd: Szól a Szent Szűz áldozatos életében

Bev.: Dávid király szent sarja.
1. „Íme az Úr szolgáló leánya” (Lk 1,38).
2. „Magasztalja lelkem az Urat” (Lk 1,46).
Bef.: Életünk örök tanításai ezek.

13. beszéd: Szólt a Szent Szűz szenvedő példájában

Bev.: Mater dolorosa képe.
1. Szól Simeon szavai útján.
„… a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése” (Lk 2,35).
2. Példájával tanít a Kereszt útján.
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25).
Bef.: Mindig készségesen szenvedést vállaló.

14. beszéd: Szólt a Szent Szűz néma fájdalmában

Bev.: „Stabat Mater” énekével kezdjük…
1. Elapadtak már a könnypatakok.
2. De hangtalanok maradtak a marcangoló fájdalmak.
Bef.: Stabat! Stabat et erabat!

15. beszéd: Szólt a Szent Szűz az Írás sugalmazottjai útján

Bev.: Kevés szava maradt a mi számunkra.
1. „Magnificat”-ja Isten dicsérete (Lk 1,46-55).
2. „Fiam, miért tetted ezt velünk?…” (Lk 2,48).
Bef.: Hozzánk is ilyen a szava.
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16. beszéd: Szólt a Szent Szűz az Egyház nagyjai útján

Bev.: A szentatyákra kell gondolni.
1. Aranyszájú szt.János.
2. Szt.Bernát.
Bef.: De van-e aki nem magasztalja őt?

17. beszéd: Szólt a Szent Szűz az Egyház útján

Bev.: Egyházunk himnuszai – égi Anyánk dicsérete.
1. Hagyományaink a legfönségesebb fénybe vonják.
2. Hittanításaink Istenanyának tanítják.
Bef.: Egyházunk szava – Krisztus szava.

18. beszéd: De szól égi Anyánk – a próféták útján

Bev.: Ő is helyet talál a jövendölések során.
1. Ő a kígyótörő (1Móz. 3,15).
2. És a szűzen foganó („Ecce virgo concipist”)
Bef.: A megváltás tényében döntő tényező.

19. beszéd: Szólt ő titkos úton – az ószövetségi jelképeken át

Bev.: Isten tervében ő már a múltban is élt.
1. Ő Áron kivirágzott vesszeje.
2. Ő Jessze törzsének virága (Iz.11,1).
Bef.: Mindig virág.

20. beszéd: Szólt ő az írók és művészek útján

Bev.: A művészek Isten leheletének finomabb felfogó hárfái.
1. Fenségesen szólnak róla külföldi és magyar dalnokok.
2. Alázatos eszközzé teszi a márványt Michelangelo.
Bef.: Az örök művek égi Anyánk személyével foglalkoznak.

21. beszéd: Szólt ő minden ember lelkében

Bev.: Mindnyájunk Anyja ő.
1. Szól tehát – lelkünkben.
2. Szól otthonunkban, iskolánkban és templomunkban.
Bef.: Mindnyájunkat gyermekévé fogadott.

c/ tárgyi rész: Szólt – égi kegyelmekkel

22. beszéd: A jó tanács Anyja

Bev.: Örök kérdésünk: mit tegyünk?!
1. Egek felé nézek égi Anyámhoz!
2. Tanácsát követem jó Anyámnak!
Bef.: Tanácsainak alaphangja: ad astra!

23. beszéd: Örömünknek oka

Bev.: Vágyói vagyunk az örömöknek.
1. Földet az égért.
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2. Eget pedig önmagáért.
Bef.: Így örömünk teljes lészen.

24. beszéd: Szomorúak vigasztalója

Bev.: Siralomvölgyben élünk.
1. Tápláló vigaszunk – földanyánk.
2. De végnélküli vigasztalónk – égi Anyánk.
Bef.: Méltán vigasztalhat, ő, – a sokat szenvedő.

25. beszéd: Betegek gyógyítója

Bev.: Isteni követ a betegség.
1. Segítőnk szenvedésünkben a Szent Szűz.
2. De betegségünk útján is ég felé irányít az Isten Anyja.
Bef.: Gyógyítja testünket is, de felértékeli lelkünket.

26. beszéd: Bűnösök oltalma

Bev.: Kihez futnak bajaikban a gyerek-emberek?
1. Édesanyák a hibázók menedékei.
2. Égi Anyánk a bűnösök menedéke.
Bef.: Neki öröm a sok „hazatért”.

27. beszéd: A lesújtottak felemelője

Bev.: A csapás pörölye alatt edződik az élet.
1. Zúzódik a „földi keret” és szenved a „lélek”.
2. De Szűz Anyánk felemeli a lesújtott lelket.
Bef.: Nem szabad összetörten heverni a porban.

28. beszéd: Keresztények oltalmazója

Bev.: Keresztény népünk a nagy embercsalád szűkebb kerete.
1. Ezeknek öröme ő.
2. Ezeknek ereje ő.
Bef.: Emberirtó háborúknak harcai bizonyítják mindezt.

29. beszéd: Szüzek Szüze

Bev.: „Tisztaságos Anya” a Szent Szűz.
1. Ante partum.
2. Post partum.
Bef.: A mi szűzi leányaink örök segítője.

30. beszéd: Béke Királynője

Bev.: Testi-lelki harcokban él az ember.
1. Földi harcok célja is a földi béke.
2. Lelki harcok eredménye az örök béke.
Bef.: Ezekben segítőnk a Szent Szűz.

Befejezés
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31. beszéd: Jelentkezik-e a segítő Szűz?

Bef.: Nézzünk csak körül!
1. Égi tanításokban, csodás jelenésekben, kőbe faragott szobrokban, stb.
2. De leginkább lélekszentélyünkben.
Bef.: Örök kísérőnk a Szent Szűz.

32. beszéd: Fogadja kegyelmét a földi zarándok

Bev.: Örök gyermekként hódolunk előtte.
1. Tanító szavára figyelve.
2. Életpéldáját követve.
Bef.: Örök gyermekei vagyunk.

*

III. beszédlánc címe: Nemzetépítő munkánk biztos segítője

Bevezetés

1. beszéd: Nagy munka előtt állunk

Bev.: Hazánk jelen léte…
1. Elpusztulunk?
2. De építsünk!
Bef.: Ad arma quirites.

2. beszéd: Égi segítséget várunk

Bev.: Kivel vívhatjuk meg a munka csatáját?
1. Krisztusi ígéret áll az erőfeszítő mellett.
2. Isteni segítség feszül a kezdő lelkén.
Bef.: Ígért az Ég, biztos a segítség.

a/ tárgyi rész: Minden magyar testvér – a jövő ország szolgája

3. beszéd: Embert! Embert a gátra!

Bev.: Sok egy alkotja az egészet.
1. Küldjünk tehát embert, aki Isten képe legyen!
2. Küldjünk tehát embert, aki Isten házanépe legyen!
Bef.: Igazi emberképet rajzolt az Isten – igazi embert teremtsünk az élet munkásává!

4. beszéd: Testit, vagy lelkit?

Bev.: Mi a lényeg?
1. A test?
2. A lélek.
Bef.: Harmónia!

5. beszéd: Magyar bölcső

Bev.: Erdeink fáinak hivatása.
1. Bölcsőt a gyermekeknek.
2. Gyermekeket a nemzetnek.
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Bef.: Hiszen a gyermek a jövő.

6. beszéd: Ahol sok bölcsőt faragnak az ácsok…

Bev.: Ahol suhognak a fejszék…
1. Az ácsok munkája – kultúra.
2. Az ácsok ilyen munkája – élet.
Bef.: Mégpedig nemzeti életfakadás.

7. beszéd: Ha elmúlnának a hangtalan magyar temetések…

Bev.: Jaj, de rossz a lelkünknek, ha sok a kereszt nélküli sírhalom!
1. Ez valójában élettemetés.
2. Ez valójában nemzettemetés.
Bef.: Pedig „circumdederunt” nélküli a hantolás…

8. beszéd: Ha a „lélekmérleg” is házikelléke volna a családnak…

Bev.: A gyermektest fejlődése tényleg lemérendő.
1. De tudja az anya, hogy fejlesztendő a lélek is.
2. Tehát mérlegelje naponta azt is, hogy fejlődik-e a kis magyar lelki élete is.
Bef.: Erre kellene a „lélekmérleg”.

9. beszéd: Ha Istent keres a gyermek…

Bev.: Valójában Isten angyalnépe a zajongó gyermek sereg.
1. Istent értékeli a lelke.
2. Törtető lendületű a fejlődése.
Bef.: Nincs nagyobb áldás, mint a gyermekzaj-verte családi otthon.

10. beszéd: Ha lelkét is szolgálja az ifjú…

Bev.: Szeresd a „kamaszt”.
1. Ködben él.
2. Fényre tör.
Bef.: Ezekből lesz a harcos ember.

11. beszéd: Ha virágzó élettel köszönt új szentélyében a házaspár…

Bev.: A szent családi fészek.
1. Istentől megszentelő kegyelemmel jönnek.
2. Istennel megszentelő kegyelemmel élnek.
Bef.: „Ahol ugyanis ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben…” (Mt 18,20).

b/ tárgyi rész: Minden magyar család – a jövő életfakadás forrása

12. beszéd: A családi fészek

Bev.: A nemzet ősi sejtjének mondják a családot.
1. Valójában az élet forrása.
2. És mint ilyen, a boldogság réve.
Bef.: Szentély!

13. beszéd: Az édesapa lelke
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Bev.: Az ősi törzs élő szolgája.
1. Tőle a jövő élet új fakadása.
(A gyermek, a család fennmaradása, kultúrájának biztosítása, végül az egész nemzetség hírnevé-

nek továbbvitele).
2. Tőle a család neve, becsülete.
Bef.: Ő a szolgáló erő.

14. beszéd: Az édesanya lelke.

Bev.: Az ő neve a szeretet megszemélyesítése.
1. Mindent áldozatul hoz.
2. Sőt önmagát is áldozza.
Bef.: Áldozatból születő szeretet. Belőle ered az új élet és így ő az erők ereje.

15. beszéd: A dolgozó család

Bev.: Az ember rövid meghatározása ez lehet: „örök dolgozó”.
1. Hivatásos munkát végez az apa és az anya.
2. Kiegészítve segítenek öregek, fiatalok egyaránt.
Bef.: Minden itt folyik az otthonunkért.

16. beszéd: A gyűjtő élet

Bev.: Elég-e a napi terített asztal?
1. Bizonytalan csapásokra, betegségekre is gondolni kell.
2. Az öregséget sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Bef.: Csak a „hangyanép” alkotja a jó családot.

17. beszéd: A mi saját családi fészkünk

Bev.: Családból családba – ez az élet törvénye.
1. A régi családban új fészekrakásra készül a gyermek.
2. De az új családban építő munkát végez az új fiatalság.
Bef.: Mivel vághat neki ennek a munkának? Deus providebit!

18. beszéd: Mások családi fészkére kitekintő szemek

Bev.: Lássuk más ember családi szentélyét is!
1. Vegyük észre küzdelmes munkájukat.
2. Segítsük reánk szoruló fáradozásukat.
Bef.: Isteni parancs a felebaráti szeretetnek ilyen gyakorlása.

19. beszéd: A kinyúló karok

Bev.: Az ember legnemesebb gesztusa – a szóró gesztus.
1. Belenyúl a saját zsákjába.
2. Bőven szór mások tarsolyába.
Bef.: Adjatok és adatik nektek.

20. beszéd: Lelket mozgató közösségi érzés

Bev.: Nem vagyunk „életszigetek”.
1. Embertestvéreinktől állandóan kapok.
2. Embertestvéreinknek fokozatosan adni akarok.
Bef.: Így lehetek az Úr szóró malma.
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21. beszéd: A mindig segítő közösségi élet

Bev.: A közösségi élet csak alap, értékes eredmény a tett.
1. Összes javaimat egyéni segítséggel nyújtom másoknak.
2. És minden tehetségemet nyújtom a közösségnek.
Bef.: Ez az igazi testvéri kézszorítás.

c/ tárgyi rész: Minden áldozatos megfeszülés a magyar nemzet újjáépítésének felfokozása

22. beszéd: A rombolások után…

Bev.: Milyen kép tárult elénk a „bunkerélet” után?
1. Törmelék és rom az épületekben.
2. Igen sok törmelék és rom a lelkekben.
Bef.: Akit letört ez a látvány, az Dante-val együtt feljegyezhette a nemzet portájára a pokol fölé

jegyzett írást: „hagyjatok fel minden reménnyel!” De ez – a pokol felirata!

23. beszéd: Az otthonok

Bev.: Jajveszékelve mondottuk „otthon”-nak a „bunker”-t.
1. Ehhez kellett a nagyotakaró emberek szívóssága.
2. De nélkülözhetetlen lett az Urunk segítő áldása.
Bef.: Otthont követeltünk, mert emberek vagyunk!

24. beszéd: Az iskolák

Bev.: A „múzsák otthonai” az iskolák.
1. Legyenek ezek emelkedett, szent kultúrházak.
2. Legyenek lélekfényt szóró életfároszok.
Bef.: Iskola – lélekkultúra.

25. beszéd: A templomok

Bev.: Ember házai között a legnemesebb.
1. Épüljön a templom, mert Isten háza.
2. Benne fejlődjék az emberi lélek, amely Isten szentélye.
Bef.: A „lélektemplom” mellett szükség van földi templomokra is.

26. beszéd: A nemzet lelki sebei

Bev.: Szamaritánusok lelke is kell.
1. Gyógyítjuk az egyeseket.
2. Gyógyítjuk a nemzetet.
Bef.: Szent valóság a magyar nemzet.

27. beszéd: A nemzet aspirációi

Bev.: Vágyak suhannak fel a nemzet lelkéből.
1. Egységbe zárni a testvéreket.
2. Boldoggá tenni a szent Pannónia minden gyermekét.
Bef.: Magasabb rendű életegység.

28. beszéd: A magyar és az emberiség
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Bev.: Örök testvériség fon egybe.
1. Mindenkitől kapunk.
2. Mindenkinek adunk.
Bef.: Szeretetfüzér az élet.

29. beszéd: A föld népe és az ég lakója

Bev.: Az örök kapuk felé…
1. Már itt is mindenki testvér.
2. Mert ott mindenki égi testvér.
Bef.: In Deo fratres sumus.

30. beszéd: Örök kapcsolatok

Bev.: Isten fűzött egybe.
1. A Földön a vér, a nemzet kapcsolataival.
2. Az égben Isten atyaságában.
Bef.: Így leszünk a nagy Isten családtagjai.

Befejezés

31. beszéd: Kik vagyunk?

Bev.: Kérdezgessük magunktól: mi a hivatásunk?
1. Isten adta országunk egyszerű házanépe.
2. Isten rendelte országunk hivatott építői.
Bef.: A teremtő Isten igénytelen munkásai vagyunk.

32. beszéd: Kik leszünk?

Bev.: Imádkozva kérdezzük ezt az egek Urától!
1. Legyünk az ég örök lakói!
2. „Pannónia Mariana” lakói és a „Regina coeli” szolgáló gyermekei.
Bef.: Istenatyánk „hazatérő házanépe”.

*

IV. beszédlánc címe: „Kisasszony” – „Nagyasszony”

Alapgondolat: a „Kisasszony” – Isten hivatásával küldetett, a „Nagyasszony” a küldetés teljesítője.

Bevezetés

1. beszéd: A májusi Hajnalcsillag

Fejtegetendő:
1. Életutat keres az ember.
2. Életutat mutat a Szent Szűz.

a/ tárgyi rész: „Kisasszony”

2. beszéd: A május Királynőjének legszebb magyar neve

Fejtegetendő:
1. A májusi fakadás a természet legszebb ajándéka.
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2. A „tiszta élet” fakadása a Szent Szűz legnagyobb kegyelemárasztása.

3. beszéd: Születésnapjának ünnepe

Fejtegetendő:
1. Élete előrerendelés.
2. Születése valósulás.

4. beszéd: A „Kisasszony” életjegyei

Fejtegetendő:
1. A szüzek Szüze.
2. Az alázatosak Alázatosa.

5. beszéd: Az érintetlen tisztaság

Fejtegetendő:
1. Ante partum.
2. Post partum.

6. beszéd: Az áldozatos igénytelenség

Fejtegetendő:
1. Az istenanyai méltóságra hivatott.
2. És mégis az alázatos meghajlásban kiemelkedett.

7. beszéd: Az engedelmes odaadás

Fejtegetendő:
1. Amit Isten akart, azt vállalta.
2. És mi is vállaljuk-e?

8. beszéd: Mit hirdet a „Kisasszony” a magyar lánynak?

Fejtegetendő:
1. Tiszta – a „Kisasszony”.
2. Tiszta legyen – a magyar kisasszony.

9. beszéd: Lehetséges-e ennek a küldetésnek a teljesítése?

Fejtegetendő:
1. Minden leányt erre hív az Úr.
2. Minden leány így lehet virágzó.

10. beszéd: Mit szól az érintetlenséghez a világ?

Fejtegetendő:
1. Először csodálkozva – leszólja.
2. Majd hódolva – felmagasztalja.

11. beszéd: Mit szól az elszerényedéshez a hivalkodó világ?

Fejtegetendő:
1. Nehéznek tartja.
2. De tisztelettel magasztalja.
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12. beszéd: Mit szól az engedelmes önátadáshoz a pöffeszkedő?

Fejtegetendő:
1. A Szent Szűzben csodálja.
2. A szűzi lelkekben áhítozottja.

13. beszéd: De mit szól mindezekhez az Úr?

Fejtegetendő:
1. Az Úr parancsban igényli.
2. Az Úr jutalommal kíséri.

14. beszéd: De mivé fejleszti az Úr?

Fejtegetendő:
1. A „tiszta hajadonná”.
2. A jövő tiszta édesanyjává.

15. beszéd: Szűz Mária szűzi virágai

Fejtegetendő:
1. Élő virágok – a nemzet tiszta leányai.
2. Reményteljes gyümölcsöt termők a tisztaság angyalai.

b/ tárgyi rész: „Nagyasszony”

16. beszéd: A fejlődő élet sodrában

Fejtegetendő:
1. Az élet sodra ragad.
2. De a szent fejlődés erőt ad.

17. beszéd: A „Kisasszony” – „Nagyasszony lészen

Fejtegetendő:
1. A tiszta „Kisasszony”.
2. Igaz „Nagyasszony”.

18. beszéd: A családi otthon központja

Fejtegetendő:
1. Minden anya a családi otthon központja.
2. De a „tiszta Édesanya” a család példája.

19. beszéd: Az otthon szolgáló leánya

Fejtegetendő:
1. „Názáret” a szolgálat helye.
2. A családi otthon a szolgálat tűzhelye.

20. beszéd: A „Nagyasszony” életjegyei

Fejtegetendő:
1. Názáret szolgálója.
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2. A Mester munkájának készséges támogatója.

21. beszéd: A lemondó áldozatosság

Fejtegetendő:
1. Isten rendelésére adja magát.
2. A Fiáról való lemondásra adja életét.

22. beszéd: A szolgálatos odaadás

Fejtegetendő:
1. Lemond – Fiáról.
2. Megszerzi – földi fiait.

23. beszéd: Az élet áldozata – a jövő életért

Fejtegetendő:
1. A mi „jövőnk” az áldozat célja.
2. A mi „örök jövőnk” az áldozat bére.

24. beszéd: A halálig való áldozatosság

Fejtegetendő:
1. Élete – áldozat.
2. Fia halála – az áldozatok áldozata.

25. beszéd: Mit szól ehhez a „Nagyasszony”-típushoz a világ?

Fejtegetendő:
1. Csodálva – csodálja.
2. De követni – nehezen akarja.

26. beszéd: Mit szól az életáldozathoz a hiú világ?

Fejtegetendő:
1. A „hiú világ” hivalkodik.
2. Ezért az „áldozattól” vonakodik.

27. beszéd: Mit szól a halálig való eltemetkezés áldozatához – a hivalkodó örömöket kereső vi-
lág?

Fejtegetendő:
1. Szerényen áldozatos a Szűz Anya.
2. Ezért nem érti a „hivalkodók csoportja”.

28. beszéd: Mit szól mindezekhez az Úr?

Fejtegetendő:
1. Az Úr a rejtett életet látja.
2. Az Úr a rejtett életet jutalmazza.

29. beszéd: Milyen kegyelemmel áll az ilyen utat követők mellé az Úr?

Fejtegetendő:
1. A mi utunkat is látja.
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2. Azt is kegyelemmel jutalmazza.

30. beszéd: Az égi „Nagyasszony” lélekképét veri ki rajtunk

Fejtegetendő:
1. Égi Anyánk jutalma – a Szűz Anya égi képének áhítozása.
2. De ugyancsak jutalma – ennek kialakulása.

Befejezés

31. beszéd: A magyar „kisasszonyok” és a magyar „nagyasszonyok” a magyar nemzet életerői

Fejtegetendő:
1. Szűz Anyánk tisztelete – lélekerő.
2. Szűz Anyánk követése – életet teremtő.

32. beszéd: „Patrona Regina Hungariae” – in coelis, „Patrona Regina Hun- gariae” – in terra

Fejtegetendő:
1. Ő – a Patrónánk a földön.
2. Ő – otthonába váró – az égben.

*

V. beszédlánc címe: Az ingyen kapott és kidolgozott égi ajándék

Vezető gondolat: minden kegyelem az Istentől, és az élő munka az emberé. Ezt igazolja a Szent
Szűz élete.

Bevezetés

1. beszéd: Isten bőséges ajándékkal indít

Fejtegetendő:
1. Ajándékozó – az Úr.
2. Ajándékozott – az ember.

2. beszéd: A Szent Szűz kivételes ajándéka

Fejtegetendő:
1. Előrerendelt – Isten Anyja.
2. Előrerendelt – Immaculata.

a/ tárgyi rész: A kiemeltség – isteni tervnek valósulása

3. beszéd: Az isteni előrelátás

Fejtegetendő:
1. Előre látott – a Szeretet fakasztotta megtestesülés.
2. Előre látott – a Szeretet fakasztotta megváltás.

4. beszéd: A szeplőtelen fogantatás

Fejtegetendő:
1. Eredendő bűn nélküli élet.
2. Minden bűn nélküli élet.
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5. beszéd: A bűn nélküli élet

Fejtegetendő:
1. A személyes bűn kíséri az embert.
2. A személyes bűn lehelete is távol a Szent Szűztől.

6. beszéd: Mindig az Úr sugallata mellett

Fejtegetendő:
1. Hallója – az Úr sugallatának.
2. Követője – az égi hangoknak.

7. beszéd: Az egészen kiegyensúlyozott lélek

Fejtegetendő:
1. Igényeink – egyensúlyra törnek.
2. A Szent Szűz igénye – mindig egyensúlyban élés.

8. beszéd: „Íme az Úr szolgáló leánya”

Fejtegetendő:
1. Hívta az Úr.
2. Szolgálatra jelentkezett a Szent Szűz.

9. beszéd: A szegénység szeretete

Fejtegetendő:
1. Dávid családjának sarja.
2. Egyszerű munkásnak a mátkája.

10. beszéd: Az engedelmesség áldozatosa

Fejtegetendő:
1. Engedelmese – az Istennek.
2. Alázatosa – a családnak.

11. beszéd: A tisztaság ragyogó példája

Fejtegetendő:
1. Szűz erényét magasztalja az apostol.
2. Szűzi életét őrzi az Isten.

b/ tárgyi rész: A Szent Szűz istenanyai élete

12. beszéd: A munka szerelmese

Fejtegetendő:
1. Názáret szerény lakója.
2. Az otthon gondos Édesanyja.

13. beszéd: A gondviselő Anya

Fejtegetendő:
1. Gondos – a kis gyermek mellett.
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2. Gondos – a jeruzsálemi keresés idején.
3. Gondos – a kereszt útján.

14. beszéd: A lemondó Anya

Fejtegetendő:
1. Jézus – Máriáé.
2. De Jézus – az egész emberiségé.

15. beszéd: A szenvedő Anya

Fejtegetendő:
1. A születés körülményei.
2. A megváltás áldozatai.

16. beszéd: A Fiától megfosztott Anya

Fejtegetendő:
1. A nyilvános működés is elszakította.
2. A Golgota pedig elragadta.

17. beszéd: A három éves tanítás alatt elhagyott Anya

Fejtegetendő:
1. 12 éves korban előfutamozva jelentkezett.
2. 33 éves kortól állandónak mutatta.

18. beszéd: A diadalmas jeruzsálemi bevonulást látó Anya

Fejtegetendő:
1. Öröme – a jeruzsálemi dicsőség.
2. Reménye – a megváltás égi kincse.

19. beszéd: A nagyhét szomorúja

Fejtegetendő:
1. Elhagyatott – a nagyhét elején.
2. Teljesen megtört – a nagyhét végén.

20. beszéd: A keresztút Asszonya

Fejtegetendő:
1. Fia útján halad.
2. A Keresztnél is mellette marad.

21. beszéd: A Fiával találkozó Anya

Fejtegetendő:
1. Kinek tudta?
2. Kinek látta?

22. beszéd: A Kereszt tövében álló Anya!

Fejtegetendő:
1. Áldozatnak tudja.
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2. Áldozatos imáját hallja.

c/ tárgyi rész: A Szűz Anya kiválósága – reánk nézve

23. beszéd: És ez a „kivételes adomány”?

Fejtegetendő:
1. Részese a megváltásnak.
2. Ezért kivételese az égi kegyelemnek.

24. beszéd: A kivirágzás

Fejtegetendő:
1. A szenvedés az alap.
2. Ebből virágzik ki az életvirág.

25. beszéd: Mit kaptunk mi?

Fejtegetendő:
1. Isteni megváltó ajándékot.
2. Egyéni életvirágzási lehetőséget.

26. beszéd: Hogyan fogadjuk az életkincseket?

Fejtegetendő:
1. Legyen kitáruló a lelkünk.
2. Legyen gazdag az életünk.

27. beszéd: Mit dolgoztunk rajtuk?

Fejtegetendő:
1. Alakítottuk-e?
2. Tékozoltuk-e?

28. beszéd: A gazdagító

Fejtegetendő:
1. Örömmel vettük.
2. Gondosan értékesítettük.

29. beszéd: Égi Édesanyánk szemei előtt

Fejtegetendő:
1. Látta – égi Anyánk.
2. Segítette – égi Patrónánk.

Befejezés

30. beszéd: Élő „kincses tartályok”

1. Kincseket vettünk.
2. Kincseket értékesítettünk.

31. beszéd: Dolgozó égi követek
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Fejtegetendő:
1. Gazdagon elbocsátott és telített égi követek vagyunk.
2. Áldozatos szeretettel lélekkincseket – életté alakítunk.

*

VI. beszédlánc címe: A magyar leány és magyar asszony örök példaképe

Vezető gondolat lehet: hogyan alakulgat a Szent Szűz szerint a magyar női nem?

1. beszéd: A Magyarok Nagyasszonya

Gondolat: életünk örök eszménye.

2. beszéd: Örök példaképünk

Gondolat: mindig feléje forduljatok!

a/ tárgyi rész: Kislányok

3. beszéd: Égi Anyátok

Gondolat: Égi Anyánk is van nekünk!

4. beszéd: Égből látó szemek

Gondolat: az égbe szállt – a földre tekint.

5. beszéd: Fehérruhások csapata

Gondolat: májusi leánysereg értéke.

6. beszéd: A lourdes-i barlang körül

Gondolat: ott is a „tiszta leány” – a látó.

7. beszéd: Világító gyertya fénye mellett

Gondolat: a májusi ájtatosság gyertyái – az élő lelkek jelképei.

8. beszéd: Feszülő tekintettel – az ég felé

Gondolat: földön járjunk – de égbe nézzünk!

9. beszéd: A nyakláncon függő érem beszéde

Gondolat: a jelkép – a lélek jelenlétéről szóljon.

10. beszéd: A „pihenő felett” – függő Szűz Anya képe

Gondolat: éjszakai pihenőnk védője is a Szent Szűz legyen.

b/ tárgyi rész: Nagylányok
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11. beszéd: Tisztaság eszménye

Gondolat: mi vezesse a „nagy leány” életét?

12. beszéd: Az életbe lépő örök eszmény

Gondolat: a jövő család kapuja a tisztaság virágával nyitható boldoggá.

13. beszéd: A csalóka világ incselkedése

Gondolat: Venus dala – csábító munka.

14. beszéd: A munka örök példaképe

Gondolat: a dolgozó Szűz képe álljon elénk.

15. beszéd: Az áldozatos készülődés feladata

Gondolat: a jövő életet – a jelen készíti elő.

16. beszéd: A jövőre készülődő leány

Gondolat: légy most tiszta – és boldog lészen életed.

17. beszéd: A menyasszonyi lélekkelengye szövögetése

Gondolat: fontos, hogy a lélekkelengye is fehér legyen.

18. beszéd: Virágba szökkenő élet

Gondolat: az ifjúság tavasza a tisztaság tündöklése.

c/ tárgyi rész: Asszonyok

19. beszéd: A jövő magyar asszonyainak fakadó tavasza

Gondolat: a magyar tiszta leány – a magyar asszony tavaszi fakadása.

20. beszéd: Élő virágfüzér a nemzet oltára körül

Gondolat: a májusi ájtatosság fehér ruhásai – a jövő élet boldog forrásai.

21. beszéd: Az igazi áldozatosság

Gondolat: a magyar „nagyasszony” – az áldozatos lélek.

22. beszéd: A dolgos kezek

Gondolat: dolgozni! Dolgozni!

23. beszéd: Az egyszerű köntös

Gondolat: legyen szerény a külső – hogy annál szebb legyen a belső!
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24. beszéd: A tiszta otthon

Gondolat: vetítődjék lelked – az otthon világára.

25. beszéd: Az elegyszerűsödő élet

Gondolat: egyszerű legyen a családi szentély.

26. beszéd: A családért elégő mécses

Gondolat: az édesanya – a család tüze

27. beszéd: A gyermekét kereső édesanya

Gondolat: életforrás az Isten adta édesanya.

28. beszéd: A gyermek mellett kitartó édesanya

Gondolat: az Istenanya is a Gyermek mellett maradt.

29. beszéd: A Gyermek örömének részese

Gondolat: de az öröm részesévé is emelkedett…

Befejezés

30. beszéd: Magyarok Nagyasszonya – életképben

Gondolat: Szűz Anyánk – a képünk.

31. beszéd: Magyarok földön élő nagyasszonyai valóságban

Gondolat: a magyar nagyasszony legyen a megsokszorozott élő képünk.

VII. beszédlánc címe: A magyar nemzet Szent Szűz tisztelete

Itt – bár szinte mindegyik alcsoportba belekívánkozott ez a minket különösen érintő tétel – most
arról kellene szólni, hogyan tisztelte egy ezredéven át a Szent Szüzet a magyar nemzet.

Bevezetés

1. beszéd: Akit a magyar hódolattal szeret

Gondolat: Szt. István óta – örök hódolók vagyunk.

2. beszéd: Akihez leereszkedik az égi Anya

Gondolat: Szt. István óta – állandó megsegítettek vagyunk.

a/ tárgyi rész: A tisztelet útja

3. beszéd: A családi képek

Gondolat: otthonunk dísze – a Szent Szűz képe.
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4. beszéd: Az első imádságok

Gondolat: első imáink egyike: Üdvözlégy Mária.

5. beszéd: A gyermek és felnőtt nyaklánca

Gondolat: valóságos – életékünk.

6. beszéd: A magyar pénzek

Gondolat: Szűz Mária képe – az arany értéke.

7. beszéd: A magyar zászlók

Gondolat: rajta a Szent Szűz alakja.

8. beszéd: A rózsafüzéres magyarok

Gondolat: rózsafüzért mondó magyar nép.

9. beszéd: A magyar templomok

Gondolat: igen sok templom – Mária templom.

10. beszéd: A magyar oltárok

Gondolat: nincsen templom – Szűz Mária oltár nélkül.

11. beszéd: Az első szent Király tette

Gondolat: koronát ajánl a Szent Szűznek.

12. beszéd: A magyar keresztes lovagok

Gondolat: vérük ajánlják – a szent ügynek.

13. beszéd: A magyar iskolák

Gondolat: Mária nevétől hangzik az iskola.

14. beszéd: A magyar kongregációk

Gondolat: ifjúságunk legnemesebb rendje.

15. beszéd: A magyar rendek

Gondolat: a Szűz Anya tiszteletének szolgálói.

b/ tárgyi rész: A leereszkedő szeretet jelei

16. beszéd: Magyarország léte

Gondolat: megmaradhattunk-e magunk erejéből?
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17. beszéd: Tatárok, törökök ellenére

Gondolat: de ezek ellenére – égi volt az erőforrásunk.

18. beszéd: Török lovak a Nagyasszony templomában

Gondolat: a „Mátyás templom” tragédiája.

19. beszéd: Az Úr angyalának története

Gondolat: Nándorfehérvár győztes napja.

20. beszéd: A csodás jelenések

Gondolat: de jelentkezett is a Szent Szűz.

21. beszéd: Mária kegyhelyeink

Gondolat: de kegyeit is osztotta a Szent Szűz.

22. beszéd: Mária nevéhez fűződő imáink és énekeink

Gondolat: ”Boldogasszony Anyánk…” stb. Eszterházy nádor imája stb.

23. beszéd: Mária nevének védelme alatt

Gondolat: „sub tuum praesidium…”

24. beszéd: A kongregációk virágzó ifjúsága

Gondolat: A kongregációk liliomos ifjúsága.

25. beszéd: Máriás leventék seregei

Gondolat: sereg a neve – a Máriás lovagoknak.

26. beszéd: Az engesztelés megvédett népe

Gondolat: a Szűz Anyához fordulók – segítségét vették.

27. beszéd: Az elfogadott élő áldozatok

Gondolat: az érte szenvedők – az ő népei lettek.

28. beszéd: A tiszta magyar szüzek

Gondolat: gondolj a szüzek seregére.

29. beszéd: Az égi Szűz – földi magyar asszony-szentjei

Gondolat: gondolj Szt. Erzsébetre!

Befejezés
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30. beszéd: Tisztelet a Szent Szűznek

Gondolat: hozzá szálljon – a lélek szeretete.

31. beszéd: Égi segítséget a Szent Szűztől!

Gondolat: kezén át érjen hozzánk az ég áldása!

*

VIII. beszédlánc címe: Az egyházi év és a Szent Szűz

Itt azt kellene feltárni: hogyan kíséri az egyházi liturgia a Szent Szűz életét és hogyan fokozza a
hívek Szűz Anya tiszteletét? – Legyen itt csak címközlés, hogy önállóbb lehessen a kidolgozás.

Bevezetés

1. beszéd: Az egyházi év emlékfüzére
2. beszéd: Az egyházi év füzérének rózsaszemei

a/ tárgyi rész: Karácsonyi ünnepkör

3. beszéd: Rorate coeli (Eget áhítozók; Égiek Urát nyerők)
4. beszéd: A napi „Rorate”
5. beszéd: A zsidók szent hite
6. beszéd: A szeplőtelen fogantatás
7. beszéd: Az Erzsébetet látogató Szent Szűz
8. beszéd: A karácsony Szent Édesanyja
9. beszéd: A menekülő Szent Szűz

b/ tárgyi rész: Húsvéti ünnepkör

10. beszéd: A Szent Szűz bemutatása
11. beszéd: Gyümölcsoltó Boldogasszony
12. beszéd: A fájdalmas Anya péntekje
13. beszéd: A keresztúton Fiával találkozó Anya
14. beszéd: A tanítványokhoz térő „Mater dolorosa”
15. beszéd: A Szentlélek várása idején
16. beszéd: Az Úr kis családjában
17. beszéd: Az Úr mennybemenetele idején

c/ tárgyi rész: Pünkösdi ünnepkör

18. beszéd: A Szentlélek eljövetelekor
19. beszéd: Május hónap dicsősége
20. beszéd: A Szent Szűz mennybevétele
21. beszéd: A Szent Szűz születése
22. beszéd: A Szent Szűz névünnepe

d/ tárgyi rész: Általános liturgiai jelzések

23. beszéd: A szombatok jelentősége
24. beszéd: Az „officium parvum”
25. beszéd: A fehér színek
26. beszéd: A napi megemlékezések
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27. beszéd: A négy évszaki officium
28. beszéd: A szent szűz himnuszok
29. beszéd: A népdalaink gyönyörű sorozata
30. beszéd: A megváltás kegyelmének élő forrása
31. beszéd: Az élő forráshoz zarándoklók felüdülése

* *

Függelék beiktatásával szolgálunk itt még: ez három beszédben vetné fel azt a gondolatot, hogy
„Isten kezében vagyunk”. És pedig azért itt, mert ezzel is erősíteni akarjuk azt az alapvető tételünket,
hogy minden az Isten! – Így a Szent Szűz is csak az égi Fia érdemeinek boldoga és kegyelemszórója.

1. beszéd: Isten kezében vagyunk – szolgálat teljesítésben

Bev.: Hogyan indítja az embert Isten útjára? – Kincsekkel indulunk Isten kezéből, melyeknek Isten
terve szerint szent hivatottságuk van. Érdemes megfigyelni az ember egyedeket, életüket. Nem indul-
nak ugyanazon talentummal; többel-kevesebbel, de különleges szent hivatottsággal indul mindenki –
Isten szent terve szerint – a nagy életbe. A különböző talentumok végül is egyet alkotnak. – De az in-
dulás feladatot is diktál. Mégpedig olyant, hogy a talentumokkal Istennek szolgálatába álljunk. – Ho-
gyan áll az égi Anyánk életében?

1. A Szent Szűz is hivatással küldetik.
Az édesanya nem látta, hogy milyen hivatottsággal indul a gyermeke. A gyermek érték, de nagy-

ságára csak utólag eszmélünk rá. – A Szent Szűz születése a gyermek születéséhez hasonló tény. Az
élet sodrában álló ember hiszi, hogy valamilyen szent küldetést adott az Úr. Valamilyen kincset hor-
dunk; pl. tudást, lelki kincseket, hivatottságot…

a) A felnőtt élet mutatja, hogy milyen küldetéssel küldte őt az Úr. Miért is születtem erre a földre?
Az ember nem látja Isten veteményes kertjében egy-egy veteménynek vagy egy-egy búzakalásznak a
szántóföldön – különleges hivatottságát. – Aki a lélek mélyére tekint, az maga is reá fog döbbenni,
hogy önértékelésének tudatában felfigyeljen, hogy olyan hittel kell dolgozni, amely az isteni küldetés-
ből sarjadozik. – A Szent Szűznek angyal hirdette ezt. Az ő hivatása istenanyai méltóság.

b) És mi következik ebből reám vonatkoztatva? Az élet értékét az adja, hogy milyen készséggel
állsz a hivatottság szolgálatába? Isten keze nem betűket rajzol. Ő nem szájjal beszél. Az életbe állítás-
sal irányít. Isten nagy embervilág kertjében nem egyértékű, hanem ahány ember, annyi hivatottságot
látok…

2. De én is élethivatást teljesítek.
Valamilyen szent szolgálatra hivatott az ember. Ezen optimista elhivatottságból következtetjük,

hogy Isten a születés percében adott körülmények közé állítja az embert.
a) A föld emberének egekből való elszakadása önnönmagát töri össze. Történelmi kort élünk, de

így is Isten küldöttei vagyunk. Isten kezét látom a forrongó világban. A jónak hitében való optimiz-
must hirdessük! Győzni kell a jónak. A küzdelemben sebesültek és elesettek is vannak. Csodás titka az
életnek, hogy minden szépet és jót harccal kell kivívni. A „Magnificat” lelkével sötét fellegek felett is
Isten kezét látom, s akármi történik is a földön, emberek sikonganak is, de Isten keze azok felett áll.

b) Az Evangélium embere abban a hitben tud hinni, hogy Isten keze: minden. Az egekre nézve az
egeket nem tekinti úgy, hogy nem számunkra teremtette a jó Isten. Könyörgő kuli helyett Isten fiainak
tekintik az ilyen lelkületűek önmagukat. Istenatyánktól erőt kapok. Lehet próbálkozni, küszködni, de
győzni csak Istennel lehet. A „Magnificat”-ból veszem: a „magnificat” gondolatát. Isten dicséretére
nyitja ajkát az ember. Bármilyen ködös előttem a világ, Istenatyánk keze irányít akkor is.

c) A legtöbb ember ezután is hangszóró: hol van itt az isteni követ? A nemzetek életét könyörgés-
sel el lehet intézni? Könyörgő és lemondó életerőt vesz az égből, és erőt szór a földiek számára. – Azt
szeretném a ti lelketekbe vinni, hogy ha összeomlások jelentkeznek bennetek, akkor is érezzétek: rám
nehezedik az Úr keze, de így is az ég felé növekszik az ember élete.

Bef.: Mindegyikünk megjelenik szent küldetéssel, hogy földi világokból egek felé törjön élete. Aki
megsejti, hogy az élet föltisztulását a szenvedés adja, az megérzi, hogy amit most elvesztek, azért
százszorosat kapok az örök életben. – A legfelsőbb igazság ez: Isten szeret. Ebből következik, Isten
keze mindig veled van. Úgy dolgozzál tehát, hogy a földi úton egek felé haladjon az utad. Mégpedig
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azzal a hittel, hogy a magasságból jöttél, a földön tevékenykedel és a magasságba emelkedel. – De
úgy, hogy az Isten szent kezét fogom és Ő vezet engem. Szent kezét összefogásban tartva diadalmas
hittel járom az életet. Ez a nemzedék örömmel fogadja Istentől reá szórt feladatait, örömmel várja azt
a diadalt, amely az élet kiteljesedésével jutalmazza a hűséges szolgát. Amen.

2. beszéd: Isten kezében vagyunk – az élet küzdelmeiben

Bev.: Simeon jövendölése sötét kontúrt von a Szent Szűz lelke elé… És mit tett ő? Szívébe fogad-
ta és őrizte az igét. – De mit tesz a fájdalmat őrizve váró?

1. Áldozatosan szolgálatra indul.
Az isteni küldetést – minden áron teljesíti.
a) Az istenanyai méltóság – az örömök öröme.
b) De a keresztúton át való kitartó kíséret – az áldozatok áldozata.
2. A diadalmasan életvirágzásba borulást éri el.
Az isteni elhivatás elfogadása és szolgálása – az Isten adta életbontako-zásnak kiteljesülése.
a) A földi élet gyönyörűségét tárta elénk.
b) Az égi dicsőség fenségét hirdeti nekünk.
Bef.: Az égi dicsőség fenségét hirdeti – ismételjük, mert a szenvedések szenvedése átélése ellenére

is teszi! – Van-e ennél szebb tanítás? Ember! Hidd azt, hogy életzivatarok lélekfakadást hozó isteni
követek!

3. beszéd: Isten kezében vagyunk – az élet kiteljesedésében

Bev.: Th.Wilder „Szent Lajos király hídja” című regénye fejtegeti: miként hal meg az ember? Fe-
lelete: amikor beteljesítette hivatását. – Mi következik ebből?

1. Kiteljesülést ad égi Atyánk a földön.
Mikor és hogyan biztosítja ezt az égi Atya:
a) Gyermekkorban.
b) Ifjúkorban.
c) Öregkorban.
2. Kiteljesülést ad az Isten országában.
De hogyan lesz teljessé az emberi élet?
a) Isteni alap kell ehhez – az Ő kegyelme. De ezt is ingyen adja a természetében részesítő Isten.
b) De érdeme erre: az ember cselekedete. Csak az az üdvösség embere, aki az Isten törvényeinek a

hűségese.
Bef.: Minden életmozzanat életünk kiteljesülésének eszköze.

* * *
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