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Az Élet Fája szentírási kép (Jel. 22,
1-2.). Szent Bonaventura Krisztus életé
nek titkait látja meg a fa gyökerében, tö r
zsében, ágában, leveleiben és gyümölcsei
ben. Ez az élet az örökkévalóságban ered, a
földben ver gyökeret, s ismét az örökkéva
lóságba torkollik. A z örök Ige testet ölt,
hogy meg dicsőítse em beri természetünket
és a teremtést. Ennek a megdicsőítésnek
azonban nagy ára van. A z emberiség bünbeesett, s az Istenembernek előbb szenve
dése és keresztáldozata árán kellett m eg
váltania a bűntől, hogy a mennyei boldog
ság kapuját mindannyiunknak m egnyit
hassa, s megdicsőülésünket lehetővé tegye.
Ez a ferences Krisztus-misztika alapgondo
lata, amelyből a következő nemzedék már
Duns Scotus Krisztus-eszméjét m erítette.
A zt a fölséges gondolatot, amelynek értel
mében az Ige megtestesülésének az emberi
nem és a teremtés megdicsőítése és betető
zése volt az elsődleges célja, s csak másod
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tagosán állt a bűnbeesett emberiség meg
váltásának szolgálatába. Krisztus Isten te
remtő gondolatának és szándékának elsőszülöttje, s minden egyéb azért van, hogy
Krisztus megvalósulhasson, s az Ige egysé
gében az Isten keblére boruljon az ember.
Szent Bonaventura páratlan egyszerű
séggel oldotta meg feladatát. Ism ert esemé
nyeket illeszt egymásmellé, elmondja Jézus
életét, — de úgy csoportosítja, hogy valami
egészen eredeti és jellegzetesen bonaventurai gondolatot vagy tanulságot mutasson
be. Nem elméleti cél lebeg szeme előtt, ha
nem használni akar. Bonaventura minden
törekvése Krisztus átélése. Krisztus törté
nelmi életén kívül van egy másik, egy ti
tokzatos és lelki értelemben vett Krisztus
élet is, s ez mibennünk fogan, születik, nö
vekszik, szenved és dicsőül meg. Mindanynyiunknak Krisztust kell utánoznunk és
alakítanunk. Krisztusnak ez a lelkűnkben
folyó élete Szent Bonaventura érdeklődésé
nek központja és Krisztus-misztikájának
magva. Az Élet Fájának bennünk is gyöke
ret kell vernie, s meg kell hoznia a maga
gyümölcsét, Krisztus követésének tizenkét
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alaperényét. Ez a legnagyobb tudomány
Szent Bonaventura szemében. Ebben a
könyvében megmutatta, hogy válóban a
kereszt a tudománya és könyvtára.
Irodalm i értékét nagyban növeli költői
szárnyalása, a szentírási képek alkalma
zása, az érzelmek és élmények állandó le
kötése, az intuitív elemek szellemes érvé
nyesülése, verses címszavainak művészi
csengése, és választékos, töm ör, szép
nyelve.
A verses részt P. Szedő Dénes O. F. M.
fordításában élvezi az olvasó, a prózait
P. Schrotty Pál O. F. M . tartományfőnök
szólaltatja meg édes magyar nyelvünkön.
Az Élet Fájának megismertetése régi adós
sága a fordítónak, s koronája Bonaventuravállalkozásunknák. Ügy is illett, hogy Szent
Bonaventura aszketikus és misztikái mun
káinak magyar fordítás-sorozatát az koszorúzza meg, akit a Szeráfi D oktor magyar
nyelvű kiadásának gondolata először raga
dott él.
Budapest, 1946. Jézus Neve ünnepén,
a szerkesztőbizottság.
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ÉLET FÁJA

Bevezető

1. Krisztussal együtt keresztre szegez
tettem, — írja az Apostol.1 Isten igazi tisz
telőjének és Krisztus tanítványának, ha tö
kéletesen követni akarja az érettünk keresztrefeszített Üdvözítőt, minden lelki ere
jével arra kell törekednie, hogy Jézus
Krisztus keresztjét úgy hordozza testébenlelkében, amint az Apostol megköveteli.
Ezt a vágyat és érzést azonban csak az ta
pasztalhatja meg igazán, aki sohasem fe
ledkezik meg az Ür szenvedéséről, s nem
hálátlan iránta, hanem az emlékezet oly
elevenségével, az ész oly élességével s az
akarat oly szeretetével szemléli a megfeszí
tett Jézus munkáját, szenvedését és szeretetét, hogy valóban elmondhatja az írás
jegyesének szavait: Olyan a kedvesem hoz
zám, mint a mirha-táska: keblemen pihen*

2. Hogy ez a gerjedélem bennünk is
fellángoljon, ez a gondolkodás bennünk is
kialakuljon és emlékezetünkbe hatoljon, a
11

szent Evangélium erdejéből, amely bőven
tárgyalja Jézus Krisztus életét, szenvedé
sét és megdicsőülését, megkíséreltem egybegyűjteni ezt a mirhanyalábot. Az emlé
kezet megkönnyítésére kevés, jó l rende
zett és megjelelő szóba foglaltam, a kíván
csiság vétkének elkerülésére, az áhítat nö
velésére és a hit épülésére pedig egyszerű,
megszokott és keresetlen szóba kötöttem. S
minthogy a megértést a képzelet támo
gatja, azt a keveset, amit a nagy anyagból
összegyűjtöttem, egy képzeletbeli fán úgy
rendeztem és helyeztem el, hogy az első és
legalsó ágakra Üdvözítőnk származását és
életét, a középsőkre szenvedését, a legfel
sőkre pedig megdicsőülését írtam. Az első
bokorra betűrendben négy egymásnak
szembenéző versikét illesztettem, ugyanígy
tettem a másodikkal és a harmadikkal is.
Mindegyikből gyümölcshöz hasonló hajtás
fakad, hogy így az élet fája titkának megfelelőleg tizenkét gyümölcsöt termő tizen
két ágra tegyünk szert.’
3.
Így írhatnék le lélekben ezt a fát:
Gyökerét az örökké fakadó forrás vize ön
tözi. A forrás élő, hatalmas folyammá, azaz
12

négy fejezetre dagad, hogy az egész Egy
ház paradicsomát öntözze.4 A fa törzséből
tizenkét lombokkal, virágokkal és gyümöl
csökkel ékes ág ered. Levele a leghatáso
sabb orvosság minden betegség ellen. H i
szen Isten ereje az, minden hívőnek épü
lésére.5 Virága a színek változatos szépsé
gében pompázik, s minden illat kellemével
meg van áldva, hogy magához vonzza és
lekösse mindazoknak szívét, akik utána
vágyakoznak. Tizenkét gyümölcsében m in 
den gyönyörűség és minden íz édessége
rejlik .• Ügy nyújtjuk Isten szolgáinak táp

lálására, hogy egyenek belőle, s betelje
nek vele, s soha rá ne unjanak. Ez az a
gyümölcs, amely a Szűz méhéből sarjadt és
a keresztfán érik zamatossá az örök nap
déliszaki hevétől, Krisztus szeretetétől. S
végül az égi paradicsom kertjében, Isten
asztalán találhatja mindenki, aki megkí
vánja.
Ezt jelzi az első versszak:
ö üdvnek fája, szent Kereszt,
élő vízzel szegélyes,
virágod bűvös, fűszeres,
gyümölcsöd ízes-édes.
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4.
Bár maga a gyümölcs egy és oszt
hatatlan, mégis, különféle állapota, méltó
sága, ereje és hatása szerint sokféle vigasz
talással táplálja a jámbor lelket. Épp ezért
az élet fájának a gyümölcsét is tizenkétféle ize szerint tizenkét ágon ízlelhetjük
meg, és írhatjuk le. Az első ágon a gyö
nyörűség ízét érzi a Krisztusnak élő lélek:
Megváltója származását és édes születését
fogja fel. A másodikon méltósággal teljes
leereszkedésének alázatos vélünklakozását.
A harmadikon tökéletes erényeinek kiváló
ságát. A negyediken kegyességének teljes
ségét. Az ötödiken bizakodását a szenvedés
veszedelmeiben. A hatodikon Krisztus vég
telen türelmét a neki okozott jogtalanságok
közepette. A hetediken a keresztrefeszítésben és a kereszt zord gyötrelmeiben meg
őrzött állhatatosságát. A nyolcadikon a ha
láltusában és magában a halálban elért
győzelmét. A kilencediken feltámadásának
csodálatos adományokkal ékes újdonságát.
A tizediken mennybemenetelének lelki
adományokban gazdag nagyszerűségét. A
tizenegyediken az eljövendő ítélet méltá
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nyosságát. A tizenkettediken Isten orszá
gának örökkévalóságát.

5.
Azért nevezem ezeket gyümölcsök
nek, mert jóízükkel gyönyörködtetik, haté
konyságukkal pedig erősítik a róluk elmélkedőt, megborzadunk a hűtlen Ádám pél
dáján, aki a jó és gonosz tudásának fáját
többre becsülte az Élet Fájánál.7 Ezt pedig
csak úgy kerülhetjük el, ha az észnél
többre becsüljük a hitet, a vizsgálódásnál
az áhítatot, a kíváncsiságnál az egyszerű
séget, s minden testi érzéknél, vagyis a test
okosságánál többre értékeljük Krisztus
szent Keresztjét.8 A Kereszt növeli a jám
bor szívekben a Szentlélek szeretetét és
árasztja a Szentlélek hét ajándékát. Ezt
követeli énekünk első és utolsó versszaka
is! Áhítattal és könnyek közt mondjad
tehát:
Ily jókkal táplálj, szent Kereset,
világosítsd meg elménk,
szabj útat járni egyenest,
törd meg a Rossznak tervét.
Küldd ránk villámló lelkedet,
lehelj belénk szent vágyat,
és minden jámbor hívedet
békességbe zárjad.
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KÖ VETKEZN EK A MŰVECSKE FEJEZETEI.
Jézus eredetének titkai.

I. Gyümölcs.
Eredetének dicsősége.
Jézus, Istennek Egyfia,
Jézus, kit kép igére,
Jézus egek friss harmata,
Jézus, Mária vére.
II. Gyümölcs.
Velunklakozásának alázatossága.
Jézus, ősöktől hirdetett,
Jézus, kilép a fényre,
Jézus törvény alá vetett,
Jézus, Mária ivére.
III. Gyümölcs.
Erényének emelkedettsége.
Jézus a keresztvíz alatt,
Jézus, a megkísértett,
Jézus, csodára, jelre nagy,
Jézus orcája fénylett.
IV. Gyümölcs.
Kegyeinek telje.
Jézus, lelkek hű pásztora,
Jézus, ki könnyben ázott,
Jézus, szívek királyura,
Jézus: szentelt kalácsod.
16
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Jézus szenvedésének titkai.

V. Gyümölcs.
Bizakodása a veszélyben.
Jézus, elárult Szeretet,
Jézus vív, elgyötörve,
Jézus, tömegtül körített,
Jézus bilincsbe verve.
VI. Gyümölcs.
Türelme a jogtalanságok iránt.
Jézus, nemismert ismerős,
Jézus, elrejtett orca.
Jézus, a helytartó előtt,
Jézus: halál a sorsa.
VII. Gyümölcs.
Állhatatossága a szenvedésben.
Jézus,
Jézus,
Jézus,
Jézus,

világtól megvetett,
keresztre fűzött,
latrok közé vetett,
epét ki ízlett.

VIII. Gyümölcs.
Győzelme haláltusájában.
Jézus holtán nap sápadoz,
Jézus, vaslándzsa járta,
Jézus, kínjában csatakos,
Jézus, sírjában árva.

Jézus megdicsőülésének titkai.
IX. Gyümölcs.
Feltámadásának újdonsága.
Jézus, meghalva aki győz,
Jézus, serkenve boldog,
Jézus, kit fénye megelőz,
Jézus bir minden dolgot.
X. Gyümölcs.
Mennybemenetelének magasztossága.
Jézus vezérli csapatát,
Jézus, a mennybe szállott,
Jézus a lelkét hagyta rád,
Jézus, a bűnbocsánat.
XI. Gyümölcs,
ítéletének méltányossága.
Jézus hű tanú, aki vall,
Jézus számadni szólít,
Jézus, kivívott diadal,
Jézus, szép felvonóhíd.
XII. Gyümölcs.
Örök királysága.
Jézus Király, menny Hercege,
Jézus, hét pecsét könyve,
Jézus, fényesség tengere,
Jézus, üdvünk özönje.

Serkenj föl tehát, Krisztusnak szentelt
lélek, s mindazt, amit itt Jézusról mon
dunk: vizsgáld szorgalmasan, szemléld fi
gyelmesen és fontold meg alaposan.

2*
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JÉZUS EREDETÉNEK TITK A I

A Z ELSŐ GYÜMÖLCS:

Eredetének tündöklő lénye
Jézus, Istennek Egy fia.

1. Amikor azt hallod, hogy Jézus az
Atyától ered, vigyázz, nehogy gyarló testi
gondolatod támadjon, hanem a galamb és a
sas tekintetével hidd őszintén és lásd tisz
tán, hogy az örök, mérhetetlen, teljesen
egyszerű, legragyogóbb és titokzatos ösfényből vele egyképpen örök, egyenlő, és
egylényegű Sugár ered, aki a Nemző ereje
és bölcsesége, s akiben az Atya mindent
öröktől fogva elrendezett, aki által csele
kedett, s aki által a vüágot is teremtette,*
teremtményeit részben természetük, rész
ben kegyelme, részben igazságossága sze
rint, részben pedig irgalmasságának megfelelőleg kormányozza és elrendezi.
Jézus, kit kép igére.

2. A természet első állapotában a Pa
radicsomkertbe helyezte ősszüleinket. Ami
kor azonban ettek a tiltott fának gyümöl21

cséből, s a szigorú isteni határozat kiűzte
őket, — a mennyei irgalom nem késleke
dett a tévelygő embert visszahívni a bűn
bánat útjára, hanem a megváltás remé
nyével éltette, s a Megváltó eljövetelét
ígérte meg nekik. S hogy tudatlanságunk és
hálátlanságunk miatt Isten ekkora kegyes
sége üdvünkre váljék, ennek az időnek öt
korszakában, a pátriárkák, bírák, papok,
királyok és próféták révén az igaz Ábeltől
Keresztelő Szent Jánosig nem szűnt meg
hirdetni, ígérni és jelképezni Fia eljövete
lét, és sokezer esztendő nagy és csodálatos
jövendöléseivel értelmünket a hitben meg
szilárdítani, érzelmeinket pedig élő vágyó
dásra gyullasztani.
Jézus, egek friss harmata.

3.
Végre, midőn elérkezett az idők tel
jessége" — amint a hatodik napon Isten
ereje és bölcsesége a földből embert alko
tott — a hatodik korszak elején elküldötte
Isten Gábor arkangyalt a Szent Szűzhöz.
Ahogy a Szűz beleegyezett az angyal sza
vába, reászállott a Szentlélek, s isteni tűzként gyullasztotta fel lelkét és a legtöké
22

letesebb tisztasággal szentelte meg testét.
De a Magasságbelinek ereje is megámyékozá őt, s oly tüzet szított benne, hogy
egyazon pillanatban testet-lelket alkotott,
s a Fiú személyében Istenségével egyesí
tette mindkettőt, hogy Isten és ember le
gyen egy személyben, s a két természet tu
lajdonságai épségben maradjanak.
ó, bár némikép felfoghatnád, milyen
és mekkora tüzet lövelt, felüdülést és nyu
galmat árasztott beléje! Hogy felmagasz
talta a Szűzanyát, hogy megnemesítette az
emberi nemet, mily leereszkedése a Fölségesnek! ö, ha hallanád az örömében ujjongó
Szent Szüzet, ha Úrnőddel járnád a hegye
ket,11 s szemlélnéd a meddő Szent Erzsé
betnek és a Szent Szűznek édes ölelkezé
sét és kölcsönös üdvözlését, amelyben a
szolga felismerte Urát, a hírnök Bíráját, a
hang Igéjét! Gondolom, édesdeden énekel
néd a Boldogságos Szűzzel a szenténeket:
Magasztalja az én lelkem az Urat — u ö r
vendeznél és ujjonganál a prófétával a Kis
dednek, s imádnád azt, ki csodálatosan és
szűzen fogantatott!
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Jézus, Mária vére.

4.
Amikor Augusztus császár idejében
a világbéke nyugodt csendje előbb azzal
örvendeztette meg a háború dúlta száza
dokat, hogy a császár rendeletére írják
össze az egész tartományt, — az isteni
Gondviselés műve volt, hogy József, a
Szent Szűz jegyese Betlehem városába ve
zeti a királyi törzsből származó s áldott ál
lapotban lévő leányt. S a fogantatás után
kilenc hónapra, miként a vőlegény az ő
terméből,18 úgy lépett ki a békesség ki
rálya a Szent Szűz méhéből. Sérelem nél
kül jött a napvilágra, amint fogantatása
is ment volt a szenvedélytől. Hatalmas és
gazdag létére kicsinnyé és szegénnyé lett
értünk. Házon kívül született, pólyácskába
göngyölték, szűzi tej táplálta, jászolyba
fektették. „Ránk ragyogott új megváltá
sunk napja, régi visszaszereztetésühk napja,
örök boldogságunk napja; világszerte mé
zet csorgattak az egek.“ 1*
Oldd át, lelkem, az isteni Jászolyt!
Nyomd ajkad a Gyermek lábacskáira, s
csókold meg mind a kettőt. Szemléld a vir
rasztó pásztorokat, csodáld az egybegyült
24

angyalsereget, fogj az égi dallamba, s szíved-ajkad énekelje: Dicsőség a magasság
ban Istennek, és békesség a földön a jó
akaraté embereknek!u
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M ÁSODIK GYÜM ÖLCS:

Velünklakozásának alázatossága
Jézus, ősöktől hirdetett.

5.
A nyolcadik napon körülmetélték a
Gyermeket, és Jézus nevet adtak neki.1*
Nem késlekedett vérének árát ontani ér
ted, hogy megmutassa: 8 az atyáknak szó
ban és jelekben megígért, a tudatlanság és
bűn kivételével mindenben hozzájuk ha
sonló igazi Szábadítód. Ezért kapta a körülmetéltetés jegyét is, aminthogy ezért
jelent meg eljövetelében a bűn testéhez
hasonló testben, hogy elkárhoztassa a bűnt
a testben,17 s üdvösségünk és örök igazsá
gosságunk legyen, s alázatossággal, minden
erény gyökerével és őrzőjével kezdje meg
életét.
Mit kevélykedel tehát, por. és hamu?18
Az ártatlan Bárány, aki elveszi a világ bű
neit, nem irtózik a körülmetélés égető fáj
dalmától, te pedig, bűnös létedre, igaznak
véled magad, s megfutsz az örök üdvösség
orvosságától. Pedig nem juthatsz hozzá, ha
nem követed alázatos Üdvözítődet.
26

Jézus kilép a fényre.

6. Araikor az Ür megszületett Juda
Betlehemében, a bölcseknek csillag jelent
jneg keleten,19 s előttük fényeskedve ve
zette őket az alázatos Király házába.
Te se térj ki a felkelő és előtted járó
csillag fényétől, hanem csatlakozz a szent
királyok társaságához, s fogadd el a Krisz
tusról tanúskodó ószövetségi szentírást, és
kerüld a ravasz király gonoszságát. Arany
nyal, tömjénnel és mirhával tiszteld meg
Krisztus-királyt, az igaz Istent és igaz em
bert, és a majdan hitre hívott pogányok
első tagjaival imádd, áldd és dicsérd a böl
csőben nyugvó alázatos Istent. Majd ál
modban figyelmeztetést nyervén, ne a heródesi kevélységet kövesd, hanem az alá
zatos Krisztus nyomdokain té rj vissza tar
tományodba.
Jézus, törvény alá vetett.

7. A tökéletes alázatosság mesterének,
bár az Atyával mindenben egyenlő, nem
volt elég, hogy a legalázatosabb Szűznek
alávesse magát, hanem a törvénynek is en
gedelmeskedett, hogy azokat, kik a tör
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vény alatt voltak, megváltsa, és felszaba
dítsa majd a romlottság szolgaságából az
Isten fiai dicsőségének szabadságára

Ezért akarta, hogy legtisztább Anyja is.
megtartsa a tisztulás törvényét, s hogy öt
magát, mindnyájunk Megváltóját, az iga
zak jelenlétében és örvendezése közben
elsőszülöttként váltsák meg, Isten templo
mában felajánlják, s áldozatot mutassanak
be érte.
Örvendj tehát te is a boldog aggas
tyánnal és az élemedett Annával! Járulj
az Anya és a Gyermek elé! Tartózkodáso
dat győzze le a szeretet, félelmedet űzze el
áhítatos érzésed. Vedd te is karjaidba a Kis
dedet, s mondd a jegyessel: Megragadtam,
és el nem engedem!*1 Csatlakozz a legszen
tebb aggastyánhoz, és énekeld: Most bo
csátód él, Uram, szolgádat a te igéd sze
rint békességben!
Jézus, Mária vére.

8.
A tökéletes alázatosságot főkép há
rom erény kíséretével illik ékesítenünk:
szegénységgel a kevélységre indító gazdag
ság kerülésében; türelemmel a megvetett28

ség közömbös elviselésében, engedelmes
séggel a mások parancsainak követésében.
Éppezért, amíg a gonosz Heródes a kisded
királyt keresi, hogy elveszítse, Isten ren
delkezése folytán22 és felsőbb akarat engedelméből mennyei kinyilatkoztatás szavára
vándorként és szegényként Egyptomba vit
ték. A vele egykorú és érte megölt kisde
dekben őt ölik meg, mindegyikben bizo
nyos értelemben őt gyötrik. Majd Heródes
halála után, isteni parancsra Juda földjére
vezetik, s itt él és növekszik korban és
kedvességben, együtt lakik szüleivel, s oly
engedelmes nekik, hogy soha, egy pilla
natra sem távozik tőlük, kivéve, amikor
tizenkét éves korában Jeruzsálemben ma
radt, s nem csekély fájdalommal kereste
és mérhetetlen örömmel megtalálta őt
Anyja.
Te se hagyd kíséret nélkül az Egyp
tomba menekülő Anyát és Gyermeket! A
szerelmesét kereső jegyessel te se szűnj
keresni őt, míg meg nem találod! ö , hogy
pntalrxilr könnyed, ha áhítatos szemmel te
kinted, mint vándorol tiszteletreméltó Űr
nőnk s a legkedvesebb Leány zsenge és
29

szépséges Kisdedével! Amikor hallod Isten
szerelmetes Szülőjének édes feddőszavát:
Fiam, miért cselekedtél így velünk?*3
Mintha ezt mondaná: Legkívánatosabb
Fiam, szerető és szorgos Anyádnak hogy
okozhattál ekkora fájdalmat?!
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H AR M AD IK GYÜM Ö LCS:

Erényeinek magasztossága
Jézus, a keresztvíz alatt.

9. Amikor Megváltónk megérte har
mincadik évét, üdvösségünk munkálása ér
dekében előbb kezdett cselekedni, mint ta
nítani.24 S hogy először a szentségek ka
puján és az erények alapján kezdje, meg
akart keresztelkedni Jánostól, s így példát
adni a tökéletes igazságosságra, és a vizek
nek legtisztább testének érintésével az
újjászületés erejét adta.25
Te is kövesd híven, s immár újjászü
letve benne, kövesd titkait, hogy a Jordán
mellett a hangban az Atyát, a testben a
Fiút, a galambban a Szentlelket lásd, s
ahogy a Szentháromság ege megnyílik
számodra,26 feljussál Istenhez.
Jézus, a megkísértett.

10. Mert Jézus a pusztába viteték a
Lélektől, hogy megkísértse őt az ördög.*7

Az ellenség támadásának alázatos vállalá
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sával alázatosakká, kivívott győzelmével
pedig erősekké akart tenni. Állhatatosan
vállalta a kemény és magányos életet,
hogy híveinek lelkét a tökéletesség eléré
sére ösztökélje, és a megpróbáltatások el
viselésében erősítse.
Nos, Krisztus tanítványa, keresd jám
bor Mestereddel a magány rej tekét, s sze
gődj társul a vadállatokhoz, hogy köve
tője és társa lehess a titokzatos csendben,
ájtatos imádságban, tartós böjtölésben és a
ravasz ellenséggel vívott hármas harcban.
Tanuld meg, hogy a kísértések minden bo
nyodalmában őhozzá menekülj, mert nem
olyan főpapunk van, aki nem tudna rész
véttel lenni gyengeségeink iránt, hanem
olyan, aki mindenben hasonlóképpen kisér
tést szenvedett, a bűnt kivéve.*8
Jézus, csodára, jelre nagy.

11.

ö az, ugyanis, aki egyedül tesz
csodálatos dolgokat:*9 megváltoztatja az
elemeket, megszaporítja a kenyeret, tapodja a tengert, lecsendesíti a hullámokat,
megzabolázza és elűzi az ördögöket, meg
gyógyítja a betegeket, megtisztítja a pok32

losokat és feltámasztja a halottakat; a vak
nak látását, a süketnek hallását, a némá
nak szólását, a sántának járását, az inaszakadtnak és bénultnak érzéklését és mozgá
sát adja vissza.30
Most hozzá kiált bűnös lelkünk a hívő
bélpoklos módján: Uram, ha akarsz, meg
tisztíthatsz engem!31 Máskor a százados
sal: Uram, szolgám inaszakadtan fekszik
házamban,

és

kegyetlenül

gyötrődik!**

Majd a kananei asszonnyal: Dávid fia, kö
nyörülj rajtam!33 A vérfolyásban szen
vedő asszonnyal: Hacsak ruházatát illetem
is, meggyógyulok!34 S végül Máriával és
Mártával: Uram, íme, akit szeretsz, be
teg."
Jézus orcája fénylett.

12.
Hogy lelkünket az örök jutalom
reményével megerősítse, egy különálló ma
gas hegyen maga mellé vette Jézus Pétert,
Jakabot és Jánost.36. Nekik jelent meg a

Szentháromság titka, nekik jövendölte meg
megalázó szenvedését, s színeváltozásában
Mózes és ülés megjelenésében a törvény
és a próféták, a hangban és a felhőben peS Élet fáji

33

dig az Atya és a Szentlélek tanúsága mel
lett mutatja meg eljövendő feltámadásá
nak dicsőségét.
S mindezt azért, hogy a Krisztusnak
szentelt, az igazságban megerősödött és az
erény magaslatára emelkedett lélek híven
mondhassa Péterrel: Uram, jó nekünk itt,
azaz szemlélésed derűs élvezetében len
nünk.37 Mennyei álom és elragadtatás
szállja meg, s titkos igéket hall, amelyeket
embernek nem szabad, kimondania.38
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NEGYEDIK GYÜMÖLCS:

Jóságának telje
Jézus, lelkek hű pásztora.

13.
Hogy mily szorgos gonddal és ke
gyességgel csüng legjobb Pásztorunk elve
szett juhain, maga a Jó Pásztor mutatja be
a jó pásztorról és az elveszett, sok gonddal
keresett, majd megtalált, örvendezéssel
vállra vett és visszavitt századik juhról
szóló tanulságos példabeszédben. Elhang
zott beszédjében világosan megmondja: A
jó pásztor életét adja juhaiért.39 Benne tö
kéletesen beteljesedik a jövendölés: M int
a pásztor, legelteti nyáját. Hiszen ezért
vállalt munkát, aggodalmat és éhséget,
ezért járta Isten országának hirdetésében a
városokat és falvakat a farizeusok tőrve
tése és a sok fajta veszedelem közepette,
ezért töltötte imádságban virrasztva éjtszakáit. Nem rendítette meg a farizeusok zú
golódása és botránkozása. Azt állította,
hogy a betegekért jött a világba.40 Atyai
jóindulattal volt a bűnbánók iránt, s megs*
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mutatta nekik az isteni irgalom kitárt keb
lé t Tanúkat is idézek rá, s idehívom Má
tét,41 Zakeust,42 a lábához boruló bűnös
nőt,43 és a házasságtörésen ért asszonyt.44
Legjobb pásztorodat kövesd tökélete
sen Máté példájára, fogadd vendégül, mint
Zakeus, kend meg illatos kenettel s ön
tözd könnyeiddel, töröld hajaddal s áraszd
el csókjaiddal lábát, mint a bűnös nő, hogy
végre is az ítéletére bízott asszonnyal méltó
légy meghallani feloldozó szavát: Senki

sem ítélt el téged? Én sem ítéllek el. M enj,
és többé ne vétkezzél.45
Jézus, ki könnyben ázott.

14.
A jóságos Jézus, minden irgalmas
ság kútfeje, hogy bebizonyítsa mérhetet
len jóságának édességét, nem egyszer, ha
nem többször is könnyezett értünk, sze
rencsétlenekért. Először Lázár fölött, majd
a város fölött; a kereszten minden bűnös
kiengesztelésére könnyeinek árja hullott
jóságos szeméből. Sírt Üdvözítőnk gyakran,
s megkönnyezte az emberi gyengeség nyo
morúságát, vak szívünk hidegségét, meg
keményedett rosszaságunk gonoszságát.
36

Ó, te kemény, érzéketlen és elvete
mült, az igaz élettől megfosztott, siratnivaló szív! Ekkora nyomorúságodban eszte
lenül vigadozol és nevetgélsz, amikor az
Atya Bölcsesége siránkozik rajtad?! Nézd
könnyező orvosodat, olts gyászt, m int az
egyetlen gyermekért, és sírj keservesen;19

éjjel-nappal ontsd könnyeid árját, ne nyu
godj meg, meg ne pihenjen szemednek pil
lája.
Jézus, szívek királyura.

15.
Lázár feltámasztása után, miután
Jézus fejére öntötték az egész alabástromedény illatszert, hírének illata már eláradt
a nép között. Előre tudta, hogy tömeg jön
eléje, s szarnárvemhére szállt, hogy a szem
bejövő nép ujjongása, az eléberakott ágak
és leterített ruhák közepette is csodálatos
alázatosságának példáját adja útjában.50
Nem feledkezett meg nyomorúságukról
sem, s míg a nép dicsérő éneket zengett, ő
a város pusztulása miatt siránkozott.
Kelj fel most, Üdvözítőnk szolgálója,
és mint Jeruzsálem leányai közül való,
nézd Salamon királyt abban a megtisztel
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tetésben, amellyel anyja, a zsinagóga, a
születő Egyház titkában tisztelettel övezi.
Csatlakozz az ég és föld szamárvemhe há
tán ülő Urához! Olajfa- és pálmaágakkal,
jócselekedeteiddel és erényeid győzelmével
kísérd szüntelen!
Jézus, szenteld kalácsod.

16.
Krisztus összes emlékei között ki
váltképpen emlékezetes a szentséges va
csora legméltóbb befejező vendégsége,
amelyen nemcsak a húsvéti bárány volt
föltálalva, hanem az Isten Báránya is, ki
elveszi a világ bűneit, ételként van adva a
minden gyönyörűséget és minden íz édes
ségét magábafoglaló kenyér színében.
Ebben a lakomában Krisztus jóságá
nak csodálatos édessége tündöklik, amikor
a szegény tanítványokkal és az áruló .Tu
dással egy asztalnál és egy tálból vacsorá
zik. Alázatosságának csodálatos példája világlik, amikor a dicsőség Királya, kendővel
derekán, a leggondosabban megmossa a ha
lászok, és saját árulója lábát. Bőkezű
ségének csodálatos nagysága nyilvánul
meg, amikor az első papoknak, s követke
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zőleg az egész Egyháznak és az egész világ
nak szentséges testét és igazi vérét adja
ételül és italul, hogy útieledelünk és fenn
tartónk legyen az, ami a közeljövőben Is
tennek tetsző áldozat és megváltásunk fel
becsülhetetlen ára lesz. Végül kitűnt ha
tártalan szeretete, amikor mindvégig sze
rette övéit, s oly édes buzdítással erősítette
meg a jóban: Pétert különösen a hitben
való kitartásra intette, Jánosnak pedig keb
lét ajánlotta édes és szent nyugvóhelyül.
ó, mily csodálatosak és édességgel tel
jesek mindezek annak a léleknek, amely
erre a kiváló vendégségre hivatalos, és
lelke egész tüzével jár, s elénekelheti a
prófétával: A m in t kívánkozik a szarvas a
forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!u
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JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK T IT K A I
Ö TÖ DIK G Y Ü M Ö LC S:

Bizakodása a veszedelmekben
Jézus, elárult szeretet.

17.
Annak, aki áhítattal szándékozik
szemlélni Jézus Krisztus szenvedését, az
áruló hűtlensége ötlik először a szemébe.54
Annyira tele volt a csalás m érgével, hogy
Mesterét és Urát elárulta. Annyira feltü
zelte a kapzsiság lángja, hogy jóságos Iste
nét ezüstért adta el, Krisztus drágalátos
vérét olcsón vásárolta meg. Végül akkora
volt hálátlansága, hogy azt, aki mindent
reá bízott és apostoli tisztségre emelte őt,
halálba vitte. Akkora durvasága, hogy se
a lakoma meghittségével, se alázatos szol
gálatával, se beszédje édességével nem té
ríthette el eltökélt gonoszságától. Csodála
tos jósága Mesterünknek.durva tanítványa,
kegyes Urunknak elvetemült szolgája
iránt! Valóban, jobb lett volna, ha nem
született volna az az ember!55

Bármennyire kiengesztelhetetlen volt
is az áruló gonoszsága, mérhetetlenül fe40

lülmúlta az Isten Bárányának édes szelíd
sége. Példát adott nekünk, halandóknak,
hogy barátainkban csalódott gyengeségünk
ne mondhassa többé: Ha ellenségem szórna
reám átkokat, elviselném könnyedén. Mert
még jóbarátom is, akiben reméltem, aki
Krisztus kenyerét ette, s aki a szent vacso
rán édes kenyerem vette, felem elte sarkát
ellenem! S mégis a legszelídebb Bárány,
akiben nincsen csalárdság, nem átallott az
árulás órájában édes csókot nyomni a go
noszsággal teli ajakra, hogy mindent meg
tegyen neki, ami csak meglágyíthatta volna
elvetemült szívének megátalkodottságát.
Jézus vív elgyötörve.

18.
Jézus pedig tudván mindent, ami
rá jövendő vala, a legfelsőbb rendelkezés
titkának megfelelőleg, szent énekeket éne
kelve, kiméne az Olajfák hegyére,97 hogy
szokása szerint imádkozzék az Atyához.
Főként akkor, amikor haláltusája bekövet
kezett, s gyengéd vonzalommal szeretett
nyáját szétszórva és elhagyatva látta a jó
pásztor, oly borzalmasnak képzelte Krisztus
érzéki természete a halált, hogy így szólt:
41

Atyám, ha lehetséges m úljék él tőlem e
pohár.58 Hogy Megváltónk lelkének külön

féle okokból eredő szorongása mekkora
volt, tanúsítják egész testéből földre folyó
véres verejtékének cseppjei.
„Uralkodó Uram Jézus, honnét telked
nek ily rettenetes szorongása és aggodal
mas esedezése? Nemde teljesen önkéntes
áldozatot mutattál be az Atyának?!“ 59 Csak
azért, hogy mi, akik hisszük benned való
ságos múlandó természetünket, hitre ger
jedjünk, a megpróbáltatások súlya alatt
reményünk támadjon, és irántad nagyobb
szeretetre buzduljunk, — testünk termé
szetes gyengeségét ilyen szembeötlő jelek
kel fejezted ki, hogy megtanuljuk: fájdal
mainkat valóban te hordoztad,60 s fájda
lomérzet közepette ízlelted meg a szenve
dés keserveit.
Jézus, tömegtől körített.

19.
Hogy mily készséges lélekkel vál
lalta Jézus a szenvedést, világosan meg
mutatta, amikor éjjel az árulóval együtt
fáklyákkal, dorongokkal és fegyverekkel
érkező vérengző és életére törő férfiak M
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elé ment, elárulta és kezükbe adta magát.
S hogy megtudja mindenki, csak annyit
tehet ellene, amennyit őmaga megenged,
szavának mindenható erejével földre te
rítette a gonosz csatlósokat.
Még akkor sem tartotta vissza harag
jában irgalmát, s nem szűnt m eg színméz
től csorduló ajka jósága édességét csepeg
tetni.82 Az erőszakos szolgának tanítványá
tól megcsonkított fülét keze érintésével
gyógyította meg, s védelmezőjének buzgóságát megfékezte, nehogy bántalmazza tá
madóit. Átkozott a dühük, m ert nyakas!83
Se fönséges csodájával, s jótékonysága ke
gyességével meg nem fékezhette.
Jézus bilincsbe verve.

20.
Végül, ki hallhatja jajszó nélkül,
mikép vetették gyilkos kezüket a kegyetlen
hóhérok abban az órában a dicsőség K i
rályára, a mikép verték bilincsbe a szelíd
Jézus ártatlan kezét, s vonszolták gyaláza
tosán a mitsem ellenszegülő legszelídebb
Bárányt latorként a vesztőhelyre?! A fáj
dalom mily tőre járhatta át a tanítványok
szívét, amikor látták, miként viszik tanít
43

ványtársuktól elárult, hőn szeretett Meste
rüket és Urukat, hátra kötözött kezekkel,
gonosztevőként a halálba?! Maga az elve
temült Judás is, bánatában oly keserűség
gel telt el, hogy inkább a halált válasz
totta, semhogy tovább éljen!64 Jaj azonban
annak az embernek, aki bocsánat reményé
ben még így sem tért vissza az irgalom
forrásához, hanem tulajdon vétkének undokságától megrettent s kétségbeesett!

HATODIK GYÜMÖLCS:

Türelme a jogtalanságok közepette
Jézus, nem ismert ismerős.

21.

Elragadták a pásztort, s élsz éled

Elfogták a Mestert, s meg
futamodtak tanítványai. Péter azonban, a
leghívebb, messziről követé őt a főpap ud
varáig, s esküvel tagadta, háromszor is meg.ismételte, hogy nem ismeri Krisztust. De
amikor a kakas szólt, a jóságos Mester
irgalommal és kegyelemmel nézett leg
jobban szeretett tanítványára, mire Pé
ter megindult, és kimenvén, keservesen
tek a juhok.**

sírt."
ö , bárki légy, az okvetetlenkedő szol
gálónak, azaz testednek szavára arcátlanul
megtagadtad szándékaidban vagy cseleke
deteidben az érted szenvedő Krisztust. Em
lékezzél hőn szeretett Mestered szenvedé
sére, s menj ki Péterrel, és sirasd meg ma
gad, hogy rádtekintsen az, aki a könnyező
Péterre tekintett. Kettős fájdalom ab45

szintje hódítson el: a magadon érzett bá
naté, és a Krisztus iránt való részvété,
hogy így Péterrel engeszteld bűnöd szenynyét, s Péterrel telj meg a szentség szelle
mével.
Jézus, elrejtett orca.

22.
Jézus Krisztust a rosszindulatú
papi fejedelmek és vének gyülekezete elé
vezették, s a főpap, mintegy esküvel kényszerítette, hogy Isten Fiának vallja magát.
Ezért a káromkodásért halálra és számta
lan gyalázat elszenvedésére ítélték.67S íme,
az Ö arcát, amely tiszteletreméltó volt még
az éltesek számára is, gyönyörködtette az
ángyadókat, és örömmel tölté el az égieket,
szennyes ajkak köpése mocskolta, kegyet
len szentségtörő kéz illette s gúnyból le
pellel födték be. Mint a megvetett szolgát,
úgy csapják arcul a minden teremtmény
Urát! Öt, aki ezt szelíden fogadta, és így
válaszolt csöndesen, szinte nyájas szóval:
H a rosszul szólottam, bizonyítsd be a roszszat, ha pedig jó l, m iért ütsz engem?68

ó, szelíd és igazmondó Jézus! Ennek
szemléletére és hallatára elfojthatja-e
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könnyeit, elrejtheti-e részvétét a Neked
hódoló lélek?
Jézus a helytartó előtt.

23.
Valóban, irtózatos volt a zsidók
kegyetlensége, mert nem érték be ennyi
jogtalansággal, hanem bősz dühhel ordí
tozva átadták ö t ítéletre a helytartónak;
odavetették Öt, mint valami veszett ebnek,
hogy szétmarcangolja. A megkötözött Jé
zust a papi fejedelmek Pilátus elébe vezet
ték, és kérték, hogy azt, aki bűnt nem is
mer, kereszthalállal öljék meg.69 S mint a
bárány nyírója előtt, oly szelíden és csen
desen állott Jézus a bíró előtt. A csalár
dak és istentelenek, amikor hamisan vá
dolták Jézust a tömeg előtt, és háborogva
halált követeltek az élet szerzőjére, a
gyilkos, a lator, a zendülő Barabbás elbo
csátását kérték.70 Botorságukban, vaksá
gukban, istentelenségükben többre becsül
ték a farkast a báránynál, a halált az élet
nél.
Édes Jézus, lehet-e valaki oly kemény
szívű, hogy sóhaj és jajszó nélkül hall
gassa fülével, és fontolja meg leikével ama
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rettenetes kiáltásokat: Vidd el, vidd el,
feszítsd meg ö t !71
Jézus: hálál a sorsa.

24.
Noha Pilátus jól tudta, hogy a
zsidó népet Jézus ellen nem az igazság,
hanem a gyűlölet ingerelte, hiszen nyíltan
megvallotta, hogy nem lelt halálraméltó
okot Jézusban, mégis rabbá ejté őt az em
berfélelem, és úgy betölté léikét keserű
séggel7t hogy a legszelídebb királyt alá
vetette a kegyetlen zsarnok, Heródes ítéle
tének. Gúny tárgyává tették, pellengérre
állították őt, kegyetlen parancsra lebocsátván ruházatát, vad ostorcsapásokkal mar
cangolták szűzies és sugárzó, tiszta testét,
ütést ütéssel, kék foltot kék folttal te
téztek. Folyt a legdrágább vér a legszere
tetreméltóbb és ártatlan ifjúnak szent se
beiből, noha éppen semmi vád sem találta
tott benne.
És te, elvetemült ember, mindezeknek
a gyötrelmeknek és megszégyenítéseknek
okozója, miért nem fakadsz könnyekre?
Íme, az ártatlan Bárány, hogy megmentsen
téged a kárhozattól, a jogtalanul elítéltetést
48

Választotta érted! Íme, amit nem ragadott
el, meg kell fizetnie érted,73 és te, hitvány
és kegyetlen lelkem, se háládat nem aka
rod leróni Iránta, se részvéttel nem akarod
viszonozni szeretetét.

4

É le t fáji
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HETEDIK GYÜMÖLCS:

Türelme a szenvedésben
Jézus, világtól megvetett.

25.
Azzal, hogy Pilátus kezükbe ad
Öt, teljesült a kegyetlenek kívánsága. Csak
hogy a szentségtörő zsoldosok nem érték
be Megváltónk keresztrefeszítésévei, ha
nem élőbb gúnyolódással illették őt. A ta
nácsházban összegyűjtötték körülötte az
egész csapatot, megfosztották ruháitól,
skarlát alsóruhát adtak reá, körülövezték
bíborpalással, és töviskoronát helyeztek fe
jére, nádszálat adtak jobb kezébe, kigú
nyolva, térdet hajtottak előtte, és arculcsapták őt, ráköptek és náddal verték
szent fejét.74
Dölyfös emberi szív! Szív, amely irtó
zol a becsmérléstől, és hajhászod a tisztes
séget, figyeld csak meg: ki az, aki király
képében vonult be ide, és íme, most becs
telen szolgák gyalázkodásainak martaléka?
0 a te Urad és királyod, akit most úgy te
kintenek, mint a leprás férfiút, a legutol
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Mindez azért tör
tént, hogy kiragadjon téged az örök gyalá
zatból, és kigyógyítson a kevélység beteg
ségéből. De jaj azoknak, akiket úgy elra
gad a 'kevélység, még az alázatosságnak e
fényes példája után is, hogy újra meg
feszítik az Isten Fiát, csúfot űznek belőle.76
Mert hiszen annál méltóbbak vagyunk az
emberek tiszteletére, mennél inkább eltűr
jük tőlük a méltatlanságot.

sót az emberek között.™

Jézus, keresztre fűzött.

26.
A kegyetlenek, miután megelégel
ték a legszelídebb király meggyötrését, is
mét felöltöztették ruháiba, és tulajdon ke
resztjével a vállán kivezették a Kálvária
hegyére,77 amely Agykoponya helyének
mondatik, héberül pedig Golgothának. Ott
ruháitól egészen megfosztották, csupán ve
séit övezték körül egy hitvány kendővel,
és szörnyen kinyújtva a kereszt fölébe he
lyezték. Egészen kifeszítve, szent kezeit és
lábait éles szegekkel átverték; fájdalmas
sebeket ütve rajta, a keresztfához szegez
ték. Ruháit pedig zsákmányul adták, és
felosztották négy részre. Egybeszőtt, osz
41*
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tatlan köntöse meg sorsolás útján jutott
egynek.
Íme, lásd, én lelkem, hogy a mindenekfölött áldott Isten tetőtől-talpig a szen
vedés árjába merittetett azért, hogy téged
egészen kiragadjon belőle, mert behatolták
a vizek az 6 leikéig.78 Nézd, amint megpa
rancsolják neki, hogy tövisekkel megkoro
názva, hátát irtózatosan megterhelve, meg
hajoljon a kereszt alatt, és hordozza saját
gyalázatát.79 A kínszenvedés helyére veze
tik, megfosztják ruháitól, úgy hogy teste
fölszaggatva látszik az ostorcsapásoktól
egész háta mentén, s telve van hasadások
kal, kék foltokkal, mint a leprás. S íme,
megjelenik előtted a te Kedvesed, megvesszőzve, összevagdalva, sebekkel borítva,
hogy meggyógyítson téged. Ki teszi meg,
hogy kérésem teljesedjék, és amit várok,
megadja nékem az Isten,80 azaz, hogy egé

szen, mind lélekben, mind testben által
verjenek, és a Kedvessel, keresztrefeszítsenek?
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Jézus, latrok közé vetett.

27.
S hogy tetézzék a dísztelen, meg
gyalázó és fájdalmas megszégyenítést, az
ártatlan Bárányt keresztrefeszítették. Még
pedig a kapun kívül, a gonosztevők bünte
tésének helyén, ünnepnapon, déli órában,
latrok közé. Valósággal látványosságul a
gúnyolódó ellenség és zokogó barátai szá
mára. Akik átmenének, hajtogatták fe
jüket, és akik ott állának, szidalmakat
szórtak reá, mondván: Másokat megszaba
dított, önmagát nem szabadíthatja meg.91

A latrok közül egyik káromolá, a másik
tartózkodott a gúnyolódástól. A legszelí
debb Bárány a kegyelem édességéért könyörgött az Atyához keresztrefeszítői és
kigúnyolói számára, a bűnbánó és esdeklő
latornak pedig nagylelkűen és szeretettel
megígérte a Paradicsomot.
ö, szavak, telve édességgel és bocsá
nattal: Atyám, bocsáss meg nekik. . . ö,
szavak, telve szeretettel és kegyelemmel:
Ma velem leszel a Paradicsomban.

Térj magadhoz, lelkem, a bánat remé
nyében, bármily bűnös vagy is! Ne borzadj
meg attól, hogy nyomdokain haladj Urad
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nak, Istenednek, aki érted szenvedett, s
aki szorongattatásaiban egyszer sem nyitá
meg száját ama becsmérlő kutyák ellen pa
naszra, mentségre, fenyegetésre, vagy gya
lázkodó szavakra — pedig mily könnyű
ezeket kimondani! —, inkább az új áldás
világ kezdetétől nem hallott igéit árasz
totta gyalázóira.8*
Mondd tehát, lelkem, erős bizalommal:
Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj raj
tam, mert Tebenned bízik az én lelkem! A

bűnbánó lator példájára méltán halld a
halál pillanatában: Ma velem leszel a Pa
radicsomban!8*
Jézus, epét ki ízlett.

28.

Azután tudván Jézus, hogy min
den elvégeztetett, hogy beteljesedjék az
Írás, mondó.: Szomjúhozom.84 Ecettel és

epével átitatott szivacsot nyújtottak neki.
Bizonyítja János, aki jelen volt. Majd hoz
zátette: Beteljesedett. Mintha csak az ecet
és epe ízében egyesült volna a szenvedések
íze, teljessége. Mert amint a hitszegő Ádám
vesztünket okozta az édes tilalomfa meg
ízlelésével, észszerű és találó, hogy épp az
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ellenkező úton leljük meg üdvünk orvos
ságát. S midőn Jézus tagjaiban egyre sza
porodtak a szenvedés nyilai, amelyeknek
mérge fölitta lelkét,85 a szájnak és nyelv
nek, az eledel és a szavak eszközeinek is ki
kellett venniök részüket a szenvedésből,
hogy beteljesedjék a mi orvosunkon ama
jövendölés: Betöltött engem keserűséggel
és megrészegített ürömmel,M S hogy be
teljesedjék ama legkedvesebb és legszeretőbb Anyán is: Elhagyottá tett engem, és
egész nap bánattal emésztett.87

ó, mely nyelv tudná elmondani, mely
értelem bírná felfogni elhagyatottságod sú
lyát, Boldogságos Szűz? Te, aki részese,
segítője, tanúja voltál minden előzmény
nek, Te most testi szemeddel látod az ő
legszentebb testét, a legáldottabbat, ame
lyet oly tisztán fogantál, oly édesen táp
láltál és tejjel itattál, amelyre annyiszor
ráhajoltál, és ajkad ajkára nyomtad. Lá
tod ostorcsapásoktól szaggatva, tövisekkel
átlyukasztva, nyíllal átdöfve, karókkal és
ököllel összezúzva, szegekkel lyuggatva,
a kereszt törzséhez szegezve! Látod, mint
gyötrik, gúny tárgyává teszik mindenki
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előtt, és epével itatják! Ámde szemlélted
lelki szemeiddel az ő legszentebb isteni
lelkét is, amelyet eltöltött a keserűség
epéje. Szemlélted a zajló lelket, a szorongót, a borzongót, majd a halállal tusakodót, a háborgót, majd a halálosan szomo
rút. A fájdalommal telt lelket, részint a
testi szenvedések okozta érzés miatt, ré
szint, mert a bűn megfosztotta az Istent
megillető tisztelettől, részint mert elárasz
totta a szánalom a nyomorultak iránt, majd
meg azért, mert mélységes részvéttel volt
irántad, legédesebb Anya. Hisz, ott álltái
előtte mélyen átdöfött szívvel; ö észre
vette fájdalmadat kegyes szemével, és nyá
jas szavakra fakadt: Asszony, mondá, íme
a te fiad, hogy vigasztaljon Téged lelked
szorongattatásaiban.86
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NYOLCADIK GYÜMÖLCS:

Győzelme a haláltusában
Jézus holtán nap sápadoz.

29.
Végül, maga a nap is elrejté fé
nyének sugarait, mintegy együttszenved
vén Teremtőjével, aki maga volt az igaz
ság napja, az ártatlan Bárány, s aki három
órán át függött kiterjesztve a kereszten. S
minden bevégeztetvén, a kilencedik órá
ban kiapadt maga az Élet Forrása, midőn
Jézus, Isten és ember, nagy kiáltással és
könnyhullatásokkal89 Atyja kezébe ajánl
ván: kilehelte lelkét. Akkor pedig a temp
lom kárpitja kettéhasada tetejétől aljáig, a
föld megindula, a kősziklák megrepedének,
és a sírok megnyílának. S íme, akkor maga
á százados is felismerte benne az igaz Is
tent, s akik összecsődülték a látványra,
hogy gúnyolódjanak, visszatérének mellöket verve. S az, aki eddig ékesebb volt az
emberek fiainál,1'0 most eltorzítva, elhomá
lyosult szemmel, halálsápadtan jelenik meg
az ember fiaiért, és íme, bemutatja a
57

gyönyörűséges illatú, az Atya dicsőségéhez
illő engesztelő áldozatot, hogy elfordítsa
rólunk haragját.
Urunk és szent Atyánk, tekints le a
Te szent helyedről, a mennyek magas lakó
helyéből,91 nézz le a Te Krisztusod orcá
jára, tekints a legszentebb áldozatra, ame

lyet a mi főpapunk bemutat Neked bű
neinkért, és légy kegyes néped gonoszságai
iránt.81
És te, megváltott ember, fontold meg,
kicsoda, mekkora és milyen az, akit ég és
föld gyászol, akinek halála életre kelti a
holtakat! Még a kősziklák is megrepednek,
mintegy véle együtt szenvednek! S ha viszszaemlékezel erre a engesztelő áldozatra,
és a borzalom meg nem rendít, sem a rész
vét nem indít meg, sem a fájdalomtól meg
nem hasadsz, a könyörületességtől meg
non lágyulsz, — 6 emberi szív, akkor ke
ményebb vagy a kőszikla keménységénél!
Jézus, vaslándzsa járta.

30.
Hogy a kereszten elszenderül
Krisztus oldalából alkottassák az Egyház,
és beteljesedjék az írás szava: Meglátják,
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kit vertenek áltál,93 Isten rendelkezése
megengedte, hogy a katonák egyike szent
oldalát megnyissa és lándzsával átszúrja, s
így a vízzel együtt patakzó vérben ömöljék
üdvösségünk ára. Jézus Szíve titkának for
rásából folyik, hogy az Egyház szentségei
nek megadja a kegyelmi élet megszerzésé
hez szükséges erőt, s a Krisztusban élők
itala: szökellő vízforrása legyen az örök
életre.94 íme, Saulnak, vagyis az elvetett
zsidó nép gonoszságának lándzsája Isten
irgalmából sebet nyitott a falon, rést és re j
tekhelyei: igazi galambfészek-üreget ütött
a kősziklába.99

Serkenj fel tehát, Krisztus kedveltje,
s légy olyan, mint a galamb, mely a hasadék tetején fészkel.98 Ne szűnj virrasztani,
benne, mint az otthonára talált veréb, s
mint a gerlice, rejtsd bele tiszta szerelmed
fiókáit. Helyezd rá ajkadat, s meríts vizet
a Szabadító forrásaiból. Ez a Paradicsom
közepéből folyó forrás, mely négy főágra
oszlik, és a jámbor szívekbe árad, hogy
megtermékenyítse és megöntözze az egész
földkerekséget.
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Jézus, kínjában csatakos.

31.
A mi Urunk Jézus Krisztus elő
ször vértől verítékezett, majd az ostor csa
pásoktól és a töviskoronától, végül a sze
gektől és a lándzsától omlott ki vére, hogy
Istennél bőséggel legyen a megváltás.n
Vérrel hintette főpapi köntösét, mert va
lóban olyannak látszottak az ő öltözékei,
mint a sajtóban taposóké. Az igazi Józse
fet régi vízverembe engedték le, köntösét
gödölye vérébe mártották, a bűnös testhez
való hasonlósága miatt, s elküldték az
Atyához, bizonyságtételül, hogy felis
merje.®8
Ismerd fel tehát, legkegyesebb Atyánk,
a Te mindenekfelett szeretett Fiadnak, Jó
zsefnek köntösét, akit testvéreinek irigy
sége gonosz állatok módjára felfalt, ruháit
összetaposták s vére maradványaival be
szennyezték, és öt siratnivaló szúrást ej
tettek rajta. Íme, ez az a köntös, Uram,
amelyet Fiad az egyptomi csábítónak, Putifáménak, t. i. a zsinagógának kezében
hagyott, mert inkább választotta azt, hogy
palástjától megfosztva leszálljon a halál
börtönébe, mint hogy ideiglenesen kér
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kedjék a parázna nép örvendező szavával."
Mert az előtte levő öröm helyett hordozta
a keresztet, megveté a gyalázatot.

És Te, irgalmas Úrnőm, Szűzanyám,
nézd szeretett Fiad köntösét, amelyet a
Szentlélek művészete által legtisztább tag
jaid szőttek, és kérj irgalmat nekünk, hoz
zád menekülőknek, hogy futhassunk az el
jövendő harag elől.100
Jézus, sírjában árva.

32.
Végre valahára jött egy nemes ta
nácsos, arimateai József, és engedélyt szer
zett Pilátustól, hogy levehesse Krisztus
testét a keresztről. Le is vette Nikodémussal együtt, bebalzsamozta illatszerekkel,
gyolcsba göngyölte, és nagy tisztelettel a
közeleső kertben levő új sírba helyezte,
amelyet egy kősziklába vágott vala.101
Krisztus Urunk sírbatétele után a sír őrzé
sére katonákat rendeltek. A jámbor asszo
nyok pedig, akik Jézust hűségesen követték
az életben, hogy most a halálban is kegye
lettel szolgáljanak neki, mintegy „kamat“
fejében illatszereket vásároltak, és be
balzsamozták Jézus legszentebb testét. Ez
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alatt Mária Magdolnát úgy gyötörte szive
fájdalma, annyira megindította a kegyelet
édessége, és olyannyira vonzotta a szeretet
köteléke, hogy feledve asszonyi gyengesé
gét, a sír meglátogatásától sem a sötétség
homálya, sem az üldözés veszedelme nem
tartotta vissza. Sőt, kívülállván, könnyei
vel áztatta a sírt, és & visszatérő tanítvá
nyokkal nem ment haza, hanem az isteni
szeretet tüzétől felgyullasztva, semmi sem
ízlett neki a síráson kívül. Elmondhatta a
jövendölést: A z én könnyhullatásom ke
nyerem, nékem éjjel és nappal, midőn na
ponként mondják nekem: Hol van a te
Istened?m

Én Istenem, jóságos Jézus, engedd
meg nékem, mindenképpen érdemetlennek,
jóllehet nem voltam méltó arra, hogy ott
testben megjelenjek, de lelkem ugyanolyan
hűséggel ragaszkodik Hozzád, aki értem
keresztre feszíttettél és meghaltál: engedd,
hogy kivegyem részem azokból az érzel
mekből, amelyeket ártatlan Anyád és a
bűnbánó Magdolna szenvedésed órájában
érzett.
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JÉZUS M EG D IC SŐ Ü LÉ SÉ N EK T IT K A I

KILENCEDIK GYÜMÖLCS:

Föltámadásának újszerűsége
Jézus, meghalva, aki győz.

33.
A haláltusa befejeztével, amikor a
sárkány, ama dühös és kegyetlen oroszlán
azt vélte, hogy győzött a Bárány megölésé
vel, Krisztusnak a poklokra szálló lelkében
fölragyogott az az erő, amellyel a mi leg
erősebb Oroszlánunk Juda törzséből,103 fö
lülemelkedvén az erős fegyveresen, „a
zsákmányt tőle elragadta, összetörte a
mélységek kapuit, s a megkötözött kígyó
val, lefegyverezvén a fejedelemségeket és
hatalmasságokat, bátran körülhordozá őket,
diadalmaskodván rajtuk önmaga által.“
Akkor kivonatott a Leviathán, állkapcsát
általfúrta Krisztus.104 És idei bitorolta a
hatalmat, elvesztette azt. A haldokló Sám
son valóban leterítette az ellenséget. A
szeplőtelen Bárány kibocsátotta foglyait a
szövetség vére által a veremből, amelyben
nem vala víz. Fölragyogott az isteni vilá63

gosság várva-várt fénye a halálámyék tar
tományában lakóknak.
Jézus, serkenve boldog.

34.
Felvirradt a harmadik nap, a na
pok sorrendjében a nyolcadik és első, az
után, hogy az Űr szent teste a sírban pi
hent. Krisztus, Isten ereje és bölcsesége
legyőzte magát a halált is, és megnyitotta
számunkra az örök élet kapuját. Feltá
masztotta tulajdon magát a halál oszlásá
ból, hogy megismertesse velünk az élet
útját.105 Akkor nagy földindulás lön, és
Isten angyala vakító fehér ruhában és vil
lámló tekintettel leszálla az égből; nyája
san a jámborok, rettenetesen az istentele
nek számára. Rémületbe ejtette a vakmerő
katonákat, és megerősítette a félénk aszszonyokat. Ezeknek, mert jószándékuk szeretetet érdemelt, először jelent meg a fel
támadt Or, majd Péternek, azután az Emmauszba menő tanítványoknak, és utána az
összes tanítványoknak, Tamás kivételével.
Majd megengedé Tamásnak, hogy sebeit
érintse, mire ő hittel felkiáltott: Én Uram,
és én Istenem! A negyven nap alatt több64

szőr megjelent tanítványainak, velük evett
és ivott. Mindezt azért tette, hogy érvek
kel felvilágosítson minket a hitre, ígéretek
kel bátorítson a reményre, és végül égi
adományaival fölgyújtsa bennünk a szeretetet.106
Jézus, kit fénye megelőz.

35.
Jessze gyökerének107 legszebb vi
rága virágzott ki a megtestesülésben, vi
rágzott el a szenvedésben, de újra kivirult
a feltámadásban, hogy mindannyiunk
dísze legyen. S az ő legdicsőbb, finom,
könnyű, és halhatatlan teste, annyi fény
nyel ékes, hogy valósággal fénylő nap, és
példája lesz a föltámasztott emberi test
szépségének, amelyről maga a Megváltó
mondotta: Akkor fényleni fognak az iga
zak, mint a nap az ő atyjuk országában,m

vagyis az örök boldogságban. Ha pedig az
igazak úgy fognak fényleni, mint a nap,
milyen tündöklőnek véled magát az igaz
ság napját? És mert az szebb a napnál, a
csillagok minden rendjénél, a világosság
hoz hasonlítva is,109 nem hiába tartjuk öt

a legkiválóbb ékességnek.
5 fiiét fáj*
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Boldogok a szemek, amelyek látnak.
De te is boldog leszel, ha ivadékaid mara
dékai meglátják ezt az annyira óhajtott fé
nyességet.11*
Jézus bír minden dolgot.

36.
Az Űr megjelent tanítványainak
Galileában, és kezének rátételével átadta
nekik a hatalmat, az Atyától neki adott
teljes hatalomnál fogva.111 És elküldé ta
nítványait, hogy az é g é » világon hirdes
sék az Evangéliumot minden teremtmény
nek. Üdvöt ígért a hívőknek, kárhozattal
fenyegette a hitetleneket, együttmunkál
kodott az Űrral, és beszédét megerősítette
a rákövetkező jelekkel, hogy Jézus Krisz
tus nevében kormányozzanak minden te
remtményt erőben. Megegyezzen minden
nemzedék abban, hogy a hatalmas Atya
fia: Józsefként,11* mint az igazi Szabadító
él és uralkodik nem csupán Egyptom föld
jén, hanem az örök király országának min
den helyén.
Isten örök királyságba vezeti a ha
landókat a halál és á pokol börtönéből; föl
cseréli a testnek ruháját a halhatatlanság
66

díszével. S miként Mózes, akit kivettek a
múlandóság vizéből,118 Jézus Krisztus is
olyan magasztos tiszteletben részesüljön,
hogy nevére meghajoljon minden térd, a
mennyeieké, a földieké és a földalattiaké.114

5*
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Mennybemenetelének magasztossága
Jézus vezérli

csapatát.**5

37.
Negyven nap telt el az Űr feltá
madása után. Ezeken a napokon szent tit
kokat közölt tanítványaival, a negyvenedi
ken pedig együtt evett velük.116 Majd föl
ment jóságos Mesterünk az Olajfák he
gyére, és innen, szemük láttára, fölemelt
kezekkel elragadtatott az égbe. S felhő
jött közbe, hogy a fölszállót befogadja és
az emberi látástól elrejtse.
Fölment a magasba, fogva vitte a fog
ságot, az egek kapuját megnyitotta, járha
tóvá tette az utat követői számára, és az
ujjongókat bevezette királyságába, s az an
gyalok polgártársává és Isten házanépévé
tette őket. Helyrehozta az angyalok rom
lását, tökéletesítette az Örök Atya tiszte
letét, látni engedte a maga diadalát, és be
bizonyította, hogy 0 a Seregek Ura.
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Jézus a mennybe szállott.

38. Angyalok énekével és szentek
örömujjongása között emelkedett az egek
ege fölé az angyalok és emberek Ura és
Istene.117 Csodálatos erővel és sebességgel
röpült a szelek szárnyain, és ül az Atya
jobbján, annyival kiválóbb lévén az angya
loknál, amennyivel különb nevet örökölt
azoknál.118 Ott megjelenik értünk kegyel
mes Atyánk színe előtt.119 Mert illő volt,
hogy ilyen főpapunk legyen, és fölségesebb
az egeknél,110 aki az isteni Fölség jobbján

ül, s dicsőséges Atyjának szeme élé tárja
érettünk szerzett sebhelyeit.
„Urunk, Atyánk! Hálát zengjen Ne
ked minden nyelv, kiáradó szereteted ki
mondhatatlan adományaiért. Még tulajdon
Fiadnak sem kedveztél, hanem mindnyá
junkért halálra adtad öt, hogy előtted hű
séges szószólónk legyen az egekben.1*1
Jézus a Lelkét hagyta rád.

39. Letelt a hétszer hét nap a föltá
madás után, s az ötvenedik napon össze
gyűltek a tanítványok az asszonyokkal és
69

Máriával, Jézus anyjával. És hirtelenül
zengés támadt az égből, mint sebesen jövő
szél zúgása, s a Szentlélek leszállott száz
húsz emberre, és megjelent tüzes nyelvek
alakjában, hogy igét adjon a fülnek, vilá
gosságot az értelemnek, tüzet az érzelem
nek.12* És heteiének mindnyájan Szentlé
lekkel, és beszélni kezdének különböző
nyelveken, amint a Szentlélek szólamok
adta,1** aki igazságra tanította, szeretetre
gyújtotta őket, és tökéletesítette bennük
az erényt. Minthogy kicsinyek és egysze
rűek voltak, megsegítette őket kegyelmé
vel, megvilágosította tanításával és meg
erősítette hatalmával, hogy tüzes szavuk
kal, tökéletes példájukkal és csodálatos je
leikkel szerte a világon vérükkel hintsék
el az Egyházat.1*4Az Egyház pedig a Szent
lélek erejétől megvilágosodva és tökéle
tesedve szerelemre gyújtja isteni Jegye
sét és barátját, mert gyönyörűséges, sok
féle ékesség díszíti,1** a sátánnak és a z ő
híveinek pedig rettenetes, mint a táborok
elrendezett serege.
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Jézus, a bűnbocsánat.

40.
Az egész világon elterjedt Anyaszentegyházban csodálatosan működik a
Szentlélek: feje Krisztus, a főpap, aki mi
ként az égi államban, kezében tartja a te
kintélyt, és csodás módon osztja szét ado
mányait. Mert őmaga megtett némelyeket
apostoloknak, némelyeket pedig próféták
nak, másokat meg evangélistáknak, máso
kat pedig pásztoroknak és tanítóknak, hogy
alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat
munkájára Krisztus testének kiépítése v é gett.m

0
adta a hét szentséget is a Szentlélek
hétféle ajándékának megfelelőleg: beteg
ségeink hét orvosságát. S a szentségek ki
szolgáltatása megszentelő kegyelemmel
ajándékoz, és bűnöket bocsát meg. Ezt se
hol másutt nem találhatod, csak ebben az
Anyaszentegyházban. Amint a bűnök a
szenvedések tüzében tisztulnak meg, és
amint az Egyház fejét, Krisztust is a szen
vedések özöne érte: Isten az Egyházat,
Krisztus titokzatos testét is szenvedni en
gedi, hogy az idők végezetéig próbára
tegye és tisztítsa. Ezért kellett mindenki-

n

nek, aki csak tetszett Istennek: a pátriár
káknak, prófétáknak, apostoloknak, vérta
núknak, hitvallóknak és szüzeknek annyit
szenvedniök. S Krisztus minden választott
tagjának az ítélet napjáig szenvednie kell.

TIZENEGYEDIK GYÜMÖLCS:

Ítéletének igazságossága.
Jézus, hű tanú, aki vall.

41.
A jövendő ítéletkor, amikor Isten
megítéli a szívek rejtekét, meg fog jelenni
a tűz lángjában a Bíró színe előtt,1*7 és el
küldi angyalait harsonákkal, és egybegyűj
tik az ő választottait a négy égtájról, és
mindazok, akik a sírokban pihennek, isteni
parancsra föltámadnak, és az ítélőszék elé
állnak. Akkor megvilágosodnak a sötétség
rejtekei, fölfedik a szívek szándékait, a
lelkiismeret könyvei kitárulnak, és megnyittatik a könyv: az élet könyve. S nyom
ban feltárulnak mindannyiunk összes titkai.
Mégpedig oly világosan, oly biztosan, hogy
az igazság ékesszóló tanúsága és a lelki
ismeret bizonysága ellen semmit el nem
tagadhatunk, semmit meg nem védhetünk,
nem nyílik egérút, hogy elillanjunk, ha
nem mindenkinek cselekedetei szerint fi
zetnek,m Minden kihallgatás és védelem
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nélkül őszinteségre kényszerülünk, mert
mindent a rostáló Bíró szeme láttára csele
kedtünk.1*®
Jézus számadni szólít.
42.
Amint megjelenik a mindenható
Isten Fiának jele a felhők között,150az egek
erői megindulnak,151 a föld az egybeplelkező tűztől elhamvad, az igazak jobbra, a
gonoszak balra állnak, s íme, föltűnik nagy
komolyan a Mindenség Bírája. És így szól
nak a hegyeknek és kőszikláknak: Essetek
reánk és rejtsetek el minket a trónon ülő
nek színe elől és a Bárány haragja elöl!13*
Felölti mellvértnek az igazságosságot, és
sisak gyanánt felveszi a kemény ítéletet;
felveszi győzhetetlen pajzsul a szentséget,
és dárdájává élesíti a bősz haragot. Vele
együtt a vüág szembe száll az esztelenek
ellen, hogy azokra, akik a mindenség Alko

tója ellen arcátlanul harcoltak, lesújtson az
Isten igazságossága. Akkor a Bíró megje
lenik haragosan, odafönn rettenetes a zűr
zavar, odalenn pedig a poklok kinyílnak.
Jobbfelől a bűnökkel vádlók állnak, balfelől a gonoszok hosszú sora. így körűi
dé

véve, hogyan menekülhetsz el, bűnös?!
Rejtőzködnöd lehetetlen, mutatkoznod elviselhetetlen! S ha az igaz is alig üdvözül,
az istentelen és a bűnös hová lesznek?133
Ne szállj, Uram, ítéletre szolgáddal! .
Jézus, kivívott diadal.

43.
Akiket ítélete kárhozatra vetett,
kévékbe gyűjteti és az örök lángok marta
lékául dobja1’4 Jézus Krisztus minden el
lenségét. S a Mindenható Isten ereje testestől-lelkestől az örök lángok falánkságának
veti őket, hogy szüntelenül égjenek, örökké
érezzék a tüzet, és gyötrelmük füstje örökön-örökké szálljon fölfelé.135 Akkor az ör
dög és az álpróféta, aki elcsábította őket, a
tüzes és kénköves tóba vettetik, amely az
ördögnek és az 6 angyalainak készíttetett.

A választottak pedig kimennek, hogy meg
szemléljék a holtakat, akik nem természe
tes halállal, hanem a bűn halálával haltak
meg, s az igazak a bűnösök vérében mos
sák meg kezüket.138 A diadalmas Bárány
lábainak zsámolyává teszi ellenségeit; mig
a gonoszok a föld mélységeibe süllyednek,
‘ kard hatalmába kerülnek, sakálok osztály

ig

része lesznek, a gonoszlélek zsákmányai,
aki őket csalárdságaival félrevezette.
Jézus, szép felvonóhíd.

44.

Megújul a világ színe, s a holdnak
fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, s a
napnak fénye hétszeres leszen197 A szent
város pedig, az új Jeruzsálem, leszáll az
égből, mint férjének félékesített meny
asszony, már felkészült a Bárány menyegzőjére, felöltötte mindkét ruháját, hogy a
mennyei udvar palotájába, a szent és titok
zatos hajlékba vezessék, s a mennyei Bá
ránnyal oly szoros frigyre lép, hogy a
menyasszony és a vőlegény egy lélek
lesz.198 Krisztus pedig magára ölti a vá
lasztottak minden szépségében ragyogó
színes, minden ékesség díszével tündöklő,
minden drágakőtől fénylő köntösét.18®Édes
nászdal csendül fel, Jeruzsálem minden
utcáján alleluját énekelnek. Az okos és el
készült szüzek belépnek a jegyessel a
mennyegzőre, hogy bezárt ajtók mögött
szép békességben lakjanak a biztonságos
hajlékokban és bőséges nyugalomban.140
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Or&k királysága.
Jézus Király, menny Hercege.

45.
Isten örök országát az uralkodó
dicsőségének és nemességének jelessége
szerint kell értékelnünk. Isten országában
ú. i. nem a királyságból ered a király, ha
nem a királytól az ország. Ez a király pe
dig olyan, akinek ruhájára és ágyékára
írva vagyon: Királyok Királya és uralko
dók Ura;141 akinek hatalma örök, mely
nem szűnik meg. Országát nem ronthatja
meg senkisem, mert minden törzs, nép és
nyelv neki szolgál mindörökké, ö valóban
a béke Királya, akinek orcáját kívánja látni
az egész földkerekség.14i

0,
milyen dicső ennek a legfölségesebb Királynak a birodalma! Vele uralkod
nak az igazak, törvénye igazság, béke, sze
retet, élet, örökkévalóság. Az uralkodók
sokasága fel nem osztja, társországként
sem kisebbedik, többesség nem zavarja,
T7

egyenetlenség nem borítja fel rendjét, hely
nem korlátozza, mozgás nem változtatja,
idő nem határolja.
Jézus, hét pecsét könyve.

46.
Egy ország tökéletes dicsőségéhez
nemcsak kiváló hatalomra, hanem ragyogó
bölcseségre is van szükség, nehogy az or
szág kormányzásában korlátlan önkény
uralkodjék, hanem a bölcseség csalatkozhatatlan fényéből eredő örök törvények sugára. Ez a bölcseség azonban az Elet Köny
vében, magában Jézus Krisztusban van
megírva, akibe az Atyaisten a bölcseség és
tudomány minden kincsét rejtette.148 Így
az Isten Egyszülöttje a bölcseség könyve és
világossága: mint teremtetlen Ige a leg
főbb Alkotó élő és örök eszmékkel teli ér
telmében; mint lehellt Ige az angyalok és
szentek elméjében: mint megtestesült Ige
a testtel egyesült eszes lelkekben, ö a dol
gok minden fajtájának és fényének szépsé
gét tartalmazó tükör. 0 az Isten mélységes
titkai szerint mindenről megírt könyv. Az
egész országban belőle és benne sugárzik
vissza Isten sokszoros bölcsesége.144
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' ó, ha rátalálnék erre a könyvre: ere
dete örök, lényege romolhatatlan, tudása
élet, írása letörölhetetlen, szemlélése kívá
natos, tanítása könnyű, tudománya édes,
mélysége kifürkészhetetlen, igéi megmagyarázhatatlanok, s mégis az egész egy Ige.
Aki fölleli ezt a könyvet, életet talál, és
üdvöt merít az Űrtől!145
Jézus, fényesség tengere.

47.

Ebbe az örök királyságba száll

minden jó adomány és minden tökéletes
ajándék és hasonlatosság a világosság A ty
jától, a minden teremtett lényeget megha

ladó sugár, Jézus Krisztus által. Minthogy
ő egy, — mindent megtehet. S minthogy
megmarad magában, — mindent megújít.
ö az Isten erejének párája, s a minden
ható Isten dicsőségének tiszta kifolyása,
ezért ezt a fényforrást semmiféle fertőzés
nem érheti.147

Bárki vagy, Isten kedveltje, élő vágygyal fuss az életnek és világosságnak ehhez
a forrásához, és szíved legbensőbb érzel
meivel kiálts hozzá: „ó, fölséges Isten
megközelíthetetlen ékessége, örök fényes
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ség legtisztább világossága, minden életet
éltető élet, minden fényt megvilágító és az
Istenséged trónja előtt sugárzó ezerszerezer fényt örök hajnaltól megőrző fényes
ség! 0, minden halandó szemétől elrejtett
forrás örök és megközelíthetetlen, világos
és édes folyama; mélységed feneketlen,
magasságod határtalan, szélességed körül írhatatlan, tisztaságod zavarhatatlan;“ be
lőled ered az öröm olajának folyója, mely
megvídámítja az Isten városát; tüzes élet
erő patakja, mondom, az isteni gyönyörű
ség patakja, melyből a boldog mámorban
úszó mennyei vendégek szüntelen énekben
ujjonganak.
Ezzel a szent olajjal balzsamozz be
minket, ennek a forrásnak kívánatos cseppjeivel enyhítsd égő szívünk tikkadtságát,
hogy az öröm és hálaadás szavával zeng
jünk dicséneket Neked, s tapasztalatból bi
zonyítsuk, hogy nálad van az élet forrása,
és a te világosságod által látunk világossá
gat " *
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Jézus, üdvünk özönje.

48.
Tudjuk, hogy minden vágyódás
végső célja a boldogság: a minden jót egy
befoglaló tökéletes állapot.149 Ebbe az ál
lapotba azonban csak úgy juthatunk el, ha
végeredményben annál kötünk ki, aki
mind természetes, mind ingyenes, mind
testi, mind szellemi, mind ideiglenes, mind
örök javainknak forrása, ö mondotta ma
gáról: Én vagyok az alfa és ómega, a kez
det és a vég.150 Amint ú. i. az öröktől ki
mondott Ige által jött létre minden,
ugyanúgy a testté lett Ige által áll helyre,
halad és fejeződik be minden. Ezzel való
ban és egész sajátosan Jézus a neve, mert
nem adatott más név az ég alatt az em be

amelyben üdvösségünket elnyerhetnők.
Hőn óhajtott Jézusom! Vajha teljes
reknek,

szivemből, teljes elmém ből, teljes lelkem ből, minden erőm bőlm hozzád, végcélom
hoz ragadtatnék! Te egyedül elég vagy ne
kem, egyedül te üdvözítesz, egyedül vagy
jó, és édes mindazoknak, akik n evedet ke
resik és szeretikM* „T e vagy, jóságos Jé
zusom, az elveszettek megváltója, a meg6 Élet fája
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váltottak szabaditója, a számkivetettek re
ménysége, a fáradozók erőssége, a szoron
gatott lelkek édes nyugalma, a győzedelmeskedők koronája és fejedelmi méltósága,
a menny minden polgárának öröme, a fölséges Isten jeles gyermeke és a Szentszűz
méhének fenkölt gyümölcse, minden ke
gyelem legbővebb forrása, mélynek teljes
ségéből merítettünk mindnyájan.**4

IM A

a Szentlélek hét ajándékáért
49. Kérjük tehát kegyelmes Atyánkat,
általad, értünk emberré lett, keresztrefeszített és megdicsőült Egyszülött Fia által,
hogy árassza belénk a hét ajándék Szentleikét, aki minden teljességével rajtad nyu
godott.185 A bölcseség Lelkét, hogy az élet
fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét,
éltető izét megízleljük; az értelem ajándé
kát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a
helyes ösvényre lépjünk útjainkban; az
erősség ajándékát, hogy támadó ellensé
geink zaklatását erőtlenné tegyük; a tudo
mány ajándékát, hogy a jó és rossz meg
különböztetéséhez kellő szent tudománnyal
beteljünk: a kegyesség adományát, hogy az
irgalom indulatát magunkra vegyük;16* a
félelem ajándékát, hogy elkerüljünk min
den rosszat, mély tisztelettel megnyugod
junk örök Fölséged végzésében.

«•
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A zt akartad, hogy ezeket kérjük abban
a szent imádságban,157 amelyre bennünket
tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most
is szent kereszted által mindezt szentséges
Neved dicsőségére, akinek az Atyával és
Szentlélekkel egyetemben tisztelet és di
csőség, hálaadás, tisztesség és hatalom
mindörökkön örökké. Ámen.

84

JEGYZETEK.
1
Gál. 2, 19. — * Én. 1, 12. — * Az Élet Fá
jának szentirási alapjaihoz v. h. Jel. 22, 21: „És
megmutatá nékem az élet vizének folyóját, amely
fényes vala, mint a kristály, és az Istennek és a
Báránynak királyi székéből fakada. Az 6 utcájá
nak közepén s a folyó vizének mindkét felén az
é l e t f á j a vala t i z e n k é t g y ü m ö l c s ö t
t e r mő , minden hónapban meghozván a maga
gyümölcsét, és a fa levelei a nép egészségére va
lók.“ — 4 Észt. 10, 6. Gén. 2, 10, 6: A kicsiny kút,
amely folyóvá növekedék..., forrás jő vala fel a
földből. — * Róm. 1, 16. — • Bölcs. 16, 20. — 7
Gén. 2, 9. — * Szent Bonaventura—Dám Ince: A
lélek útjai Istenhez. Itinerarium. A lelki élet fe
rences mesterei. 1. sz. Gyöngyös, 1942*, 16— 17.
old. — • Zsid. 1, 2. — 10 G á l 4, 4. Mt. 18—23. Lk.
1, 26—38. — 11 Krisztus emberi természete a má
sodik isteni személlyel egyesült. így Krisztusban
két természet, az isteni és emberi természet az
isteni személy birtoka, az emberi tulajdonságok
nak is Isten a hordozója. — “ Bölcs. 18, 14. Lk. 2
1— 18. — “ Kir. III. 22, 9. Zsolt. 18, 6. — “ Breviar. Rom. Off. N at Dóm., Noct. I, Resp. 2. —
ls Lk. 2, 14. — “ Lk. 2, 21. — 17 Róm. 8, 3 —
I# Sirák 10, 9. Jn. 1, 29. — « Mt. 2 sík. — *® Lk.
2, 21—32. GáL 4, 5. Róm 8, 21. — « Én. 3, 4. Lk.
2, 29. — “ Mt. 2, 13— 23. ** Lk. 2, 48. — ** CseL 1,
1. — ,s Beda, in Lucám III, 21. Jézus keresztelkedésére vonatkozólag v. h. M t 3, 13— 17. Mk. 1,
9— 11. Lk. 3, 21—22. — 88 Anselm, Medit. 15. —
•7 Mt. 4, 1. — *» Zsid. 4, 15. — *• Zsolt. 71. 18. —
80 Lk. 5, 12. Mt. 8, 6. — S1 Lk. 5, 12. Mt. 8, 2. —
" Mt. 8, 6. — ** Mt. 15, 22. — ** Mt. 9 21. — ,s
85

Jn 11, 3. — 88 Mt. 17, 1. — *7 Mt. 17, 4. — *» II.
Kor. 12, 4. — *• Jn. 10, 11. Lk. 15, 4— 10. íz. 40, 11
— 48 M t 9, 12. — 41 M t 9, 9; 10, 3. — « Lk. 19, 2.
— 48 Lk. 7, 37. — 44 Jn. 8, 3. — 45 Jn. 8, 10, 11. —
« Jn. 11, 35. — 47 Lk. 19, 41. — 48 Zsid. 5, 7. — *•
Jer. 6, 26. Jer. Sir. 2, 18. — 50 M t 21, 1. Mk. 11,
1. Lk. 19, 28. Jn. 12, 12—15. — 51 É n 3, 11. — «
Jn 13, 1; 38, 23. — » Z solt 41, 2. — 84 Mt. 26, 14.
Mk. 14,10. Lk. 22, 4. — « M t 26, 24. — 58Zsolt 54,
13; 40, 10, I. P é t 2, 22. Anselm., Medit. 9. — 57 Jn.
18, 4. Mt. 26, 30. — 88 M t 26, 39. Lk. 22, 44. —
*• Anselm., M ed it. 9. — 80 íz. 53, 4. — 61 Zsolt 54,
24; 37, 13. M t 26, 47. Mk. 14, 43. Lk. 22, 47. Jn
18, 3. V. h. Anselm., Medit. 9. — 88 Zsolt. 76, 10.
Én 4, 11. — •* Móz. I, 49, 7. — 84 V. h. 27, 3—5.
— 88 M t 26, 31. Zak. 13, 7. Mt. 26, 58. Lk. 22, 54.
— " Jer. Sir. 3, 15. — 87 M t 26, 59—68. — 88 Jn.
18, 23. Anselm., Medit. 9. — 69 II. Kor. 5, 21. íz.
53, 7. — 70 Mt. 27, 21—26. — 71 Jn 19, 15. —
71 Jer. Sir. 3, 15. Róm. 3, 14. M t 27, 11. Jn. 18, 28.
Anselm , 1. c. — 78 Z solt 68, 5. — 74 Mt. 27,27—31.
Mk. 15, 16. — 78 íz. 53, 3 és 4. — 76 Zsid. 6, 6.
Anselm., 1. c. — 77 Jn 19, 17, 23. M t 27, 35. Lk.
23, 34. — 78 Róm 9, 5. íz. 1, 6. Zsolt. 68, 2. — 78
Ezek. 32, 24. 25. Mt. 27, 31. Lk. 23, 26. Jn 19, 17.
— 80 Jób 6, 8. — 81 M t 27, 42. Lk. 23, 35. Lk. 23.
39. — « Anselm , 1. c. Jn 9, 32. — » Lk. 23, 43.
Zsolt. 56, 2. — 84 Jn. 19, 28; 29, 30. — « Jób 6, 4.
— 88 Jer. Sir. 3, 15. — 87 Jer. Sir. 1, 13. — 88 Jn.
19, 26. 27. — 80 Zsid. 5, 7. Mt. 27, 51—54. Lk. 23,
43—48. Jn 10, 18. — 80 Zsolt 44, 3. Zsolt. 84, 4. —
M óz V, 26, 15. — •» Móz: II, 32, 12. Zsolt. 19, 37.
— “ Zak. 12, 10. Jn 19, 37. — 84 Jn 4. 14. —
M Kir. I, 19, 10. Én 2, 14. A lélek Krisztus oldal
sebét választja lakhelyévé. — 88 Jer. 48, 28. Zsolt.
83, 4. íz. 12, 3. Móz. I. 2, 10. — 87 Zsolt. 1?9, 7. íz.
63, 2. — 88 Móz. I, 37, 31. 32. 33. — 88 Móz. I, 39,
7 Zsid. 12, 2. Anselm., 1. c. — 100 Zsolt. 41, 4. —
»oi Mt. 27, 37. Mk. 15, 42. Lk. 23, 50. Jn 19, 38. —
86

w* Zsolt. 41, 4. — 1#* Jel. 5, 5. Lk. 11, 21. K ol. 2,
15. Jób 40, 20. 21. — 184 Bírák 16, 25. Zak. 9, 11.
íz. 9, 2. — 108 L Kor. 1— 24. Zsolt 15, 10. Csel. 2,
32; 13, 35. Mt. 28, 1. Mk. 16, 1. Lk. 24, 1. Jn. 20,
1. — 108 Lk. 24, 13. Jn. 20, 24. Csel. 1, 3. 4. — 107
íz. 11, 1. — 108 Mt.. 13, 43. — « • Bölcs 7, 29. —
110 Tób. 13, 20. — 111 Mt. 28, 16— 20. Mk. 16, 15—
20. Csel. 3, 1— 8. 6. — 111 Móz. I, 41, 45; 45,' 26.
Zsolt 102, 22. Anselm., Medit. 9. — 118 Móz. II, 2,
5. — 1U Fii. 2, 10. — 114 Lk. 24, 50. Csel. 1, 9— 11.

— «• Csel. 1, 9. Zsolt. 67, 19. Mik. 2, 13. Ef. 2, 19.
— 117 Zsolt 67, 34; 17, 11. — 118 Zsid. 1, 4. — 1M
Zsid. 9, 24. — uo Zsid. 7, 25. 26. — m Róm. 8, 32.
Jn. 2, 1. Anselm., 1. c. — «* Csel. 2, 1— 4. — “ *
Csel. 2, 1— 4. — U4 Brev. Rom. Comm. Ap. Noct.
III, Resp. I. Zsolt. 44, 15. Én. 6, 3. Jn. 3, 29. —
1,8 Zsolt 44, 10— 15. Én. 6, 3. — « • Ef. 4, 11. 12. —
117 Zsolt. 96, 3. II. Tessz. 1, 8. M t 24, 29. Róm. 14,
10. I. Kor. 4, 5. Jel. 20, 12. — 189 Jel. 2, 23. — 119
Boeth., Consolat. V, 6. — 180 M t 24, 30. Lk. 21, 25.

— U1 Lk. 21, 25. — m JeL 6, 16. Bölcs. 5, 19. —
“ * I. Pét. 4, 18. Anselm , Meditat. 2, T ra ct de int.
domo, c. 22, n. 46. Zsolt 142, 2. — 184 Mt. 13, 30.
— 188 JeL 14, 11. Sz. Bem át művei között M t 25
41. — 188 íz. 66, 24. Zsolt 57, 11; 109, 1; 62, 10. 11.
— 187 íz. 30, 26. Jel. 21, 2. 10; 19, 7. B revilo q u iu m ,
V II, 7. — 188 I. Kor. 6, 17. — 188 Móz. I, 37, 3. Ez.
16, 13. Mt. 25, 1. íz. 32, 18. — 140 Mt. 25, 1. íz. 32,
1 8 . — i « Jel. 19, 16. Dán. 7, 14. — 148 K ir. III, 22,
9. Kir. III, 10, 24. — 148 KoL 2, 3. — 144 Ef. 3, 10.
— 148 Péld. 8, 35. — 148 I. Jak. 1, 17. Bölcs. 7. 25.
— 147 Anselm., 1. c. — 148 Zsolt. 41, 5; 35, 10. —
148 Boeth., de Conso I., III. — 160 JeL 1, 8. — 181
CseL 4, 12. — 188 Mk. 12, 30. — 188 Zsolt. 5, 12. —
184 Jn. 1, 16. — 188 íz. 11, 2—3. — 188 KoL 3, 12.
Jób 28, 28. — 187 M t 6, T. Lk. 11. 2.

87

TARTALOM
Előszó .............. •»...............................'•...........

5

ÉLET FAJA
Bevezető ..........................................................

11

Jézus eredetének titkai
Első gyümölcs: Eredetének tündöklő fénye
Jézus, Istennek Egyfia ....... .....................
Jézus, kit kép igére .................................
Jézus, egek friss harm ata..........................
Jézus, Mária vére .....................................
Második gyümölcs: Velünklakozásának alá
zatossága
Jézus, ősöktől hirdetett..............................
Jézus kilép a fé n y re ................................
Jézus, törvény alá vetett ..........................
Jézus, Mária vére ....................................
Harmadik gyümölcs: Erényeinek magasztos
sága
Jézus, a keresztvíz alatt ..........................
Jézus, a m egkísértett.................................
Jézus, csodára, jelre nagy ............ ..........
Jézus oreája fénylett .................................
Negyedik gyümölcs: Jóságának telje
Jézus, lelkek hű pásztora..........................
Jézus, ld könnyben ázott ..........................
Jézus, szívek királyura .............................
Jézus, szentelt kalácsod.............................

21
21
22
24

26
27
27
28

SÍ
31
32
33
35
36
37
38

Jézus szenvedésének titkai

ötödik gyümölcs: Bizakodása a veszedel
m ekben

Jézus, elárult szeretet .......................... ....40
Jézus vív elgyötörve ............................. .... 41
Jézus, tömegtől körített ....................... ....42
Jézus bilincsbe v e r v e ............................. ....43
Hatodik gyümölcs: Türelm e a jogtalanságok
közepette

Jézus, nem ismert ismerős .................... ....45
Jézus, elrejtett orca .................................46
Jézus a helytartó előtt ....................... .......47
Jézus: halál a sorsa ............................. ....48
Hetedik gyümölcs: Türelme a szenvedésben
Jézus, világtól megvetett .............. ........ ... 50
Jézus, keresztre fúzött ........... .............. ... 51
Jézus, latrok közé vetett ....................... ... 53
Jézus, epét ki ízlett ............................. ... 54
Nyolcadik gyümölcs: Győzelm e a haláltusá
ban

Jézus holtán nap sápadoz .................... ... 57
Jézus, vaslándzsa já r ta ......... ................ ... 58
Jézus, kínjában csatakos ....................... ... 60
Jézus, sírjában árva ........................... ... 61
Jézus megdicsőülésének titkai
Kilencedik gyümölcs: Föltámadásának új
szerűsége
Jézus, meghalva, aki győz ....................
Jézus, serkenve boldog ..........................
Jézus, kit fénye megelőz .......................
Jézus bír minden dolgot .......................

90

63
64
65
66

Tizedik gyümölcs: Mennybem enetelének m a
gasztossága

Jézus vezérli csapatát ...........................
68
Jézus a mennybe szá llott...........................69
Jézus a Lelkét hagyta rád ...... ........... ...69
Jézus, a bűnbocsánat................ ........... ...71
Tizenegyedik gyümölcs: Ítéletének igazsá
gossága

Jézus, hű tanú, aki vall ....................... ... 73
Jézus számadni szólít ............... ........ ... 74
Jézus, kivívott diadal .......................... ... 75
Jézus, szép felvonóhíd .......................... ... 76
Tizenkettedik gyümölcs: Örök királysága
Jézus Király, menny Hercege .............. ....77
Jézus, hét pecsét könyve ....................... ....78
Jézus, fényesség tengere ....................... ....79
Jézus, üdvünk özön je............................. .... 81
Ima a Szentlélek hét ajándékáért .............. .... 83
Jegyzetek ...................................... i ....... .... 8 5
Tartalom ............................................... .... 89

91

A LELKIÉLET FERENCES MESTEREI
Szerkesztőbizottság:

P. SCHROTTY PÍL, P. SZEDŐ DÉNES, P. DÁM INCE, OFM

1. Szent Bonaventura—Dám Ince:
A T.ffiT.F.K ÜTJAI ISTENHEZ. Itinerarium.
Bonaventura-kompendium. III. kiadás.
2. Meyer Vendel—Máriaföldi Lukács:
SZENT BONAVENTURA LELKIGYAKORLATOS VÁZLATAI. II. kiadás.
3. Szent Bonaventura—Tarcsafalvy AnakLét:
A TÖKÉLETESSÉG KIS TÜKRE szerzetesnők részére. De perfectione vitae ad sorores,
De regimine animae.
4. Milánói Jakab—Gál Gedeon:
A SZERETET ZSARÁTNOKA. Kalauz a lelki
életre.
5. Szedő Dénes O. F. M.:
FERENCES HIMNUSZOK IL kiadás.
6. Szent Bonaventura—Gál Gedeon:
BESZÉLGETEK A LELKEMMEL ... Soliloquium. II. kiadás.
7. Breton Bálint—Dám Ince:
ÖRÖK FŐPAPUNK.
8. Szent Bonaventura (Szent Bonaventura Egy
házirodalmi Iskola fordítása):
E löl JÁRÓK ARANYKÖNYVE.
De sex alis Seraphim. Nevelők útmutatója.
9. VIRAGSZÁLAK Assisi Szent Ferenc és tár
sai életéből. Fioretti. I. kötet. Kőszeghy Mi
hály dr. fordítása.

