
TRIKÁL JÓZSEF: KRISZTUS ÉS AZ
ANTIKRISZTUSOK

Küzd6 Krisztus a küzd6 egyházban.

Szomorú időket élünk. A gonoszság tombol a világban.'
A sátán egész erejével Isten ellen lázad. Ha évezredek
távolából nézzük az Úr Jézus, művét, megremegünk. Hi
szen a próféták jövendölték: "A nemzetek a te világossá
godban fognak járni." "A nemzetek, akiket teremtettél,
eléd jönnek és imádni fognak." S mi az eredmény? A
nemzetek hódolat helyett gyűlölettel néznek Krisztusra.
A keresztet derékba törik és újra a pogányságot sírják
vissza. Az ember szíve megremeg s kérdi: ez hát a lumen
Christi, a Krisztus világossága? .

Isten útjai csodálatosakI Az ember gondolatai nem
Isten gondolatai! Isten látta a jövőt és tudja a világfejlő

dés végét; csak mi nem látjuk. S talán jobb isI A Szent
írás ugyan föllebbenti a jövő fátyolát; de mi nem hiszünk.
Mást várunk. Lehetetlen, véljük, hogy a világ így megro
moljék, ha Krisztus éli Ha Krisztus KirályI Ha Krisztus
győzI

Hogyan vigasztaljuk magunkat? Tudjuk, hogy Isten
mindent megtett az emberért, hogy üdvözüljön I

Elküldte Szent Fiát, hogy az embereket a. vallás leg
főbb igazságaira tanítsa. Közölte velök azo Szentle1két.
Az állati embert szellemmel töltötte el. Bűneinkért meg
halt és a mennyországot kiérdemelte. Az egyházat meg'
alapította, hogy művét fl világ végéig folytassa. A szent
ségekben a kegyelem kiapadhatatlan forrását nyitotta meg.
Isten országa tehát közöttünk van. és felöleli az idők és
a világok teljességát. És még hozzá köztünk él.

Az űdvözítő az Isten országa sorsát is megjövendöl
te. S mi tudjuk, hogy éppen nem rózsás színekkel ecse
telte az' egyház jövőjét. S mi borzadva látjuk, hogy min
den szóról-szóra beteljesedik. Kicsiny hittel felsóhajtunk:
Uram, hol van az Isten országa? Hiszen a Sátán ural
mának fénye elhomályosítja a Te műveidetl Miért nem
lépsz közbe?1 Miért nem teszesz igazságot? De az Úr
akkor azt válaszolja: "Vajjon az Isten nem tesz igazságot
az ő választottjainak, kik éjjel-nappal hozzá kiáltanak?
Mondom nektek, hogy hamarosan bosszút áll értük. Csak-
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.hogy mikor majd eljön az Emberfia, vajjon talál-e hitet a
földön? (Lukács, 18, l-8.)

Megdöbbentő szavak! Hát ide süllyed-e Isten orszá
ga? Uram, lehetséges ez? S az Úr viszont megkérdezi,
megtettünk-e mindent Isten országáért? Krisztus él! De
élünk-e mi úgy, mint ő akarja? Alkalmasak vagyunk-e
Isten országának terjesztésére? Hiszen Krisztus összes
terveit, azok megvalósítását a földön emberi módon hajt
ja végre. Emberekre bízta; emberekkel akarja meghódí
tani a világot. Emberek az isteni gondolatok végrehajtói l
Nincsenek légiói; csak apostolai. Nincsenek hadseregei;
csak hívei. Ezek a világ meghódítói. Emberi buzgósággal
építi, emeli Krisztus az ő országát. Embereken múlik te
hát, ha gyönge és gyatra Isten országaI Amilyen az Isten
országa bennünk, olyan az kívül is.

De hát engedheti-e Krisztus, hogy őt legyőzzék? S Ö
feleli: emberré lettem! Igazságom az evangélium! Jósá
gom az irgalmas szeretet! Befolyásom kegyelem I Minden
rendelkezéstekre áll. Váljék mindez eleven erővé benne
tek és Isten országa ragyogni fog. Én mindent megtettem
értetek és ha dolgoztok, segítelek titeket. Minden tőletek
függ I

A nehézség és a kérdés megoldása tehát rajtunk mú
lik és nem örajta!

Az Isten országa továbbá emberek országa. Az em
bereknek van szükségük Istenre és nem Istennek az em
berekre. Isten az emberek nélkül is boldog; de boldog
lesz-e az ember Isten nélkül? Azért mondom, hogy Isten
segít, ha mi dolgozunk. Az utat megmutatta; a mí köteles
ségünk az úton előrehaladni. Krisztus az emberek célját
emberek által valósítja meg. Emberi erény a világ emel
tyiije. Ez az igazság I De szörnyü bűn, ha mint az Úr
mondja, az ember Isten igazságát igazságtalanságában fog
lalja le. Ha az igazságot hamis tannal cseréli fel. Ha az ég
helyett a földet akarja. És Isten helyett a sátánt imádja. És
eljön az Úr és nem talál hitet.

Mintha ma éppen ezen az úton haladnánk. Az ember
esze megzavarodik. Néz Oroszországba, néz Németország
ba; néz Amerikába, néz Spanyolországba; itthon is maga
körül néz és szeme elhomályosodik. Közeleg az a világ,
amelyben nyoma sincs már a hitnek. Egyes helyeken Jé
zus már ismeretlenebb, mint Augusztus birodalmában a
bethlehemi istállóban és szent neve sok agyvelőben már
nem ébreszt föl semmi képzetet. Egyetlen nemzedék élet
tartama alatt Krisztus országa úgy elhomályosodott, hogy
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millióan mondják: nem ismerjük ezt az embert. Bizony
ez szomorú I

És akkor kezembe veszem a Szentírást és olvasom:
"Lesznek ídök, míkor kívánni fogjátok látni az Ember Fia
napját és nem fogjátok látni. És ezt fogják nektek mon
dani: Ime ittl És: Ime ottl És ne kövessetek senkit. Mert
nincs már sehol. S az emberek mit csinálnak? "Úgy él
nek, mondja az üdvözítő, mint Noé idejében. Vagy mint
Loth idejében. Esznek, isznak, házasodnak, míg el nem
jön az ítélet ideje."

Ebben a szomorú világban az Egyház sorsa nagyon
szomorú. Krisztust elvetették, de nem nélkülözhetik. "Vi
gyázzatok, mondja az üdvözítő, hogy félre ne vezessenek
benneteket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben
mondván, hogy én vagyok Krisztus, de ne induljatok utá
nuk. - Mert egyedül én vagyok a Krisztus l"

Az Úr Jézus számol Egyháza sorsával. Számol az em
beriséggel. Látja az ember állhatatlanságát, földízü vá
gyait, és mohó kapzsiságát. Az égi embert legyőzi a földi
ember. A szellemit az állati, a szentet a sátáni fajzat.

De nem csődje ez az Istennek? Ez az ember csődjer
Vajjon a jó szülők felelősek-e gonosz gyermekeikért? És
8 gonosz gyermek nem gyülöli-e jó szüleít is? Sőt üldözi
őket. A gonosz mindig útálja a jót és azt el akarja tiporni.

Az Egyházat is sokan nemcsak elhagyják, hanem ül
dözni is fogják. Az Úr Jézus ezt is előre megmondotta!

Mindig borongó lélekkelolvastam azokat a zordon
szavakat, amelyek az, Antikrisztusról szólnak. Félve gon
doltam a rettenetes időkre, amidőn majd megjelenik és
Isten országát megtámadjaj üldözi- és ha lehet, ki is irtja.
De én ezt 8 kort 8 messze jövöbe helyeztem. Valahová a
világ végére. Egy ihletett pillanatomban azonban megvil
lant lelkemben, hiszen az Úr Jézus nem a távolba helyezi
az Antikrisztust. Úgy beszél róla, mintha nagyonis lfözel
volna eljövetele! S e perctől kezdve. életszemléletem meg
változott. S ma vallom, hogy az Antikrisztus"míndíg köz
tünk volt és vanl Már Szent Pál óvatévtanítóktól. És a
Titkos jelenések könyve is az eretnekségektől. Már az
apostolok figyelmeztetnek, hogy őrizzük meg Krisztus ta
nítását és valljuk a szent hagyományokat. Aki mást tanít,
mint Krisztus, az Krisztus ellensége.

S most már másképp nézem a világtörténelmet is.
Krisztus legyőzte a világot. A régi görög-római biro

dalom helyét Krisztus országa foglalta el. A teljesen rom-
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lott vallási, erkölcsi, társadalmi és politikai életet Isten
országa váltotta föl.

Az égi ember győzött a sátáni, a földi fölött.
Az ördög Krisztust is megkísértette, de Krisztus le

győzte a sátán kísértéseit és azóta a sátán javai helyett az
égiek után epedett az ember.

Az égi ember a föld színét is átalakította. A bálványo
zás eltűnt! A Megváltó elhozta az üdvösséget. Az emberi
méltóság öntudatra ébredt mindenkiben. A rabszolgák
fölszabadultak I Az erkölcstelen élet megszünt. A szentek
népe elterebélyesedett. A társadalmi életet és jogrendet
Krisztus szelleme hatotta át.

De a sátán nem nyugodott! Felébresztette a kételyt
Krisztussal szemben. Ki ez a Krisztus? És megszülettek
Krisztus ellenségei, a Krisztus tagadók, az Antikrisztusok.
Monofiziták, monoteleták, pelagiánusok, ariánusok, stb.
Szent Jeromos összecsapta kezeit és felkiáltott: az egész
világ már ariánus. És mily szörnyű háborúsággal jártak
ezek a hitviták. A császárok is beleavatkoztak és hullott
az igazak vére mindenfelé. Úgy amint Krisztus megjöven
dölte. De az Úr egyúttal azt is megígérte, hogy velük lesz
és Ö fog beszélni hívei helyett. "Mert én adok nektek
olyan ékesszólást és bölcseséget, hogy ellen nem állhat
nak és ellen nem mondhatnak összes ellenfeleitek."

Az igazakat mégis megrémítik e szavak: "mivelhogy
burjánzik a gonoszság, sokaknak kihűl a szeretete." De
mindjárt vigasztal is az Úr. "De azért egy hajszál sem
vész el fejetekről. - Türelmetek által urai lesztek lelke
teknek." "Aki pedig állhatatos marad, az üdvözül."

Amit Szent Máté és Márk megjövendöltek az első

hat században, mind beteljesűltek: Az antikrisztusok min
denütt felléptek és az igazak az Úr szavaihoz alkalmaz
kodtak.

"Akkor, ha majd azt mondják nektek: Ime, itt a
Krisztus vagy ott, ne higgyetek. Mert álkrisztusok és ál
próféták támadnak és nagy jeleket és csodákat művelnek

úgy, hogy tévedésbe esnek, ha lehetséges, még a válasz
tottak is."

De elmúlt az eretnekség kora. Az Egyház elhelyez
kedett. Krisztus igaz tana győzött. Elérkeztek a keresztény
századok. A keresztény hittudósok és bölcselők rendszer
be foglalták a keresztény tanokat. De voltak keresztény
ellenes tanítók isI Aki elolvassa a téves tanoknak azt a
lajstromát (Syllabus errorum-ot), amelyeket a pápák a
13. században, Szent Tamás, Szent Bonaventura és Nagy
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Szent Albert idejében elharapódzott anyagelvű és isten
tagadó nézetek ellen adtak ki, megrendül. Akkor is a
Krisztusi tanoknak nemcsak nagy mesterei, hanem nagy
ellenségei is éltek. Köztük Brabanti Siger. '

Az eretnekek után jöttek tehát a hamis tanítók. Ezek
is Antikrisztusok.

Az angol empiristáktól (Hume, Hobbes) egészen Le
ninig hosszú az antikrisztusok sora. Pedig Hume szülte
Rousseaut és Voltairet; ez utóbbiak szülték a francia
enciklopedistákat, ezek pedig a francia forradalom athe
istáit és a forradalom szörnyű kegyetlenségeit. Beteljese
dett, hogy: Nép nép ellen lázad és ország ország ellen. És
nagy földindulások lesznek helyenként és dögvészek és
éhség meg rettentő égi tünemények. De mindez csak kez
dete a nagy szenvedésnek."

Mert íme Németországban Kant őrölte meg az ész
erejét és megszülte azt a hamis idealizmust, amely mögött
Feuerbach, Moleschatt és Lasalle anyagelvűsége húzódott
meg. Ezek készítették útját a liberalizmusnak, melyből a
szocializmus s az utóbbiból Marx és Lenin származott le.
És kitört egyúttal mindenütt az üldözés Krisztus és az
Egyház ellen. A bölcselet teljes erejével döngette a ke
reszténység tanait. A modernizmus pedig az egész termé
szetfeletti rendet Krisztussal együtt taposta. És e pillanat
ban kitört a világháború minden borzalmassága. A jöven
dölések nagyon is beteljesedtek I A világ összeomlása után
pedig még jobban megindult a harc Isten és Krisztus el
len.

Lát juk-e tehát, kik az Antikrisztusok? Elsősorban: a
bölcselők; a liberalizmus; a szocializmus, a bolsevizmus
és végül a német nemzeti szocializmus. Lát juk-e az üldö
zéseket? Az ártatlanok kiöntött vérét? Az elpusztított
templomokat? A megsemmisített keresztény kultúrát?
Oroszországban hiába kérded: hol van Krisztus? Nem is
merjükl Felelik.

De hát hol vagy élő Krisztus? Miért nem bosszulod
meg magadat?

Az Úr Jézus utal evangéliumára! Ott mindenre példát
találunk és feleli:

"Nem mondottam-e, hogy ne vetélkedjetek? és ti vi
tatkoztatok fölöttem, mint egykor Fülöp velem vitatkozott!

Nem mondottam-e, hogy az első legyen utolsó? és ti
vitatkeztatok az elsőbbségért és az Egyház ketté szakadt.
Keleten és Nyugaton!

Nem mondottam-e Pállal, hogy Isten örök bölcseségét
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tanulmányozzátok? s ti Isten örök bölcseségét a 13. szá
zadtól a 19. század végéig elhanyagoltátok, míg végre
XIII. Leó azt újra feltámasztotta.

Nem mondottam-e, hogy az én országom Isten országa
és híveim égiek és szellemiek? S mi lett az én szellemi
ségemből. Földi, anyagi és állati ember!

Olvassátok el, mit feleltem a kísértő sátánnak. S gon
doljátok meg, míképp hallgattatok ti a sátánral

Tehát én mindent megtettem! De ti 'elhanyagoltatok
engem!

Ha egy hívő sem marad a világon, akkor sem érhet
szemrehányás! Mindent megtettem, bár ti is megtettétek
volna kötelességteketl

De Uram! nem hiusul-e meg a te szándékod? A te
nagy műved? Az emberiség üdvözítése?

Az ember szabad; amit akar, azt elnyeri. Ha életet
akar, életet; ha halált, hát halált.

A földön csak terveim első része játszódik le. S ez
nem minden!

A második rész, az utolsó ítéletkor lángol föl. És ak
kor mint üdvözítő megdicsőül! S az egész világ látni fogja,
miként szakadt el az élő vizek forrásától; a szöllőtőtőll S
miért nem termett többé gyümölcsöt?

De előbb megérkezik talán az utolsó Antikrisztus. "A
gonoszság titka már - így olvasom - az Antikrisztus
előtt is működni fog, de valami erő egy darabig még visz
szatartja. Ezt az akadályt el kell az útból távolítani. - S
akkor nyilván föllép a gonosz, kit az Úr Jézus megöl szá
jának lehelletével és semmivé teszi őt eljövetelének fé
nyével." Az Antikrisztus segítségére a sátán közreműkö

désével még mindenféle szemfényvesztő erők, hamis je
lek, és csodák is lesznek. És mindenféle csábítás a rossz
ra. Sokan el is vesznek, mert az igazság szeretetét be nem
fogadták, hogy üdvözüljenek." (Szent Pál Tessz. II. 2.)

És mégis az Úr Jézus az utolsó ítéletkor teljes fényé
ben mutatja majd magát és megdicsőül. Isten országa be
teljesedik. .És Krisztus él az idők végéig. Az antikrisztusok
kora is elmúlik. Csak mi legyünk állhatatosak és marad
junk hűek az élő Krisztushoz!

Trikál József.
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