
NEWMAN KARDINÁLIS ÍRÁSAIBÓl
A keresztény tökéletesség

Tudjuk, hogy az Isten szolgálata tökéletes szabadság s nem szolqa
ság, - de csak azok részére, ákik már régen szolgálnak Neki. Eleinte
a szolgaság egy faja, míg kivánságaink és hajlamaink lassanként össz
hangba nem kerülnek az Isten akaratával. Az angyaloknak és szentek
nek az a boldogságuk az égben, hogy örülnek kötelességüknek; egyedül
ez irányítja lelküket, mely magától és tétovázás nélkül árad ki az Isten
iránti engedelmességben, mintegy úgy, rníként a bukott ember magától
hajlamos a bűnre. Ez az állapot az, amire mi; mint vallásos emberek,
törekszünk. Amig azonban a dolog kezdetén vagyunk, addig a vallás
szükségszerűleg feladott munka és vallásos szolgálat ...

És végtére mindiq a kezdetén vagyunk. Önmaga számára a leg
tökéletesebb keresztény is mindig kezdő, bűnbánó ..tékozló fiú", aki
lsten ajándékait eltékozolta s azután nem mint fiú, hanem, mint szolga
újból hozzáfordul, hogy még egyszer kísérletezzék vele. A szolgát ura
nem avatja be bizalmába, a szolga nem ismeri urának szándékait, ren
delkezései és tilalmai okát. Egyszerűen végrehajtja parancsait, megy ide
és oda, pontosan az előírás betűi szerint. Ilyen azoknak az állapota,
'akik kezdenek Isten akaratára figyelni. Nem látják jámborsági és bűn

bánati gyakorlataik semmi eredményét s nem végzik azokat benső öröm
mel. Egyszerűen alkalmazkodníok kell az Isten igéjéhez, azért, mert az
Ő igéje. .

A vallásos életet valami olyannal kell megkezdenünk, ami puszta
formának látszik. Nem az a hibánk, hogy formaságokkal kezdjük meg,
hanem az, hogy azzal folytat juk. Mert kötelességünk mindig küzdenünk
és imádkoznunk, hogy szolgálataink igazi szellemébe behatoljunk: s men
nél inkább megértjűk és megszeretjűk őket, annál inkább szűnnek meg
formaságok és puszta feladatok lenni, annál inkább lesznek szellemi lé
nyünk valódi kifejezői. így kell lassanként a Míndenható Isten szolqáí
ból bensőleg a gyermekeivé átalakulnunk.

(1831: Parochial and plein sermone, III.: 7.)

Az Isten szentjének egyedüli életcélja, hogy Isten tetszését meg
nyerje és neki engedelmeskedjék... A maga akaratát mindig alárendeli
·Isten akaratának... Komolyan törekszik tökéletességre... és állandóan
igyekszik minden dologban Krisztusnak hű képmásává válni. Nemcsak
szociális kötelességeit teljesíti, de benső kegyelmi életét is ápolja. Nem
csak barátságos, de szelíd is, nemcsak nemes, hanem alázatos is, nem
csak állhatatos, hanem türelmes IS, nemcsak őszinte, hanem engedékeny
is, nemcsak nagylelkű, de önmegtagadó is, nemcsak megelégedett, de
bensőséges és odaadó is.

Az átlagember elegendőnek tartja, hogy úgy cselekedjék, amint vele
cselekedtek: rendjén találja, hogyasértéseket felrója, a jogtalanságot
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meqtorolja, kellő büszkeséget rnutasson, jogához ragaszkodjék, becsület
dolgában érzékeny legyen, hibáját letagadja, gazdagságra törekedjék,
világi kegyeket keressen és a szornszéd beszédétől féljen. Ritkán gondol
az itélet napjára, ritkán gondol régi bűneire, keveset imádkozik, nem so
kat törődik az Egyházzal, nem buzgólkodik az isteni igazságok érdeké
ben, pénzét megtartja önmagának. Ilyen a közönséges keresztény, ~ de
nem ilyen az Úr választott seregéből való, Ö több, mint csak igazságos,
mértékletes és barátságos: bensőséges szeretettel ragaszkodik az Isten
hez, erős a hite, szent a reménye, kiáradó a felebaráti szeretete; nemes
önuralom, szigorú lelkíísmeretesséq, soha meg nem szűnö alázatosság',
szeretetrernéltó magatartás, egyszerűség, szerénység, természetesség jel
lemzi és nincs tudatában értékeinek s annak, hogy mivé teszik ezek őt

Isten színe előtt.

Ez a kereszténység teljesítménye a világban. Tanainak a gyümöl
cse pedig az, hogya földben rejtőző égi magvakat kíserkentí, elültetí,
megérleli, ~ s ezzel Krisztus képmásait. ha szabad igy mondanunk,
megsokszorosítja.

(1836: Parochial and plein sermons, IV.: 10.)

Helyes fogalmi meghatározás szerínt az a keresztény, aki Krísz
tusra ügyel, aki nem jutalom vagy kitüntetés, nem hatalom, élvezet vagy
haszon. hanem Megváltónk, a mi Urunk Jézus Krísztus után vágyódik.

Ez az Irás szerint a keresztény lényegének az ismérve; ez az alap,
amiből minden más következik. Hogy valaki gazdag-e vagy szegény,
magas vagy alacsony társadalmi állású-e, más lapra tartozó kérdés. De
bízonyos, hogy az (és csakis ai) az "őskeresztény", aki lemond földi
célokról Őérette. akinek gondolatai és törekvései a láthatatlan, eljövendő

világra irányulnak, akí csaknem érzékét vesztette e viláq iránt, ~ mely
édes és keserű egyben neki. ..

Semmi gátló korlát, semmi felhő, semmí földi dolog nem éke'ödött
az őskeresztény lelke és ÜdvözítŐje, Megváltója közé. Krísztus volt a
szívében, és ezért "Krisztust" sugározta mínden, ami a szívéböl jött:
gondola'tai, szavai, tettei. Az Úr volJt'világossága; ez~rt tündökölt ra
gyogásban ... Itt fakad a keresztény öröme, az önmagukat sanyarqatók
és üldözöttek megtisztult és átszellemült öröme, mely békés és derűs,

hálás, gyöngéd, fínomérzésü, szelíd, vidám és reménykedő ... -- kedves
séggel és győngédséggel telt öröm, megnyerő és lebilincselő.

Ilyenek voltak az Evangélium keresztényei. Mert elnyerték, amit
óhajtva kivántak. Fel kivánták áldozni e világ uraságát és minden pom
páját Krísztus szerelméért, akit néztek, akit szerettek, akiben hittek, aki
ben örvendeztek. És amikor kívánsáquk beteljesült, nem tehettek mást.
mint hogy örvendezzenek napjukon és szökelljenek az örömtő': mert íme:
"jutalmuk nagy volt az égben".

(1843; Setmons on subtects of the dag, 19.)

Az igaz keresztények virrasztanak, bárhol vannak is; az állhatatla
nok nem virrasztanak: ebben az alapvető vonásban kü'önböznek gya-
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korlatilag Isten igaz és tökéletes szolgái az úgynevezett keresztények
nagy tömegétől - ... az igaz és állhatatos jellemek az állhatatlanoktól.

Mít jelent "virrasztani"? Ismered a mindennapi életben azt az ér
zést, amikor egy barátra várunk; várjuk, hogy jön, és ő késlekedik?
Tudod, mit jelent kellemetlen társaságban lenni és kivánni, bárcsak
múlna már el az idő s ütne a szabadulás órája? Tudod, mit jelent az,
szorongani valami miatt, ami várható, ami vagy bekövetkezik vagy nem?
Vagy valami fontos esemény miatt feszültségben lenni, ami megdobog
tatja a szívedet, ha eszedbe jut és ami reggel az első gondolatod? Tudod,
mí az, valakivel, aki veled van, úgyegyüttélni, hogya szemed követi őt,

hogy a lelkében olvasol, hogy tekintetének mínden változását észre
veszed, hogy kivánságaid megelőzöd, hogy mosolyogsz a mosolyával,
hogy szomorú vagy szornorúsáqában, levert, ha gyötörve jár és vidám,
ha sikere van? Virrasztani Krisztusért! Olyan érzés ez, mely hasonlit
ezekhez, - már amennyire e világ érzelmei képesek a túlvilág árnyékát
vetíteni.

Az virraszt Krísztusért, aki finomu1tan érzékeny, gerjedező és fogé
kony szellemű, aki éber, eleven, gyors, serény a keresésében és tisztele
tében, aki öt nézi míndenben, ami történik és aki nem lenne meglepődve,

sem megrémülve vagy összetörve, ha azt venné észre, hogy jön. És az
virraszt Krisztussal, aki mialatt a jövőbe tekint, visszanéz a multba és
Megváltójának érette való nagy tetteit nem szernlélí a nélkül, hogy ne
gondolna rá, mit szenvedett érte. Az virraszt Krísztussal, aki Krisztus
keresztjét és haláltusáját a maga személyében folytonosan megújít ja, aki
örömmel hordja a szomorúság köpenyét, .,amelyet Krisztus hordott, 
és hátrahagyott, mikor az égbe szállt.

Virrasztani tehát ezt jelenti: a jelenvalóktól megszabadulva a látha
tatlanban élni. Krisztusra gondolva élni: míként jött egykor s miként fog
jönni újból. Váqyódní második jövetele után, szerető és hálás emléke
zéssel az elsőre.

(1837; Pecochiel and plain sermons, IV.: 22.)

Nemcsak hinnünk kell Benne, hanem várni is kell Rá, nemcsak re
mélni kell öt. de virrasztani is érte, nemcsak szeretní kell öt, de vá
gyódni is utána, nemcsak engedelmeskedni kell Neki, hanem fel is kell
figyelni Rá, - figyelni komolyan jutalmunkra. aki Ö maga. Nemcsak
a hit, a remény, a szerétet tárgyává kell Öt tennünk, hanem azt is köte
lesséqünknek kell tekintenünk, hogy ne higgyünk a világnak, ne re
ménykedjünk a világban, ne szeressük a világot ...

Azok virrasztanak és várnak az Úrra, akik finom és gyöngéd ér
zésűek áhitatukban. emlékével táplálkoznak, szavain csüngnek, mosolyá
ban élnek, keze alatt sarjadnak és nőnek. Buzgón keresik elismerését.
kifinomult lélekkel eltalálják gondolatait" féltékenyek tiszteletére. öt lát
ják mínden dologban, Öt várják ennek az életnek minden eseményében
és gondjai között, minden bajában és céljában. sőt sejtelemmel telve
örülnének és nem csalódottnak éreznék magukat, ha azt hallanák, hogy
újra itt van.

Tudjuk, hogy alsóbbrendű lényeknek finom ösztöneik vannak, me-
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lyekkel megsejtik valaminek a jelenlétet, amit mi nem tudunk észlelni,
mint a levegő változását, a föld gyenge rezqését, vagy természetes ellen
ségeiket, mikor még nem látják őket. Kedvetlenségükrőlvagy ijedelmük
ről tudjuk meg, hogy a közelükben van valami, ami a megérzésük tár
gya és ami a maga saját létezésének a bizonysága. Hasonlóképen az
állandó virrasztás és várás Krísztusra, - ami a prófétákban, apostolok
ban, az Egyházban (mely reá épült) nemzedékről nemzedékre megnyíl
váunl, - bizonyság arra, hogy Ö nem álom vagy képzelődés, hanem
valóság; más szóval, hogy él, hogy mindig élt - Ö, ki egykor a földön
vándorolt, meghalt, eltünt és megígérte, hogy újból eljön.

(1856: Sermone pteeched on various occesions, 3.)

Útban a mennyei Sion felé

Az Isten minden rendelése és útja, minden ítélete, könyörülete, in
telme, segítsége végső értelmében békességre és nyugalomra tör. Erre
törekszik minden itteni nyugtalanságunk és örömünk, mínden aggodal
munk, félelmünk, kétségünk, nehézséqünk.- reménységünk, nekíbátorodá
sunk, csapásunk. veszteségünk, sikerünk.

Karácsony, húsvét, pünkösd után a Szentháromság ünnepe és a kö
vetkező hetek jönnek és elihez hasonlóan: a lelkünk szellemi újjászüIe
tése érdekében kifejtett fáradalmas küzdelem után, megpróbáltatás és
kísértés után, fájdalom és kín után, a világnak való naponkénti meg
halás után, naponkénti föltámadás és meqszentelödés után végül jön "az
a nyugalom, mely az Isten .népének van fenntartva". Az élet láza után,
elfáradás és betegség után, harc és elakadás után, lankadtság és kedvet
lenség után, küzdelem és győzedelmeskedés után, e nyugtalan, beteges
állapot mínden bolyongása és válsága után jön végül a halál, - jön
végül az Isten ragyogó trónja, jön végül az Ö boldogító színe-látása.

(1839: Parochial and plain setmons, VI.: 25.)

A föld, amit látunk, nem elégit ki bennünket. mert csak a kezdet,
ígérete valaminek, amí túl van rajta. Éppen akkor nem elégít ki, amikor
a legvídámabb s a leszebb virágdíszben pompázik, amikor a legvonzób
ban tárja fel titkai báját. Tudjuk, hogy sokkal több van benne elrejtve,
mirit amit látunk. Szentek és angyalok világa, dicsőséges világ, az Isten
palotája, a Seregek Urának a hegye, az égi Jeruzsálem, Isten és Krísz
tus trónja: mindezek a csodák benne rejtőznek gyönyörüségesen, títok
zatosan, megfoghatatlanul abban, amit mi látunk. Amit látunk: burkolata
az örök királyságnak és erre a kírályságra merednek rá hitünk szemei.

Világítsd át Uram e burkolatot, mint születésedkor, míkor angya-o
laíd megmutatták magukat a pásztoroknak! Pompáztasd dicsőségedet,

mint a fák virágjait és leveleit! Változtasd át a Te látható erőddel ezt
a "látható világot azzá az isteni világgá, melyet mi emberek nem látunk!
Rombold le, amit látunk, hogyelmúljék és átalakuljon azzá, amit hi
szünk! Bármennyire tündöklők a nap, az ég kupolája és a felhők, bár
mennyire zöldek a levelek és a mezö, bármily kedves a madarak éneke,
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- tudjuk, hogy ez nem minden és nem akarunk megelégedni, a résszel
az egész helyett. Mindez a szeretet és jóság középpontjából árad, ami
maga az Isten: de mindez nem az Ö teljessége. Beszél az égről, de nem
az ég. Csak asztali morzsa; csak halvány visszfénye képének.

V árjuk az Isten napjának elérkeztét, amikor ez az egész külső világ.
bármily szép legyen is, elpusztul, amikor az ég ellobban és a föld el~

tűnik. El tudjuk a veszteséget szenvední, mert tudjuk; hogy az csak a
lepel szétszakadása. Tudjuk! hogy e látható világ elpusztulása csak a
láthatatlan világ felkelte. Tudjuk. hogy amit látunk. csak mintegy válasz
fal. mely Istent, Krisztust és szeritjeit és angyalait rejti el előlünk. És
mély komolysággal imádkozunk mindannak eloszlásáért. amit látunk,
mert vágyódunk az után. amit nem látunk.

(I837; Parochial and plain setmans. IV.: 13.)

Salacz Gábor [orditése

KÉRDÉSEK

Ha ennyi szint szórtál aszarkalábra.
Mennyit szórsz majd a Göncöl Szekerén
Sötét szemem nem csorbult ablakára?

Ha igy fehérit a csiperke gomba.
Milyen lesz akkor márvány homlokom:
Érted aláztam annyiszor a porba'!

Ha ennyi szíkrát gyujtottál a napra.
Mennyit gyujtasz kutató, kereső.

De itt keveset találó agyamra?

Ha ilyen köpenyt szöttél apipacsnak.
Milyet szöhetsz nekem. ki szenvedek
Férfi szivvel e korszakban Miattad?

Ha ennyi mézet pergettél a hársra,
Mennyit pergetsz majd énekes fiad
Most még keserű, kinzott ajakára?

Ha a pacsirta ekkorát repülhet.
Milyen téreket szabhatsz Te nekem,
Ha jőn a tér és perc nélküli ünnep?

Ha mustot szűrsz a szölövenyíqéken,
Mít érlelsz majd mindenkit szerető

Költöd piros és megtágult szivében?

Ha ennyi szépség villoghat a nyárban.
Mennyi villoghat Uram Istenem
Bennem ott túl a Szépség otthonában?

Városi István
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