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A kereszt lábánál
A kereszt szeretete

Újra és újra ráirányítják figyelmünket, hogy Keresztes Szent János
semmi másra nem vágyik, mint szenvedésre és megvetettségre. Azt
kérdezzük, mi az oka ennek a szeretetnek a szenvedés iránt. Csu
pán az Urunk földi szenvedéstörténetére való szerető emlékezés, a
gyengéd lelkület ellenállhatatlan késztetése, hogy emberileg közel
legyen hozzá egy olyan élet által, mely az övéhez hasonlít? Ez mint
ha nem felelne meg a misztikus tanító magas és szigorú szellemi
ségének. Amellett szinte olyan lenne, mintha a fájdalmak emberén
keresztül a győzelmesen trónoló király, a bűn isteni legyőzője megfe
ledkezne a halálról és a pokolról. Nem vezette el talán Krisztus rab
ként a rabságot? Nem a világosság országába vezetett-e minket, s nem
arra hívott-e meg, hogy a mennyei Atya boldog gyermekei legyünk?

Ha a világra tekintünk, amelyben élünk, a szükség és nyomo
rúság/ s az emberi gonoszság mélységei alkalmasak arra, hogy a
világosság győzelme fölötti ujjongásunk eltompítsák. Az emberi
ség még mindig szennyárral küszködik, és még mindig csupán
egy kisded nyáj az, amely megmenekült előle a legmagasabb
hegycsúcsokon. A Krisztus és az Antikrisztus közötti harc még
nem ért véget. Ebben a harcban megvan a helye Krisztus követő

inek. S legfőbb fegyverük a kereszt.
Hogy értsük ezt? A kereszt terhe, amelyet Krisztus magára

vett: az emberi természet elfajzása, minden velejáró bűnnel és
szenvedéssel együtt, amely az emberiséget sújtja. A keresztút ér
telme az, hogy elvegye ezt a terhet a világból. A megszabadított
emberiség visszatérése a mennyei Atya keblére, gyermekké foga
dása a kegyelem, a mindenen könyörülő szeretet szabad ajándé
ka. De nem történhet az isteni szentség és igazságosság rovására.
El kell törölni az emberi botlások összességét, az első eséstől az
ítélet napjáig, leróva a megfelelő mértékű vezeklést. A keresztút
ez a vezeklés. A kereszt alatti háromszori összeroskadás megfelel
az emberiség háromszoros elestének: az első bűnbeesésnek, a
Megváltó elvetésének választott népe által; azok elszakadásának,
akik a keresztény nevet viselik.

Az Üdvözítő nincs egyedül a keresztúton, és nemcsak ellenfe
lei vannak körülötte, akik szorongatják, hanem olyan emberek is,
akik segítik: minden idők kereszt-követőinekősképeként az Isten
anya; azok őstípusaként, akik valamely rájuk rakott szenvedést
elfogadnak, és hordozva azt/ megtapasztalják áldását, Cirenei Si
mon; a szerető emberek képviselőjeként, akiket sürget a V ágy,
hogy szolgálják az Urat, Veronika. Mindazok, akik az idők folya-
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mán nehéz sorsukat a szenvedő Üdvözítőre gondolva hordozták,
vagy önként vállalt vezekléseket végeztek, eltöröltek valamit az em
beriség hatalmas adósságtömegéből, és segítettek az Úrnak terhét
hordozni; vagy még inkább: Krisztus, a fő vezekel rnisztikus testé
nek ezekben a tagjaiban, akik testüket-lelküket rendelkezésére bo
csáqák megváltó művéhez, Feltételezhetjük, hogy az Olajfák-hegyi
éjszakában erőt adott az Üdvözítőnek, ha azokra a hűségesekre te
kintett, akik majd szenvedése útján követni fogják. És e kereszthor
dozók ereje minden esés után segítségére van. Az ÓSzövetség igazai
kísérik az elsőtől a második esésig vezető úton. A földi élete alatt
köré sereglő tanítványok a segítői a második útszakaszon. A kereszt
szerelmesei, akiket támasztott, és akiket mindig újra támasztani fog
a küzdő egyház változatos történelme folyamán: ezek az ő szövetsé
gesei a végidőkben. Közéjük mi is meghívást kaptunk.

Így hát nem pusztán kegyes emlékezés az Úr szenvedésére, ha
valaki szenvedésre vágyik. Az önként vállalt vezeklő szenvedés
az, ami igazán és valóságosan a legmélyebben összeköt az Úrral.
Egyrészt a Krisztussal már meglevő összekapcsolódásból fakad.
Mert a természetes ember menekül a szenvedéstől. A fájdalom
perverz élvezete kedvéért keresni a szenvedést pedig valami telje
sen különböző dolog, mint a vezeklő szenvedésre vágyakozni.
Nem lelki törekvés, hanem érzéki vágy; semmiképpen sem jobb
más érzéki vágyaknál, sőt rosszabb, mert természetellenes. Vezek
lő szenvedésre csak az képes vágyakozni, akinek lelki szemei nyi
tottak a világ történéseinek természetfölötti összefüggéseire; ez
azonban csak olyan embereknél lehetséges, akikben Krisztus lel
ke él, akik miként a test tagjai, a Főtől kapják életüket, annak ere
jét, értelmét és irányát. Másrészt a vezeklés szorosabban összeköt
Krisztussal, ahogy a valamin együtt dolgozó közösség egyre ben
sőségesebbé válik, és ahogy a test tagjai szerves összjátékukban
egyre szilárdabban eggyé válnak.

Mivel azonban a Krisztussal való egység a mi boldogságunk, és
a vele való, egyre kiteljesülő eggyéválásunk a földi boldogulásunk,
ezért a kereszt szerelme semmi esetre sem áll ellentétben a bol
dog istengyermekséggel. Segíteni Kris~tus keresztjét hordozni 
ez erős és tiszta vidámságot ad, és akiknek ez szabadságukban és
médjukban áll, Isten Országának építőmunkásai: a legigazibb is
tengyermekek. És így a keresztút iránti szeretet sem jelent semmi
féle iszonyt, csak mert a Nagypéntek elmúlt és a megváltás műve
elvégeztetett. Hiszen csak a megváltottak, csak a kegyelem gyer
mekei tudnak Krisztus kereszthordozói lenni. Csak az isteni fővel

való egyesülésből tud az emberi szenvedés vezeklő erőt nyerni.
Szenvedni, és a szenvedésben boldog lenni, a földön állni, e föld
durva és göröngyös útjain járni, és mégis Krisztussal az Atya
jobbján trónolni; e világ fiaival nevetni és sírni, és az angyalok
karaival szünet nélkül zengeni Isten dicséretét: ez a keresztény
élete, amíg csak ránk nem virrad az örökkévalóság.
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A szent kereszt
felmagasztalása

ünnepén
1939. IX. 14.

Ave Crux, Spes unica

Szent kereszt, áldunk, egy remény! - így kiáltatta velünk az anya
szentegyház abban az időben, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus
keserű szenvedése szemlélésének szentelünk. A húsvéti alleluja öröm
ujjongása elnémította a keresztről szóló komor éneket. Most ő köszönt
minket a nagy egyházi ünnepek végeztével, a Megváltó szívéből. És
most, amikor az egyházi év alkonyába hajlik, újra magasba emelik
előttünk a keresztet, hogy magához béklyózza tekintetünket, amíg
csak újra fel nem szólít minket a húsvéti alleluja, hogy egy időre fel
ejtsük el a földet, és a Bárány menyegzőjén örvendezzünk.

Szent rendünk úgy kívánja, hogy a szent kereszt felállításával
kezdjük el a Nagyböjtöt. És a kereszt lábához vezet minket, hogy
megújítsuk szent fogadalmunkat. A Megfeszített lenéz ránk, és
megkérdezi tőlünk, hogy készek vagyunk-e még mindig megtar
tani, amit egy kegyelemben gazdag órán fogadtunk neki. Megvan
az oka, hogy így kérdezzen. A kereszt ma - jobban, mint valaha
- jel, amelynek ellentmondanak. Az Antikrisztus követői ma jó
val súlyosabb gyalázattal illetik, mint annak idején a perzsák,
akik elrabolták. Megszégyenítik a keresztábrázolásokat, és min
dent megtesznek azért, hogy kitépjék a keresztet a keresztény szí
véből. És túlságosan gyakran sikerült nekik, még olyanoknál is,
akik, mint mi, egykor fogadták, hogy hordozzák Krisztus után a
keresztet. Ezért néz ma ránk komolyan és vallatón a Megváltó, és
kérdezi mindegyikünktől: Meg fogod tartani a Megfeszített iránti
hűségedet? Gondold meg jól! A világ lángokban áll, nyíltan kirob
bant a harc Krisztus és az Antikrisztus között. Ha Krisztus mellett
döntesz, az életedbe kerülhet. Azt is jól fontold meg, mi az, amit
megígérsz. A fogadalomtétel és .a fogadalomújítás félelmetesen ko
moly dolog. Az ég és föld Urának teszel ígéretet. Ha nem szentül
komolya szándékod, hogy teljesíted, az élő Isten kezei közé kerülsz.

Előtted függ a Megváltó, a kereszten, mert ő engedelmes lett egé
szen a kereszthalálig. Nem azért jött a világba, hogy a maga akaratát
teljesítse, hanem az Atya akaratát. Ha a Megfeszített jegyese akarsz
lenni, akkor neked is maradéktalanul le kell mondanod saját akara
todról. és nem lehet semmi más vágyad, mint hogy Isten akaratát
teljesítsd. Rended szent szabályaiból és előírásaiból szól hozzád. Fel
jebbvalód szájával szól hozzád. A Szentlélek gyengéd fuvallatával
szól hozzád szíved legmélyén. Ha hűséges akarsz lenni engedelmes
ségi fogadalmadhoz, úgy éjjel-nappal erre a hangra kell fülelned, s
az ő parancsát követned. Ez azonban a saját akaratod és önszerete
ted naponkénti, óránkénti keresztre feszítését jelenti.

Megváltód mezítelenül és csupaszon függ előtted a kereszten,
mert a szegénységet választotta. Aki követni akarja őt, annak le
kell mondania minden földi tulajdonról. Nem elég, hogy egyszer
kint mindent elhagytál, és a kolostorba jöttél. Most is komolyan
kell venned. Hálásan elfogadni, amit Isten gondviselése kűld ne-
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ked; vidáman nélkülözni, aminek híján hagy; nem aggódni a saját
tested miatt, apró szükségletei és hajlamai miatt, hanem átenged
ni gondját azoknak, akik azzal vannak megbízva; ne aggódj a
másnap, és a másnapi étkezés miatt.

Megváltód megnyitott szívvel függ előtted. Kiontotta Szíve vérét,
hogy a te szívedet megnyerje. Ha szent tisztaságban akarod követni,
úgy szíved legyen szabad minden földi vágytól: a keresztre feszített
Jézus (legyen) vágyaid, kívánságaid, gondolataid egyetlen tárgya.

Megrettensz most annak nagyságától, amit a szent fogadalmak el
várnak tőled? Nem kell megrémülnöd. Jóllehet, amit ígérsz, megha
ladja saját gyenge, emberi erődet. De nem haladja meg a Mindenható
erejét - és az lesz a tiéd, ha rábízod magad, ha átveszi kezedből hű

ségesküdet. Ezt teszi szent fogadalomtételed napján, és ma újra ezt
akarja tenni. Megváltód szerető szíve az, aki meghív téged követésére.
Engedelmességedet kívánja, mert az emberi akarat vak és gyenge.
Nem tudja megta1álni az utat, amíg nem adja át magát egészen az is
teni akaratnak Szegénységet kíván, mert a kéznek üresnek kell lennie
a földi javaktól, hogy az égieket átvehesse. Szüzességet kíván, mert
csak ha minden földi szeretettől eloldozzuk, akkor válik szabaddá a
szív Isten szerelmére. A Megfeszített kezei ki vannak tárva, hogy szí
vére vonjon. Az életedet akarja, hogy a magáét ajándékozza neked.

Ave Crux, Spes unica!
A világ lángokban áll. A tűz átterjedhet a mi házunkra is. De

minden lángok fölé magaslik a kereszt. Nem képesek elemészteni.
Ö a földről az égbe vezető út. Aki hittel, szeretettel, reménnyel
öleli át, azt felviszi a Háromság ölére.

A világ lángokban áll. Éget a vágy, hogy eloltsd? Nézz a kereszt
re. A feltárt szívből buzog az Üdvözítő vére. Az oltja el a pokol
lángjait. Tedd szabaddá szívedet fogadalmad hűséges teljesítése ál
tal, akkor az isteni szeretet folyama elárasztja szíved, míg csak túl
nem árad, és termékennyé nem lesz a föld minden határáig. Hallod
a sebesültek nyögését kelet és nyugat csataterein? Nem vagy orvos
és nem vagy nővér, és nem tudod bekötözni a sebeket. Be vagy zár
va a celládba, és nem jutsz el hozzájuk. Hallod a haldoklók szoron
gó kiáltását? Pap lennél és mellettük állnál. Felkavar az árvák és öz
vegyek jajveszékelése? A vigasztalás angyala lennél és segítenél ne
kik. Nézz a Megfeszítettre. Ha jegyesi ragaszkodással szent fogadal
mad híven megtartod, úgy a tiéd az ő drága vére. Hozzá kötődve

mindenütt jelenvaló vagy, mint ő. Nem itt vagy ott tudsz segíteni,
mint az orvos, a nővér, a pap. Minden harcvonalon, a nyomorúság
minden helyszínén ott lehetsz a kereszt erejével, mindenhova oda- .
visz téged irgalmas szeretete, az isteni szívből fakadó szeretet, s
mindenhova hinti drága vérét - enyhítőn, gyógyítón, megváltón.

A Megfeszített szemei rád néznek - kérdőn, vallatón. Komolyan
meg akarod kötni újra a szövetséget a Megfeszítettel? Mit fogsz neki
felelni? "Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak."

175


