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ELŐSZÓ.
„A s z í v  sohasem lesz meleg a földhöz, 

ha hideg a a éghez.“
Bougaud Emil.

E sorok írója nem akar m ást összeállított müvével, mint a 
szivet, mely a mai korban oly igen hideg az éghez, — folgyujtani, 
hogy égjen az isteni dolgok iránt; míg végre az égő gyertyához 
hasonlóan mintegy önm agát emészsze — áldozza fel — az Isten 
iránti szeretet tüzétől. — Avagy nem ugyanezt akará elérni isteni 
tanító Mesterünk Jézus Krisztus is, midőn igy szól: „Tüzet jö t �
tem bocsátani a földre és mit akarok, hanem hogy felgyuladjon ?“ 
(Luk. 12. 49.)

E  szerény mű iskolai könyv lévén, s igy nagyon természetes, 
hogy első sorban a fiatal — romlatlan gyermeki szivet akarom fol�
gyujtani, hogy végczélját, örök rendeltetését, — mely az Istennel 
leendő örök s elválaszthatatlan egyesülésben áll — tisztán látva maga 
előtt, annak elnyerésére teljes erejéből törekedjék.

Azután családi olvasmányul is szántam, hogy az élet küzdel�
meiben — a szenvedélyek viharaitól megtámadott sziveket a benne 
feltalálható isteni tan az Ur kegyelmével a tűzhöz hasonló módon 
megtisztítsa a nem oda való dolgoktól. — Szóval az ifjaknál Isten 
segítségével építeni, — a meglett komáknál rombolni akarok; azok �
nál az Isten templomát akarom fölépíteni, — mely szent Pál apostol 
szerint maga az em ber; ezeknél az Isten templomát — az embert — 
akarom a földies érzéstől és gondolkozástól megtisztítani, s ezeket 
az előbbiekkel együtt örök rendeltetésöknek megfelelőleg oktatni s az 
üdvösség utján kalauzolni.

A mű három füzetben jelenik meg, négy évfolyamra osztva, 
mint ahogy e sorok írója azt az „Egri nagy Káté“ nyomán eddig

1*



is előadta a következő módon. A tanítóképző intézet e l s ő  o s z �
t á l y á b a n  elő volt adva a hitről szóló rész, az ó-szövetségi bibliai 
történetekkel; a m á s o d i k  o s z t á l y b a n  előadtam az Isten tiz 
parancsát, az uj szövetségi történetekkel, a h a r m a d i k  o s z t á l y -  
fa a n az anyaszentegyház öt parancsát, a bűnök és erényekről szóló 
részt, az egyház-történelemmel; a n e g y e d  é v e n  a  m a l a s z t  
eszközeit vagyis a szentségeket és az imádságot a szertartástannal 
együtt. Már most ugyan ily módon tartanám én ezt k i v i h e t ő n e k ,  
azaz a l k a l m a z h a t ó n a k  a közép- és más iskolák V. VI. VII. 
és VIII. osztályú tanulóinál, hogy ez által hittant minden évben 
tanulva, — az ö r ö k  i g a z s á g o k  b o l d o g í t ó  e r e j e  vérébe 
menne át az ifjúnak, s mint h i t h ű katholikus ne szűnnék meg soha 
hite szerint é l n i és cselekedni. E zt akarom fáradságommal elérni, 
s ha ez sikerülend a boldogitottakkal magam is az leendek.

Igaz, azt mondhatja nem egy kollegám, ha a füzeteket meg �
látja, hogy terjedelmes, s egy évben el nem végezhető. — Nagyon 
igaz, ámde azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyik évben 
többet lehet fölkarolni, a másikban kevesebbet, minthogy az ifjúság 
szellemi felfogási képessége egyszer több, m áskor kevesebb anyag 
leidolgozását engedi m eg ; különben is, amely osztály szellemi tehet�
ség dolgában kevesebb talentummal bir, mint a  mennyi szükséges 
volna a tananyag részletes és kimerítő feldolgozásához, ott a tanár 
rövidítés által segíthet magán és tanítványain.

Végül csak egy kérelmem var} az igen tisztelt kollegákhoz, 
méltóztassanak megpróbálni s én sok évi tapasztalat után ő s z i n �
t é n  mondhatom, hogy a dolog úgy amint előadtam sikerülni fog.

Szatmár, 1890. Szentgyörgyhava 25.

TÓTHFALUSSY DÁNIEL,
képzőintézeti hittanár, elemi iskolai hitelemző, 

az irgalmas nénék rendes gyóntatója.



HARMADIK RÉSZ.
-exgjo—

A malaszt eszközeiről.
Az üdvösség elnyerésére három dolog kívántatik : a hit, a pa �

rancsok m egtartása és a malaszt eszközök, mint a melyek fölhasz�
nálása nélkül sem helyesen nem hihetünk, sem a parancsokat nem 
teljesíthetjük hiven. A harmadik rész tehát azon különféle eszkö �
zökről szól, melyeket Isten azért ad az embernek, hogy a kér. élet�
hez oly szükséges m alasztokat m egszerezze; és bevezetésül szól 
magáról a  malasztról.

A malasztról általában.
Telj©sithetjük-e a parancspkat saját erőnkből is, és üdvözül- 

hetünk-e ?
„Nem teljesíthetjük; e végből az isteni malasztra van szük �

ségünk.“
Tévedés, vastag és veszedelmes tévedés azt állítani, hogy az 

isteni parancsok hü megtartására, elég az embernek azok megisme�
rése is. Aki ezt hiszi, nemcsak a mindennapi tapasztalással jő ellen�
mondásba, mely tájdalom, nagyon ís gyakran bizonyítja, hogy, mi�
ként már egy pogány iró is megvallá magáról, sokszor felismerjük 
és helyeseljük a jót és mégis a roszat cselekeszszük; hanem nyil�
ván ellene mond Jézus tanításának is, ki igy s z ó l: „Nálam nélkül 
semmit sem tehettek.“ *) V agy is: Az én segélyem, az én malasztom 
nélkül, — melyet mint Megváltó és Üdvözítő érdemeltem ki nektek, 
és kész vagyok megadni, — semmi olyast nem tehettek, ami örök 
üdvösségtekre válnék; vagy mint ugyanezt szent Ágoston ér �
telmezi : semmit, sem kicsit, sem nagyot, sem könnyüt, sem 
nehezet, tehát a parancsokat sem tarthatjátok meg úgy, amint 
Isten követeli, annál kevésbbé üdvözülhettek. Egyébiránt ha az em �
beri ész és szabad akarat elégséges volna az isteni parancsok meg �
tartására, miért adta volna Isten a zsidóknak Ezekiel próféta által e 
vigasztaló Ígéretet: „Uj lelket adok nektek és azt eszközlöm, hogy 
parancsaim  szerint éljetek, törvényeimet tiszteletben tartsátok és 
azok szerint cselekedjetek ?“ Vájjon nem annyit jelent-e ez is, m in t:
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nálam nélkül nem tarthatjátok meg a parancsokat; de az én lelkem 
odakölcsönzése által oly helyzetbe hozlak benneteket, hogy azokat 
m egtarthassátok; azaz az én lelkem megadja a ti, természeténél 
fogva gyenge lelketeknek ama fensőbb erőt, mely akaratom hü tel�
jesítésére okvetetlen szükséges.

Mit értünk az isteni malaszt alatt?
„Isteni malaszt alatt itt a benső természetföiötti segélyt vagy 

adományt értjük, melyet Isten Jézus Krisztus érdemeinél fogva köl�
csönöz nekünk örök üdvösségünkre.“

E  szó : „m alaszt“ vagy ^kegyelem“ többíéle jelentményü. Elő �
ször is jelenti valamely hatalmasabb személynek különös jóakaró 
érzületét más, alsóbb rendű egyén iránt. így azt szoktuk mondani, 
hogy valaki a királynál „kegyelemben“ (kegyben) áll. Ily értelemben 
szólt az angyal, Máriához: „Kegyelmet találtál Istennél.“ Továbbá 
gyakran jelenti ama jóakaró érzületnek tényleges bizonyítékát, vala �
mi jó tettet, melyet a íensőbb egyén az alsóbb iránt puszta jóság �
ból, minden kötelezettség nélkül tanúsít. Ily értelemben „kegyelem �
nek“ nevezhetjük Istennek, mint fensőbb lénynek valamennyi jó té �
teményét, bárminemüek volnának is azok, melyeket irántunk tanúsí �
tott és naponkint tanúsít.

Az isteni jótétemények minősége szerint a malaszt általá �
ban kétféle; vagy természetes, vagy természetfölötti. Természetes 
malasztoknak nevezhetjük mindazon jótéteményeket, melyeket Isten 
már azáltal adott nekünk, hogy eszes lényekké, emberekké terem �
tett. Ilyenek: az élet, a lelki tehetségek, a testi érzékek és e rő k ; 
továbbá az egészség, növekedés, táplálék, ruházat és számtalan 
egyéb dolog, melyek ideiglenes jólétünkre szolgálnak. Természetfö �
löttiek pedig azon maiasztok, melyek örök üdvösségünkre vonat�
koznak, melyek tudniillik az embernek szükségesek, hogy üdvös �
ségét, felsőbb természetfölötti czélját elérje,- és egykor miként az ég 
angyalai, Istent a dicsőség fényében színről színre megláthassa. Itt 
tehát a „malaszt“ alatt értjük általán véve ama belső, természetfö �
lötti adományokat,- megvilágositásokat-, melyek az embernek, Jézus 
Krisztus érdemeinél fogva azért adatnak, hogy saját üdvösségét 
segítsék elő.

Hányféle ezen malaszt?
„Kétféle; 1) segítő malaszt, mely tényleges malasztnak is ne �

veztetik; 2) megigazulási vagy megszentelő m alaszt.“
A segítő malaszt a hittudományban a Szentléleknek az ember�

re gyakorolt azon futólagos befolyását jelenti, melynél fogva lelkünk 
egyes mulékony cselekményekre ösztönöztetik; ellenben a m egszen �
telő malaszt nem egyéb, mint a lélekben maradó isteni malaszt. 
Továbbá a segítő malaszt oly segedelem, melyet Isten a rosz- 
nak elkerülésére és a jónak végbevitelére n y ú jt; oly segítség, me�



lyet Isten a szükséglet szerint, minden egyes jó cselekményhez 
bárkinek m egad; s éppen azért neveztetik „segitő m alasztnak.“ E l �
lenben a megszentelő malaszt azon erővel bir, hogy bennünket 
megszentel, a biin állapotából a szentség vagy megigazulás állapo�
tába helyez, és mindaddig bennünk marad, mig mi is ezen Istennek 
tetsző állapotban maradunk. Végre mig a segitő malaszt mintegy 
futólag érinti, világosítja, inti és erősiti meg a le lket; addig a m eg �
szentelő malaszt a lélekhez tapad, keresztülhatja s fölhevíti, miként 
a tűz a vasa t; vagy miként napsugár a kristályon, átmegy rajta 
és fénynyel tölti be; szóval tartós szépséget és nemességet, azaz 
oly erény-díszt kölcsönöz a léleknek, mely nélkül senki sem lehet 
Isten előtt kedves, és melylyel senki sem lehet előtte visszatetsző .

1. §. A segitő malasztről.
Miben áll a segitő malaszt?
„A segitő m alaszt abban áll, hogy Isten értelmünket megvilá- 

gositja, és akaratunkat ösztönzi, hogy a roszat kerüljük, a jó t pe �
dig akarjuk és gyakoroljuk.“

Az isteni m alaszt ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy ér �
telmünket fölvilágosítja, hanem ösztönzi az akaratot is, hogy a föl�
ismert igazságokat erősen higyje, a megismert jót határozottan 
akarja, és erélyesen teljesítse, a felismert roszat pedig kerülje. Azért 
az isteni m alaszt által fölvilágosított ember bizonyos hajlamot, ked �
vet és szeretetet érez magában a jónak gyakorlására; megnyugvást 
és megelégedést talál, midőn elhatározza, hogy e belső ingert kö �
vetni fogja, a jót cselekszi, a roszat kerüli.

A malaszt szükségessége.
Van-e szükségünk a malaszt segedelmére?
„Erre oly nagy szükségünk van, hogy malaszt nélkül üdvös �

ségünkre semmi legkisebbet nem kezdhetünk, nem folytathatunk, s 
nem fejezhetünk be .“

E z annyit tesz, hogy az ember malaszt nélkül nemcsak sem �
mi érdemet nem szerezhet a m ennyországra, hanem olyat sem te �
het, ami az üdvösségre h a sz n o s ; egyszóval nem akarhat és nem 
tehet semmi olyat, ami örök üdvösségre vezet. Azért mondja Jézus : 
„Nálam nélkül semmit sem tehettek ;“ és az apostol szavai szerint: 
„Nem mintha elegendők volnánk valamit gondolni magunktól, mint 
magunktól, hanem a mi elégséges voltunk az Istentől vagyon,“ 
Egyáltalán isteni m alaszt nélkül senki sem akarhat, kezdhet, tehet 
vagy fejezhet be valami Isten előtt is kedves jót.

Miért oly elkerülhetetlenül szükséges a malaszt minden üdvös 
dologra ?

1) „Mert az örök boldogság természetfölötti jó, következéskép



csak természetfölötti erő és segítség, vagyis a malaszt által érhet�
jük ezt el.“

A végtelen bölcs és jóságos Teremtő oly sok és oly kitűnő 
erőket adott az emberi természetnek, hogy t méltán neveztetik az em �
ber a látható világ királyának, koronájának. Ámde ezen természetes, 
velünk született erők, az értelem, szabadakarat stb. ha még oly tö �
kéletesek volnának is, mint a bűnbe esés előtt, nem elégségesek ah �
hoz, hogy az örök életre legkisebb hasznos müvet is elkezdjenek, 
vagy befejezzenek, éppen úgy, mint a járó tehetség nem elég arra, 
hogy a levegőbe emelkedjünk vagy repüljünk. Az ember tehát pusz �
ta természetes erejéből éppen úgy nem haladhat az örök üdvösség 
utján egy tapodtat sem előre, miként egy tökéletes inaszakadt nem 
állhat egyenesen vagy nem járhat. E  szerint az isteni m alaszt el�
kerülhetetlenül tehát azért szükséges, hogy az ember, ki term észet�
fölötti czélját a maga erejéből sem meg nem ismerheti, sem arra 
nem törekedhetik, minden egyes cselekedetében képes legyen erre. 
Az evangéliumi inaszakadhoz csak egyszer közelített az Üdvözítő és 
egész életére adott neki jártányi e rő t ; de a vándor mellett, ki meny- 
nyei hazájába igyekszik, minden lépésnél ott kell állania a Szentlé- 
leknek, hogy malasztjával segítse őt utjának szerencsés folytatására 
és bevégzésére.J)

2) „Szükséges a malaszt azért, mert csak általa lépünk Jé �
zussal összeköttetésbe és részesülünk végtelen érdemeiben, melyek 
minden üdvösségnek forrását képezik.“ Ezek szerint a másik okot, 
miért elkerülhetetlenül szükséges az isteni malaszt minden üdvös 
cselekményhez, jogosan keressük abban, hogy Isten bölcs végzése 
szerint, az embernek semmi sem válik üdvére, ami Jézus Krisztus 
érdemei által nem nyer természetfölötti értéket; és megfordítva, csak 
azon cselekmények nyernek Jézus érdemei által természetfölötti ér�
téket, melyek a malaszt be- és közrehatása alatt kezdetnek, folytat�
t a l a k  és végeztetnek el. Isten t. i. a bukott embert csak egyszü �
lött Fia által akarta a szentség és megigazulás állapotába vissza 
helyezni. Ugyanazért nem angyalra bizta Isten a megváltás müvét — 
jegyzi meg szent Anzelm — hanem az Istenemberre, hogy egyedül 
ennek köszönhessük üdvünket. Ha tehát Isten még a trónja körül 
álló szellemek egyikének sem akará átengedni azon dicsőséget, hogy 
az emberi sziv üdvének szerzője lehessen, ugyan mikép engedné át 
azt nekünk, bukottaknak, kiknek teljes fölkelésre és megújulásra van 
szükségünk ? Már pedig valóban ez történnék, ha természetes erőnk�
ből csak az első lépést is megtehetnők az üdvösségre.

Az ember tehát csak annyiban végezhet az üdvösségre hasz �
nos munkát, amennyiben Krisztus a megelőző malasztban mintegy

*) Megjegyzendő, hogy már a mennyei hazába vezető ut megkezdésére is a 
Szentlélek malasztja ösztönzi a vándort.



kezet nyújt az embernek, az ember pedig a közreműködés által 
megragadja azt és igy Üdvözítőjével együtt kezdi, folytatja és fejezi 
be a cselekményt. Isten aztán csak az ily cselekményekre tekint 
alá kegyesen és örömmel, mert látja, hogy azokat szeretett Fia 
kezdi el és fejezi be.

A malaszt kiosztása.
Ad-e Isten minden embernek malasztot?
„Igen is, ő minden embernek elegendő malasztot ad, hogy az 

őket kötelező parancsokat teljesíthessék és üdvözülhessenek.“
Miután Isten minden emberre alkalmazni akarja a megváltás 

gyümölcsét, azaz őket üdvözíteni kívánja, világos, hogy Jézus vég �
telen érdemeinek kincseiből mindenkinek annyi malasztot ád, amennyi 
elegendő az üdvösség megszerzésére. Annyi bizonyos, hogy senki�
től sem tagadja meg az imádság malasztját, mely pedig kulcsa 
mindazon m alasztoknak, melyek az igaz hithez, a heves kisértések 
legyőzéséhez, a sziv őszinte megértéséhez, az isteni parancsok hü, 
állandó m egtartásához okvetetlenül megkivántatnak. Hogy Isten-az 
imádság malasztját senkitől sem tagadja meg, e tan mellett szent- 
irás és hagyom ány egyaránt tanúskodik, ugyanazért csak néhány 
példát hozunk fel.

1) Hogy az embernek a nehéz kisértések idején elegendő ma- 
laszt adatik azok legyőzésére, arról az apostol kezeskedik, irván : 
„Hű az Isten, nem hagy titeket erőtök felett megkisértetni, sőt a 
kisértéssel erőt is szerez, hogy elviselhessétek“,1) vagyis malasztjá- 
val segíteni fog titeket, hogy a kísértést legyőzhessétek.

2) Isten, miként mindenkinek ad malasztot arra, hogy nagyobb 
kisértésekben a bukást elkerülhesse, úgy az elbukottnak is nyújt 
elégséges malasztot az őszinte m egtérésre; mert ha ez nem így 
volna, mikép mondhatná az Üdvözítő magáról, hogy azt jött ke �
resni és megmenteni, ami elveszett vala. Ha a bűnös nem nyerhetne 
elegendő m alasztot a megtérésre, ugyan micsoda jelentésök volna 
akkor a  jó  pásztorról, az elveszett pénzről, stbiről szóló példáza�
toknak ? É s hogyan férne az össze Jézus magaviseletével a bűnösök 
iránt? „Elek én! úgymond az Ur Isten, nem akarom az istentelen' 
halálát, hanem hogy megtérjen az istentelen az ő útjáról és éljen.“2) 
Mivel tehát Isten azt akarja, hogy a bűnös megtérjen, világos, hogy 
elegendő m alasztot is ad neki az igaz megtérésre, mert malaszt 
nélkül a bűnös a megtérés munkáját végbe nem vihetné. A bűnös 
részére tehát ez életben mindig van menekülés.

3) A mi pedig a bennünket kötelező isteni parancsok m egtartását 
illeti, arról a trienti zsinat egész világosan igy beszél: „Isten semmi



lehetetlent nem parancsol, hanem midőn parancsol, int, hogy tegyünk 
annyit, amennyi tőlünk telik. Igaz ugyan hogy a bűnös nem telje�
sítheti a főparancsot, mely azt követeli, hogy Istent mindenekfölött 
szeressük, mert ha Istent mindenekfölött szeretné, akkor már nem 
volna bűnös, hanem igaz. Ámde e képtelenséget nem a m alaszt 
hiánya okozza, melyet Isten mindenkinek megad, hanem a bűnösnek 
rósz akarata, ki a megtérés kínált malasztját elutasítja magától. 
Aki egy színig megtöltött edénynyel akar a folyó vízből meríteni, 
nem panaszkodhatik a folyóra, hogy nem akar neki vizet ad n i; az 
ok, a miért nem meríthet, abból áll, hogy edénye m ár tele van. Ha 
a bűnös komolyan megakarná tisztítani szivét minden rendetlen sze �
retettől, akkor alkalmassá is lenne Isten szeretetét m agába fogadni.

S ámbár jólehet a kegyes Isten minden egyes embernek, vagy 
közvetetlenül, vagy legalább közvetve, az imádság által, elegendő 
malasztot ád kötelességeinek teljesítésére, hogy üdvözülhessen ; mégis 
bizonyos, hogy nem minden ember kapja a malaszt ugyanazon 
mértékét, amennyiben Isten, ki malaszt kincseit szabadon és függet
lenül osztja szét, egyiknek csak egy, másiknak két, ismét másiknak 
öt talentumot ád. A maiasztok kiosztása éppen úgy történik, mint 
a természetes adományoké. Szám és nagyság tekintetében itt is, ott 
is jelentékeny különbség van. É s miként az, aki szegényebb lelki 
tehetséggel és kevesebb testi előnyökkel bír, nagy jogtalanságot 
követne el, ha a természet ura ellen zúgolódnék, mert hiszen, amije 
van, azt is ingyen k ap ta ; úgy nem panaszkodhatik az sem, aki 
csekélyebb malasztot nyer, és nem tehet szem rehányást a maiasztok 
végtelen szabad szerző jének: Miért cselekedtél igy ? mert kinek-kinek 
szükségleteihez mérten megadja az elegendő malasztot.

A szabad akarat közreműködése a malaszttal. 
Mit tegyen az ember, hogy a malaszt üdvösségére váljék?

„Ne szegüljön annak ellene, hanem híven működjék vele közre.* 
Az isteni malaszt mennyei világosság, mely az emberi értelmet meg- 
világositja; titokteljes szózat, mely az akaratot a megismert jónak 
gyakorlására índitja és a rosztól visszatartja. Ámde valamint a nap 
hiába ragyog az embernek, ha ez behunyja szem eit; és valamint az 
apai szó hiába ösztönzi a gyermeket a parancs vagy tilalom m egtar �
tására, ha ez bedugja füleit, hogy ne hallja az t: úgy a m alaszt 
is hatástalan lesz, ha az ember annak sugarai előtt behunyja 
lelki szemeit, ha szózatára szándékosan süket marad. Az isteni 
malaszt tehát nem válik üdvösségére az embernek, ha ez jobban 
szereti a sötétséget, mint a világosságot, azaz ha oly formán sze �
gül annak ellene, mint a zsidó főtanács roszlelkü tagjai, kiket szent



István diakon igy pirongatott m eg : „Ti kemény nyakuak! ti min�
denkor ellene törekesztek a Szentléleknek.“ >)

Hogy azonban a malaszt üdvösségére váljék az elfogadónak, 
nem elég, hogy határozott rósz akaratból ne szegüljön ellene, hanem 
az is megkivántatik, hogy el ne mulaszsza vele közrem űködni; 
kell, hogy lelki szemeit valóban nyissa ki v ilágosságának; hogy 
szive hallgasson buzdító, figyelmeztető, fenyegető, parancsoló vagy 
tiltó szavára; szóval a közreműködő malaszt segélyével azt kell 
akarnia és tennie, amire a megelőző ösztönzi. így Pl. ha valamely 
bűnös érzi bűneinek súlyát, sóhajtoz alatta, szeretne is attól meg �
szabadulni, de komolyan mégsem határozza el magát, mert oly 
malasztot vár, mely úgyszólván mindent végbevigyen ő helyette, sőt 
minden fáradságtól, önmegtagadástól megkímélje, az ily bűnös, kit 
a megelőző malaszt bünbánatra nógat, nem működik közre, és vá �
rakozásában iszonyúan megcsalatkozik. Ha magad semmit sem te- 
szesz, és azt várod, hogy a malaszt téged átváltoztasson, akkor 
örökké veszedelemben forogsz, és meghiúsítod a malaszt minden 
hatását. Mert hasztalan ír az orvos a betegnek bárminő hatásos 
gyógyszert, ha ez nem akarja ezt bevenni, azon ürügy alatt, hogy 
nagyon k ese rű ; hasztalan nyújtasz a gödörbe esettnek kötelet, hogy 
azt kihúzd, ha ez még kezét is restelli kinyújtani és a mentő esz �
közt megragadni. Éppen így nem segíthet a malaszt sem a bűnösön, 
ha ez nem akar azzal közreműködni. Saul a malasztnak köszönheté 
m egtérését: Isten malasztjából vagyok, ami vagyok ; de mindjárt 
hozzáteszi: „Az ő malasztja nem volt bennem hatástalan.“ Saul a 
keresztények üldözőjéből Krisztus apostolává lett, ki saját vallomása 
szerint többet dolgozott valam ennyinél; de hogy Istennek megadja 
a dicsőséget, hozzácsatolja; „ámde mégsem én, hanem Isten m a�
lasztja velem.“ így beszéljen mindenki, ha Istenhez tér, vagy bármi 
jó t cselekszik: Végbevittem, de nem én, hanem Isten malasztja, 
melylyel közrem űködtem !

Végre arra nézve, hogy a malaszUal csakugyan szükséges 
közreműködnünk, velősen mondja szent Á goston : „Isten, téged nél�
küled terem tett; mert semmi beleegyezésed nem járult hozzá, nem 
is járulhatott, minthogy akkor nem is léteztél. Ámde Isten, ki 
téged nélküled teremtett, nem tesz téged megigazulttá nélküled. Ő 
tudtod nélkül teremtett téged; ámde csak akkor tesz igazzá, ha 
magad is m egakarsz igazulni.“

Vájjon az ember elleneszegülhet-e a malasztnak?
„Igen is elleneszegülhet; mert az isteni malaszt nem kény �

szeríti az emberi akaratot, hanem teljes szabadságot enged neki.“
Hogy az ember, az isteni malasztnak ellene szegülhet, ez elvi-



tázhatlan hitágazat, s az ellenkező tételeket, hogy t. i. az emberi 
akarat sohasem állhat ellen a malasztnak, a római szentszék több �
ször kárhoztatá. Ezen igazság megerősitésére legyen szabad felhozni 
Jézus esetét, ki fájó szívvel és rettentő büntetésekkel fenyegetőzve, 
igy panaszkodik Jeruzsálem megátalkodott lakói ellen: „Jeruzsálem, 
Jeruzsálem ! Hányszor akartam fiaidat összegyűjteni, miként a tyuk 
összegyűjti csirkéit szárnyai alá; és te nem ak a rtad !“ Miért panasz �
kodik itt Jézus, nemde éppen azért, mert a m alasztnak ellenszegültek ? 
Azon emberek tehát, kik miatt Isten igy panaszkodik, nem nélkü �
lözték a szükséges m alasztot; ámde elmulaszták a szükséges köz �
reműködést; szabad akaratból nem akarták a malasztot követni, 
habár Isten mindent megkisérlett, hogy nekik a hozzájárulást lehe�
tővé tegye; ők tehát ellenszegültek az isteni malasztnak, melylyel 
éppen úgy közre is működhettek volna. Tehát az ember a m alaszt�
nak ellenszegülhet.

2. §. A megszentelő malasztról.
Mi a megszentelő malaszt?
„Egy meg nem érdemlett természetfölötti adomány, melyet a 

Szentlélek önt lelkűnkbe, akkor, midőn bűnösökből igazakká, isten 
gyermekeivé, és a mennyország örököseivé tesz bennünket.“

Miként teremtéskor az agyagból alkotott emberi test még élet�
telen volt, és még a teremtő leheletre vala szüksége: úgy a segítő 
malaszt által uj életre előkeszitett bűnös sem él m ég; kell, hogy 
Isten Lelke még tovább fuvaljon rá, hogy ellása a természetfölötti 
élettel. Isten ezen életosztó lehelete képezi a Szentlélek azon aján �
dékát, melyet megszentelő malasztnak nevezünk; s mert e m alaszt 
a bűn állapotából a szentség és megigazulás állapotába helyezi át 
az embert, azért máskép a megigazulás malasztjának is neveztetik. 
É s minthogy a bűnös állapot lelki halál, azért a megszentelő m a �
laszt beöntése, mely e szomorú állapotot megszünteti és az Isten �
nek tetsző élet állapotát szerzi vissza a léleknek, nem ok nélkül 
hasonlittatik ez össze a testi halálból való föltámadással. Azért ezen 
átmenet „lelki újjászületésnek“ , aki pedig abban részesül „újjászü �
letettnek „ neveztetik.

Mit foglal tehát magában a bűnös megigaznlása ?
„A megigazulás magában foglalja: 1) a megtisztulást minden 

bűntől, vagy legalább a halálos bűnöktől, valamint az örök büntetés 
elengedését is; 2) a belső ember megszentelését és m egújulását.“

A 16. század hitujitói e dologra nézve azt hirdették, hogy az 
egészen külső valami és a Krisztus érdemeire való tekintetből a  bün �
tetés elengedtetik ugyan, de a bűn nem töröltetik el, hanem béta-



kartatik, azaz nem számittatik be többé vétségül. E  tan szerint a 
megigazulásnál nem történik benső megtisztulás, annál kevésbbé 
átváltozás Istennek tetsző életre, vagy belső megszenteltetés. A meg- 
igazult éppen oly bűnös marad belsőleg, mint előbb v o lt; ámde Is �
ten igaznak tekinti őt, mert hát Krisztus érdeme úgyszólván befö- 
dözi és ez mindaddig igy tart, mig el nem veszti a hitet, mely által 
Krisztus megváltói érdeme nekj beszámittatik. E gonosz tévtannal 
szemben a kath. egyház azt tanítja, hogy a megigazulás nem csu �
pán külső, hanem belső megtisztulás a bűnöktől és egyszersmind 
igazi megszenteltetése és megigazulása a belső embernek, melynél 
fogva az ember igaztalanból, vagyis bűnösből igazzá lesz.

Hogy a bűnök a megigazulás malasztja által igazán bensőleg 
elengedtetnek, vagy eltöröltetnek, ezt a szentirás is a lehető legvilá�
gosabb szavakkal erősiti meg, a mennyiben a szentirás nemcsak 
a bűnök betakarásáról vagy be nem számításáról beszél, hanem 
nyíltan kimondja, hogy azok eltöröltetnek, elvétetnek, a tenger mély�
ségébe d o b atn ak ; Isten szétoszlatja azokat, mint a felhőt és ködöt. 
A bűnös megmosatik, megtisztul, fehérebb lesz a hónál, úgy hogy 
semmi kárhozatra méltó nem marad benne. De ha a szentirás ezen 
és számtalan más helyei nem szólnának is ily világosan a valósá �
gos megtisztulásról, még akkor is nemcsak a szentatyák és a bib�
lia összes katholikus hitű értelmezőinek tekintélye, hanem a józan 
ész is azt javasolná, hogy még az írás azon szavait is, a valósá �
gos bűn eltörléséről kell magyaráznunk, melyek a bűn elfödözését 
emlegetik, mert hisz különben minő volna az olyan megigazult, aki 
pusztán külső megigazulással bírna, és azt úgy öltené magára, mint 
valamely kölcsön vett zubbonyt? Hasonlítana a festett koporsóhoz, 
mely kívülről tetszik ugyan a szemnek, de belül tele van mindenféle 
undoksággal.

2) Végre a belső átváltozásról vagy megszenteltetésről a kath. 
egyház azt tanítja, hogy a megigazulásnál Krisztus megváltói érde�
me nem pusztán beszámittatik nekünk, nem befödő ruha gyanánt 
adatik ránk, hanem hogy valósággal igazakká tesz bennünket, úgy 
hogy lelkileg megigazulunk, valóban igazak leszünk, mert a megi- 
gazulást lelkűnkbe fogadjuk, s kiki a magáét azon mértékben, amint 
a Szentlélek kinek-kinek osztja!

Előkészület a megigazulásra.
Mivel kezdődik a bűnös megigazulása?
„A megelőző malaszttal, mely a bűnöst megvilágositja és arra 

ösztönzi, hogy7 Istenhez térjen.“
Ha a bűnös el akarja nyerni a megigazulás malasztját, okve- 

tetlen szükséges, hogy annak elfogadására előkészüljön. Ámde. mi�



vei az ember saját erejéből még az első lépést sem teheti meg az 
üdvösségre, s általában semmi oly cselekményt nem vihet végbe, 
mely az üdvösségre h aszn o s; ennélfogva világos, hogy az első lö �
késnek a megigazulásra Istentől kell származnia és hogy azon lökés 
nem áll másban, mint a megelőző malasztban, mely a bűnöst hivja, 
megvilágositja és ösztönzi, hogy Istenhez térjen. Azért mondja m a �
ga Jézus: „Senki sem jöhet hozzám, hacsak Atyámtól nem adatik 
neki.“ Az ember tehát ezen előleges isteni hívást a megtérésre vagy 
megigazulásra az egyház nyilatkozata szerint semmikép sem érde�
melheti meg. Sőt még azon erkölcsi jó cselekmények is, melyek a 
malasztot netalán megelőzték, csak annyiban készíthetik elő a bű �
nöst a megelőző malaszt elfogadására é s 'a z  ezután következő meg�
igazulásra, amennyiben nem növelik, mint a rósz tettek azon aka �
dályokat, melyek az ösztönző malasztnak és a benső megszentel- 
tetésnek útjába állanak.

Mit tegyen a bűnös, hogy megigazuljon ?
1) Aki meg akar igazulni „mindenek előtt higyje, amit Isten 

kinyilatkoztatott, különsen azt, hogy Jézus Krisztus által igazulunk 
meg.“ Tehát a hit mindazokra nézve, kik még ezzel nem bimak, 
első és egyáltalán mulaszthatatlan lépés a megigazuláshoz, a meny�
nyiben a hit által, mely nélkül „lehetetlen kedvesnek lenni Istennél“ 
a bűnös ismét kezet fog Istennel, noha vele a szeretet hiánya miatt 
még tökéletesen nem egyesülhet. Ily értelemben mondja Fülöp dia�
kónus is Kándáces királyné tisztjének, midőn ez a keresztséget kí�
v án ta : „Ha hiszesz teljes szivedből, megtörténhetik.“ Ámde egyedül 
a hit még nem teszi az embert Isten előtt m egigazulttá; a hit csak 
gyökér, melyből a további cselekmények egymás után fejlődnek ki. 
Ugyanazért kell: 2) „Hogy a bűnöst az isteni igazságosságtól való 
félelem üdvösen megrettentse s az isteni irgalomtól bocsánatot re �
méljen.“ így a niniviták üdvösen megrettenvén a kilátásba helyezett 
büntetésektől, töredelmet tartottak; Saul, miután Isten keze földre 
sujtá, reszketve kiált fe l: „Uram, mit akarsz hogy cselekedjem ?“ 
Ellenben Péter megsiratja bűneit az isteni mester egy szánakozó 
pillantása követkztében i s ; a lator megtér a fölfeszitett Üdvözítő or �
szágának gondolatára i s ; Mária Magdolna pedig töredelmesen Jézus 
lábaihoz borul, nem azért, mert fél, hanem mert „nagyon szeret.“ 
A további előkészület végre abban áll: 3) „Hogy a  bűnös kezdi 
Istent szeretni, s bűneit mindjárt megbánja és elhatározza, hogy uj, 
Istennek tetsző életet kezd és fölveszi a keresztséget, vagy ha már 
meg volna keresztelve, a töredelem szentségét.“ Ezen reménynyel 
összekötött félelemből és m ásrészt a szeretetből származik végre a 
bánat, vagyis az elkövetett bűnök miatti fájdalom és azok megutá- 
lása, a mennyiben most már a bűnös a hit, remény, szeretet és 
bánat által előkészül a megigazulásra, fölveszi a keresztséget, vagy



esetleg a töredelem szentségét. És mihelyt a szent viz ráöntetik, 
vagy a paptól föloldoztatást nyer, a Szentlélek is leikébe önti a 
megszentelő m alasztot, mely malaszttal együtt „megnyeri az ember 
a bűnök bocsánatát és a benső megszenteltetést, mi által megiga- 
zul, Isten gyermekévé és a m ennyország örökösévé lesz.“

A megigazulás állapota.
Bizonyos lehet-e az ember arról, hogy megigazul?
E  tekintetben a következő három alapelvet tartsuk szem e lő tt:
1) „Senki sem birhat tévedhetetlen, az isteni hitre alapított bi�

zonysággal a felől, hogy valóban megigazult, miként a tévtanitók 
állítják.“

2) „Az ember általában nem birhat teljes, minden kétséget ki�
záró bizonysággal a felől, hogy valóban megigazult, hacsak azt Is �
ten külön nem nyilatkoztatja ki neki.“ Mert valamint senki sem 
kételkedik, ha jámborul él, Isten irgalmában, Jézus Krisztus érdemei�
ben és a szentségek hatásában, erejében; úgy mindenki*félhet és 
aggódhatik malasztbeli állapota felől, ha megfontolja saját gyarlósá �
gát és hiányos előkészületét. Ezért mondta szent Pál is: „Magamat 
sem Ítélem, mert semmiben sem vádol ugyan lelkiismeretem, de 
azért még nem vagyok m egigazulva; aki pedig engem itél, az Ur az .“

3) „Ám az ember e bizonytalanság daczára is elég bizonyos
ságot szerezhet a m aga megigazulásáról ha azon iparkodik, hogy 
Istennek örömmel szolgáljon, bizalommal vegye fel a szentségeket 
és vigasztalódva, nyugodtan várja halála óráját.“ Hiszen „a béke és 
öröm “, mint szent Pál irja, a Szentlélek gyümölcsei, ki a megiga- 
zuláskor szivünkbe száll. Mikor pedig a halált közeledni érzi vala, 
ezt irta az apostol T im otheusnak: „Jó harczot harczoltam ; egyéb �
iránt eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az 
Ur, az igaz biró.“ H a tehát a szent gyónásra gondosan elkészül�
tünk és feloldozást nyertünk, alaposan remélhetjük, hogy bűneink 
eltöröltetnek.

Vájjon a megszentelő malaszt gyarapodhatik-e, kisebbe dhetik-e 
és elveszhet-e?

„A trienti zsinat a tévtanitók ellen hitágazatkép mondta ki, 
hogy a megszentelő m alaszt gyarapodhatik, ső t gyarapszik is, nem �
csak a szentségek által, hanem jó cselekedetek gyakorlása által is .“ 
Hogy kisebbedhetik is, erre nézve az egyház nem nyilatkozott; de 
a hittudósok általában azt vélik aquinói szent Tamással, hogy a 
bocsánatos bűnök kisebbíthetik azt, nem lényegileg, hanem növeke�
dését, gyarapodását akadályozzák, és igy annak teljes elvesztését is 
előkészíthetik.



Megmaradhat-e minden igaz a malaszt állapotában ?
„Az igaz — Isten különös segedelme nélkül — nem maradhat meg 

a megigazulás állapotában.“ „Azért a segedelmet és a halálunkig 
való állhatatosságot alázatosan és folyvást kérnünk kell.“ Hogy a 
megigazult megmaradhasson Isten barátságában, erre nem elegendő 
azon malaszt, mely által bűnösből igazzá, Isten barátjává lett; ha �
nem még egy különös isteni segítségre is van szüksége ; vagy más 
szavakkal a megszentelő malaszton kivül a segitő malaszt is szük �
séges neki.

A megigazulás gyümölcsei-
Minő gyümölcsöket terem a megigazult ember a malaszt se �

gélyével ?
„Jókat, vagyis érdemszerző cselekményeket; mert minden jó 

fa jó gyümölcsöket terem.“
1) Hogy a jó cselekmények érdemszerzők lehessenek, minde�

nekelőtt megkivántatik, hogy aki azokat végbeviszi, a megszentelő 
malaszt állapotában legyen. Ez világosan kiderül az Üdvözítő kö �
vetkező szavaiból: J) „Valamint a szőlővessző nem hozhat magától 
gyümölcsöt, ha a tőkén nem marad, úgy ti sem, ha nem maradtok 
bennem.“ Krisztus ezzel nyilván azt akará m ondani: „Ha ti, kiket 
most a malaszt és a szeretet köteléke egyesit velem, nem maradtok 
meg ezen egyesülésben, akkor éppen úgy nem teremhetitek az örök 
élet gyümölcseit, nem vihettek végbe mennyországra érdemes tette �
ket, miként a tőkéről letört venyige nem hozhat édes szőlőfürtöket.

2) Ha a megigazult ember cselekménye érdemes akar lenni, 
hát legyen erkölcsileg jó i s ; mert az erkölcsi rósz nem jutalmat, 
hanem büntetést érdemel Isten, az igazságos fizető részéről. A cse �
lekmény pedig akkor lesz erkölcsileg jó, ha Isten törvényével meg�
egyez, vagyis jó szándékkal és oly körülmények közt vitetik végbe, 
melyek azt nem tiltják. Ha e föltételek közöl csak egy is hiányzik, 
akkor a cselekmény nem bir az érdemességhez megkívánt jósággal, 
így pl. az alamizsna osztás magában véve jó, a felebaráti szeretet 
parancsával megegyező cselekmény, de ha valaki kevélységből és 
képmutatásból, vagy oly körülmények közt osztana alamizsnát, me�
lyek azt meg nem engedik, akkor a magában véve jó cselekményt 
erkölcsileg roszszá tenné a rósz szándék és a tiltó körülmények. 
Ugyanez áll a bucsujárásokról, szóbeli imádságokról, fogadalmakról 
stb. is, melyek noha magukban véve jók, mégis elromolhatnak a 
ferde szándék vagy más körülmények miatt.

3) A harmadik kellék a jócselekmények érdemességére vonat�
kozólag az, hogy legyenek természetfölöttiek. E sajátsággal pedig



akkor fognak bírni, ha a malaszt természetfölötti segélyével és va �
lami természetfölötti okból vitetnek végbe. Hogy az oly cselekmé�
nyek, melyek tisztán természetes okból származnak, érdemetlenek, 
azt m aga Jézus is világosan jelzi, midőn igy sz ó l: „Ha csak azo �
kat szeretitek, kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát vehetitek ? Nem 
ezt cselkszik-e a vámosok is ?“ J) Az Üdvözítő itt nyilván azt akar�
ja  m ondan i: „Ha csupán azokat szeretitek, ki jó akarattal és sze �
retettel viselkednek irántatok, akkor felebaráti szeretetetek tisztán 
emberi okokból szárm azik ; ellenben ha azért szeretitek a felebará�
tot, hogy mint a mennyei Atya gyermekei, az ő akaratát teljesítsé�
tek és hozzá hasonlítsatok; azaz ha fensőbb, természetfölötti okok �
ból szeretitek őt, akkor szeretetetek ki fog terjedni ellenségeitekre i s ; 
s akkor igyekezni fogtok jót tenni baráttal és ellenséggel, miként 
mennyei Atyátok is jótéteményeivel hatalm azza el az igazakat és 
gonoszokat. Végre gyakran int Jézus arra is, hogy a jót ne akár- 
mint cselekedjük, hanem az ő nevében, ő érette, az ő nevéért;“ mert 
nem ígér kivétel nélkül mindenkinek jutalmat, aki atyafiának egy ital 
fris vizet nyújt, hanem csak annak, aki ezt az Ő nevében, vagyis 
azért cselekszi, mert a szomjazóban „Krisztust akarja kiszolgálni.“

Tehet-e az ember valami jót a halálos bűn állapotában is ?
„Tehet ugyan jót, de azáltal a m ennyországot ki nem érde�

melheti.“ A bűnös tehet ugyan jót, ső t a  malaszt segélyével és a 
hit indokaiból természetfölötti cselekményeket is vihet végbe ; ameny- 
nyiben ímádkozhatik, bőjtölhet, alamizsnát adhat stb. csakhogy ezen, 
a kegyelem-hiány állapotában gyakorolt jó cselekmények nem bír�
nak a m ennyországra érdemmel, nem jogosítják fel őt az örök ju �
talomra. Ámde ha egyfelől hamis nézet és ellenkezik a keresztény 
hittel, hogy az ember a halálos bűn állapotában érdemleges tetteket 
vihet véghez; másfelől éppen oly helytelen és hitellenes azt képzelni 
is, hogy amit a bűnös cselekszik, még az erkölcsileg jó tettek is 
(böjt, imádság, alamizsna osztás) haszontalanok és értéktelenek, ső t 
roszak és kárhozatra méltók. N em ; a bűn állapotában gyakorolt jó 
nem haszontalan, sőt inkább „nagyon is hasznos arra, hogy Isten �
től m alasztot nyerjünk a megtérésre, néha pedig az ideiglenes bün �
tetések elkerülésére is .“ Mert:

1) Isten, ki hatalmát irgalm assága által szokta nyilvánítani, 
sokszor nem bünteti a bűnöst azonnal és nem taszítja pokolba, ha �
nem jócselekményeire való tekintetből időt ad neki a töredelemre és 
különös m alasztokat az őszinte megtérésre. Ily értelemben mondá 
Rafael angyal Tóbiásnak: „Az alamizsna megszabadít a bűntől és 
azt eszközli, hogy az ember irgalmat és örök életet talál.“

2) Föltehetjük azt is, hogy Isten a bűnösök jó cselekményeit



gyakran természeti javakkal jutalmazza, amennyiben a megérdemlett 
ideiglenes büntetéseket elhárítja róluk. így háritá el Akháb töredel- 
me miatt az ennek házára kiszabott bün tetést; igy őrzé meg a ni�
ni vitákat a végpusztulástól, mert bőjtölve, zsákban és hamuban tar �
tottak bünbánatot.

Mit érdemiünk ki a malaszt állapotában végbevitt jó tettek által?
1) „A megszentelő malaszt gyarapodását; 2) az örök üdvös �

séget.“ Ami ezt illeti, az egyház határozottan tanitja, hogy a meg�
szentelő malasztot minden egyes jócselekmény fokozza, mert vala �
mint egyrészről igaz, hogy a mennyei jutalom annál nagyobb lesz, 
minél, számosabbak és jelesebbek valakinek a malaszt állapotában 
gyakorolt jó cselekményei, úgy másrészről az is kétségtelen, hogy 
minél nagyobb az életszentség, annál bensőbb az Istennel való 
egyesülés, tehát az ő boldogságában való részesülés is. S viszont 
az ember életszentsége sem növekedhetik máskép, mintha ugyan �
azon mértékben növekedik benne a megszentelő malaszt is. Ebből 
tehát világos, hogy a megigazult ember minden egyes természetfölötti 
jó cselekménye által mind a boldogság, mind a megszentelő malaszt 
gyarapodását érdemli ki, mert hiszen máskép a boldogság mértéke 
nem telelhetne meg teljesen a jó cselekmények mértékének és a 
benső szentség fokának.

Honnét nyerik az ilyen jó cselekmények belső értékűket vagy  
érdemlegességöket ?

„Jézus Krisztus végtelen érdemeiből, kinek a megszentelő m a �
laszt által élő tagjai vagyunk.“ E tan igazolására a kath. hittudósok 
a következő két érvet hozzák fel: 1) A megigazultak jó cselekmé�
nyeik következtében csupán azért tarthatnak Jo g o s  igényt a mennyei 
jutalomra, mert Isten megígérte azt nekik. Ámde Isten csak Jézus 
Krisztus érdemeire való tekintetből Ígérte meg azt nekik, tehát jó 
cselekményeik csak a Jézus érdemeinél fogva érdemlik meg a menny�
országot.

2) Jó cselekményeink érdemlegességére vonatkozólag megki- 
vántatik, hogy azokat a valóságos malaszt segedelmével és a meg�
szentelő malaszt állapotában vigyük végbe. Ugyanis valamint a fa 
ága se nem zöldéi, se nem virágzik, sem gyümölcsöt nem hoz, 
hacsak a gyökérből és törzsből nem kap tápnedvet; úgy az emberi 
lélek is terméketlen érdemszerző cselekményekben, ha a megszen �
telő malaszt és szeretet mint élő venyigét nem köti össze Krisztus �
sal, az igazi tőkével. Azért Jézus maga m ondja: „Én vagyok a 
szőlőtő, ti pedig a sző lővesszők; aki én bennem marad és én ő 
benne, sok gyümölcsöt terem ; mert nálam nélkül semmit sem cse �
lekedhettek.“ *)



Köteles-e minden keresztény jó tetteket gyakorolni?
„Igen is, mert minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöket, 

kivágatik és tűzre vettetik.“ J)
Ily kemény szavakkal fenyegeti keresztelő szent János a fari�

zeusok és szadduceusok vakmerő bizakodását, kik üdvösségüket 
biztosnak hitték, mivel testi leszárm azás szerint Ábrahám fiai valá- 
nak, legkevésbbé sem törődvén azzal, hogy cselekedeteik szerint is 
azok legyenek. Ne dicsekedjetek és ne mondjátok igy feddé ő k e t: 
„A mi Atyánk Á brahám !“ N ehigyjétek! hogy ezért majd kikerülitek 
a jövendő b ün te tést; mert mondom nek tek : „A fejsze már a iák 
gyökerére tétetett. Tehát minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, 
kivágatik és a tűzre vettetik.“ Jézus előhirnöke nem azt módja itt: 
Minden fa, mely rósz gyümölcsöt terem, kivágatik, s tb .; h an em : 
minden fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, mely terméketlen. Tehát 
már a jó  cselekmények elmulasztása is elégséges a kárhozatra.

A mondottakból könnyű  belátni, mily ellenmondásba jöttek a 
16. század hit-ujitói nemcsak az egyház minden időbeli tanitásával, 
hanem a szentirás legvilágosabb szavaival is, midőn azt prédikálták, 
hogy a jó cselekmények nem szükségesek az üdvösségre, mert 
egyedül a hit üdvözit.

Miféle jó tetteket kell különösen gyakorolnunk?
„Azokat, melyekre 1) Isten és az egyház parancsai köteleznek;

2) melyek hivatásbeli kötelességeink teljesítésére szükségesek vagy 
hasznosak .“

Jó tetteinknél mire tekint Isten leginkább?
‘„A jó szándékra, mely által kisebb tetteinkért is nagy jutalmat 

nyerhetünk Istentől.“
Jó szándéknak azon akaratot nevezzük, mely cselekvés által 

Istennek törekszik szolgálni, őt dicsőíteni. E  szándék tehát az Isten 
szolgálatára és dicsőítésére irányuló akaratban, a  sziv jám bor érzü �
letében gyökerezik, azért az Ur szemei különösen az érzületet és 
az ebből mintegy kivirágzó szándékot tekintik a mi jó cselekede�
teinknél, s a puszta látszatnak nincs előtte semmi értéke.

Megjegyzendő még, hogy valamely jó cselekmény a különben 
egyenlő minőség és ugyanazon körülmények mellett annál érdemle�
gesebb, minél jobb szándékkal vitetik végbe. A legkitűnőbb szándék 
pedig kétségtelenül az, mely Isten tökéletes szeretetéből származik, 
ha t. i. a cselekvő nem annyira a juialmat, vagy nem egyedül azt, 
hanem inkább Isten dicsőítését tartja szeme előtt, s ha ez képezi 
cselekményeinek végczélját. Ilyen volt ama fillérnyi áldozat, melyet 
a  szegény özvegy a jeruzsálemi templom szekrényébe dobot, mert



minthogy Jézus szavai szerint „mindenét odaadta,' méltán következ�
tethetjük, hogy szándéka volt többet adni,, ha esetleg többje van.

Mily eszközök által kell a malasztot leginkább megszereznünk ?
„A szentségek és az imádság által.“ E két eszköz különböző 

módon szerzi meg nekünk a malasztot, amennyiben szentségek lét�
rehozzák bennünk a malasztot, az imádság pedig lekönyörgi szá �
munkra. Továbbá a szentségek, ha méltókép vétetnek föl, okvetet- 
len előidézik bennünk a rendeltetésök czéljának megfelelő malaszto- 
kat, miként a Bethszaida nevű fürdő-tó csalhatatlanul visszaadá azon 
betegnek az egészségét, ki, miután az urangyala fölzávarta volt, 
először bocsátkozott belé. Ellenben az imádság csupán arra való, 
hogy a malaszt szerzőjét rábirja, hogy az imádkozónak kegyesked �
jék valami malasztot adni, ha t. i. az imádság minden tekintetben 
olyan, aminőnek lennie kell, hogy Isten meghallgassa. így a vakon 
született Ifjú könyörgése arra inditá Jézust, hogy az ő vakságát 
meggyógyítsa. Végre a szentségek által csak azon sajátos malasz- 
tokat nyerhetjük meg, melyek eszközlése végett azokat Isten ren �
delte; holott az ihiádság által megnyerhetünk bármiféle malasztot, 
azok kivételével, melyeket Isten csak a szentségek által akar nekünk 
adni. így pl. az imádság által sohasem nyerheti meg a keresztény 
a bűnbocsátó hatalmat, ezt csupán az egyházi rend szentsége 
adja meg.

A szentségekről.
Mi a szentség?
„A szentség Jézus Krisztustól rendelt látható jel, mely velünk 

láthatatlan malasztot és belső megszenteltetést közöl.“
A hét szentség megannyi titokteljes forrás, melyekből gazdagon 

ömlenek ránk a maiasztok, melyeket Jézus Krisztus az ő keserű  
szenvedése és halála által üdvösségünkre kiérdemelt. E malasztfor- 
rások az ó szövetségben még nem valának nyitva; de azért a  p ró �
féták már ünnepiesen jövendölgették azokat a Krisztus által megvál�
tandó emberiségnek. így  Izaiásnál o lvassuk: J) „Vizet fogtok örven�
dezve meríteni az Üdvözítő forrásaiból és fogjátok mondani ama 
napon : „Áldjátok az Urat és hívjátok n ev é t. . .  mert dicső dolgot 
miveit.“ Miután pedig most már ezen források Jézus érdemeinél 
fogva nyitvák, Istennek az a szeretetteljes szándéka, hogy mind�
nyájan e malaszt-forrásokhoz lépjünk és szükségletünk szerint me�
rítsünk azokból. Ámde mikép volna lehetséges Isten e szándékának 
megfelelnünk és ezen üdvforrásokhoz járulnunk, ha azok nem vol�
nának láthatók vagy észlelhetők, hanem láthatatlanok, mint m aga a 
malaszt? Krisztus tehát, hogy e hétágu malasztforrást szivünkbe



vezesse, látható jeleket rendelt, hogy ezek által megnyerhessük a 
láthatatlan malasztokat és a belső megszenteltetést. A szentségek �
hez tehát három dolog kívántatik:

1) Látható jel vagyis olyan jel, mely egyik másik külérzék 
(látás, hallás, érzés) által észrevehető. Ilyen jel pl. a keresztség 
szentségénél a vízzel történő, látható és érezhető leöntés, és a hall�
ható sza v ak : „Én téged keresztellek“ stb. Ezen külső látható jel, 
miként a keresztségnél, úgy a többi szentségnél is két részből áll: 
anyagból, vagyis azon dologból vagy cselekményből, mely érzék 
alá esik, és alakból vagyis az előirt szavakból, melyek által a m a �
gában véve közömbös cselekmény szentséggé lesz. Azért amit 
szent Ágoston a  keresztség anyagáról és alakjáról mond, ugyanazt 
mondhatjuk a többi szentség anyagáról és formájáról i s : „Vedd el 
a szót, és mi egyéb a víz mint viz? Elem gyanánt jön a szó, és 
lesz belőle szentség.“ Valóban a lényeges keresztségi szavak nélkül 
a  vizöntés nem volna egyéb, mind közönséges mosdatás vagy lo �
csolás.

2) Láthatatlan malaszt, melyet az érzékileg észrevehető jel 
mintegy képletesen ábrázol, és azzal úgy van összekötve, hogy 
ugyanazon pillanatban, midőn a látható jel szabályszerűen alkal- 
maztatik, a lélek belsőleg is megszenteltetik és malasztokkal gaz �
dagodik. A külső jel úgyszólván burok, h é j ; ellenben a malaszt a 
titokteljes gyümölcs, a mag, a tulajdonképeni lényege minden szent�
ségnek  Ebből könnyű  belátni azt is, mily találóan neveztetik az 
ily külső jel „szentségnek.“ Mert a latin „szakramentum “ szó, me�
lyet a m agyar „szentség“ egészen híven fejez ki, valami szentet, 
titokteljeset jelent. De mi lehet szentebb, mint egy jel, melynek 
alkalmazásakor a lélek megszenteltetik, az isteni természet közös �
ségbe emeltetik; és mi titokteljesebb, mint éppen a külső jel által 
eszközölt eme megszentelés, melynél mint szent Gergely pápa meg�
jegyzi „az isteni erő a  testi dolgok hüvelye alatt titokban eszközli 
az üdvösséget.“

3) Jézus Krisztus rendelése, amennyiben tudvalevő dolog, hogy 
semmiféle külső jel vagy elem nem bir természeténél fogva erővel 
arra, hogy oly nagy és csodálatos dolgot vigyen végbe a lélekben, 
hogy azt megtisztítsa a bűnöktől, és erényekkel, malasztokkal éke�
sítse fel; mert a természetes jel és a lélekre ható természetfölötti 
működés közt nincs semmi arány. Hasonlókép embernek sincs olyan 
hatalma, hogy egy külső jellel belső malasztot kössön ö ssz e ; ezt 
egyedül Isten teheti, aki minden malasztnak szerzője. Hogy tehát 
egy külső jel valóságos szentséggé váljék, szükséges, hogy maga 
az Istenember által legyen arra meghatározva, és rendelve. Még 
Krisztus földi helyettesének, az egyháznak sincs hatalma szentsége �
ket rendelni.

Azon kérdésre: „Miért rendelt Krisztus malasztjainak közlése



végett látható, vagy érzékileg észrevehető jeleket?« A következőkben 
felelünk:

1) „Hogy látható zálogával bírjunk a belső, láthatatlan malaszt- 
nak .“ Ugyanis miután Jézus nemcsak láthatatlan m alasztját kivánta 
velünk közleni, hanem e közlésről biztos zálogot is adni, azért a 
maiasztok kiosztását a szentségek látható, érzékek alá eső jeleihez 
köté. Egy szentség fölvételénél tehát a külső jel, az érzékileg ész �
revehető anyag és alak vigasztaló záloga a valóban elnyert látha �
tatlan malasztnak. Hasonlókép használt Jézus a Szentlélek kiosztá �
sakor is külső jelt, a lehelést, megakarván győzni és biztosítani 
apostolait, hogy velők valóban közölte a Szentleiket, és hatalmat 
adott nekik a bűnöket megbocsátani vagy megtartani. Ső t a testi 
jótétemények gyakorlásakor is, pl. a vakon született és süketnéma 
meggyógyitásánál, ily látható jeleket alkalmazott, hogy az illetőket, 
kikkel jótéteményt gyakorolt, meggyőzze, hogy ez csupán az ő ti�
tokteljesen működő mindenhatóságának tulajdonitható.

2) „Hogy eme látható üdv eszközök használata által nyilvá�
nítsuk, hogy Krisztus egyházával közösségben állunk.“ Ugyanis az 
Üdvözítőnek szándéka volt minden keresztényt egy látható, az ő 
Szentlelke által kormányzott községben, a katholikus egyházban 
összegyűjteni és mint egy nyájnak juhait egy akolban összetartani. 
Ehhez pedig bizonyos külső jelekre volt szüksége, melyekről a pász �
torok juhaikat, és a juhok is egymást mint Krisztus juhait, felis�
merhessék. A szentségek látható jelei tehát arra is szolgálnak, hogy 
az egyes hivek azok használata által bizonyítsák be mind az egy �
házi elüljárók, mind a többi hivek előtt, hogy az egyháznak igaz 
tagjai.

E látható jelek csupán jelzik-e a malasztot?
„N em ; eszközük is a jelzett malasztokat, ha mi részünkről 

nem teszünk semmi akadályt; azért hathatós vagy működő jeleknek 
is neveztetnek.“

Azt már említettük, hogy a szentségek, mint látható jelek, a 
nekik megfelelő malasztot, miként az általán a jelnek természetében 
rejlik, képletesen ábrázolják vagy szemléltetik. így a megkereszte �
lendő külső leöntése ábrázolja a belső megtisztulást az eredő és 
netalán! cselekedeti bűnöktő l; igy ábrázolja a szent krizmával meg- 
kenés a malaszt kenetét, mely a lelket erősiti meg,, miként a testet 
szokta erősíteni az olajozás. Ugyanezt könnyen ki lehet mutatni a 
többi szentségeknél is. Ámde a szentségek nem csupán jelzik vagy 
ábrázolják a malasztot, hanem eszközük is azt, miként a fölkelő 
nap nemcsak jelzi az illető napot, hanem eszközli is. Midőn tehát 
a keresztségnél az ember külsőleg leöntetik, a leöntés az egyide�
jűleg kimondott szavak kíséretében azt eszközli, hogy a keresztelt 
a Szentlélek ereje által minden bűnétől, megtisztul, megszenteltetik



és mintegy újjá teremtetik. E zt jelentik Jézus kővetkező szavai: „Az 
embernek újjá kell születnie vízből és Szentlétekbő l;“ vagy szent 
Leó pápa szavai szerint : „A magasságbeli ereje, mely azt eszközli, 
hogy Mária szülte az Üdvözítőt, eszközli azt is, hogy a viz újra 
szüli a hivőt.“

Minő malasztot eszközölnek a szentségek?
1) Közlik velünk a megszentelő malasztot, ha t. i. a fölvevő 

még nem volt annak birtokában v ^ y  már elvesztette; ha pedig a 
fölvevéskor m ár birt azzal, gyarapítja az t benne. Más szóval ha a 
lélek valamely szentség méltó fölvétele előtt a halál sötétségében 
vakoskodott, akkor a szentség által főikéi neki a megigazulás n a p ja ; 
ha pedig e nap már fölkelt volna neki, akkor csak fölebb emelkedik 
és folyvást több világosságot, meleget, ismeretet és szent szeretetet 
áraszt ki benne.

2) „Minden szentség a maga czélja szerint, különös malasz- 
tokat is ád “, a mennyiben a szentségek, mindmegannyi gazdag for�
rások, melyekből a maiasztok azon mértékben áradnak ránk, mint 
üdvösségünk kívánja. Mivel pedig üdvösségünk munkálása végett 
nemcsak megszentelő, hanem másféle malaszcokra is van szükségünk, 
azért a megszentelő malaszton vagy annak növekedésén kivül, min-’ 
den szentség által még más segítő malasztokat is nyerünk, melyek 
mindig azon külön czélnak felelnek meg, mely végett az illető szent�
ség rendeltetett. így pl. a keresztség által nemcsak a megigazulás 
malasztját nyerjük, hanem egy külön segedelmet is az elnyert meg�
igazulás megőrzésére és oly életmódra, mely Isten gyermekéhez 
illő. Hasonlókép az utolsó kenet által nemcsak a megszentelő malaszt 
gyarapodik bennünk, hanem vigaszt és erőt is nyerünk üdvösségünk 
ellenségei ellen az utolsó eldöntő küzdelemre.

Mikép kell a szentségeket fölvennünk, hogy létre hozzák ben�
nünk a malasztot?

„Méltóképen, kellő hozzákészüléssel.“ Hogy a szentségek lét�
rehozzák az Istentől szándékolt üdvös hatást, szükséges azokat 
méltóképen fölvennünk. A fölvételt tekintve érvénytelen lehet a szent�
ség vagy a fölvevő részéről, vagy a kiszolgáltató részéről, vagy az 
anyag és alak miatt. A felvevő részéről akkor lenne érvénytelen, 
ha előbb még nem volna megkeresztelve, vagy nem is akarná a 
kiszolgált szentségeket komolyan fölvenni; vagy ha olyan akadály 
lépne közbe, mely őt a szentség érvényes fölvételére alkalmatlanná 
tenné. A kiszolgáltató részéről akkor lenne érvénytelen, ha ennek 
nem volna kellő szándéka a szentséget kiszolgáltatni, vagy ha nem 
volna felruházva bizonyos szentségek kiszolgáltatására megkivántató 
hatalommal, vagy ez talán megvonatott tőle. Végre az anyag és 
alak miatt akkor semmisek a szentségek, ha jogtalan anyag hasz �
n á ltaik  ‘(pl. a keresztelésnél viz helyet b o r): vagy ha a megszabott



alak elhagyatik, lényegesen megmásittatik. Ily esetekben úgy kell 
tekintenünk a szentségeket, mint egészen sem m iseket; miért is, ha 
azok gyümölcseiben részesülni akarunk, újra kell azokat tölvennünk.

Ezeken kivül még az is megtörténhetik, hogy az ember érvé�
nyesen vesz fel valamely szentséget, és ez mégsem hozza létre 
lelkében sem a megszentelő, sem másféle malasztot, midőn t. i. a 
felvevő akarata akadályozza a szentség működését. Ez történik, 
valahányszor méltatlanul veszünk fel valamely szentséget.

Vájjon a szentségek hatása függ-e attól, hogy a kiszolgáltató 
a megszentelő malaszt állapotában van-e vagy nem?

„Nem függ, mert a szentségek ereje nem a kiszolgáltatótól 
van, hanem Jézus Krisztus érdemeiből, ki azokat rendelte.«

Azért bármily bűnös volna is az, a kinek hatalma vagyon a 
szentséget kiszolgáltatni, bármily botrányos életű is, az általa, Krisz �
tus törvénye szerint kiszolgáltatott szentség mégis érvényes, úgy 
hogy teljes hatása van a fölvevőre, ha ez a saját részéről semmi 
akadályt nem vet annak útjába. Ennek oka pedig abban van, mert 
a szentségek nem attól kölcsönzik erejöket, aki azokat kiszol�
gáltatja, hanem attól, akinek nevében és aki helyett kiszolgáltatja, 
t. i. Jézus Krisztustól, aki minden szentséget rendelt és érdemeinek 
vívmányát, a malasztot, elválaszthatatlanul összekötötte velők. Mi�
ként valamely gazdag ur legszegényebb szolgáját is felhasználhatja, 
hogy a szükölködőnek tetemesebb alamizsnát nyú jtson ; akként Jézus 
is felhasználhatja, bármelyik malasztokban szegény szolgáját, hogy 
általa másokat malasztkincseivel gazdagítson. É s miként egy poklos 
kezében a kulcs éppen úgy megnyithatja a király kincstárát, mint 
az egészséges szolga kezében: akként a szentségek is megnyiták 
nekünk a mennyei malaszt kincsét, akár bűnös, akár szent papok 
szolgáltassák ki azokat.

Hány szentséget rendelt Jézus Krisztus?
„Hetet, melyek a következők: 1) keresztség, 2) a  bérmálás,

3) az oltári szentség, 4) a töredelem szentsége, 5) az utolsó kenet, 
6) az egyházi rend, 7) a házasság .“

Krisztus hét szentséget rendelt, s ezt az anyas zen tégy ház 
mindig hitte és igy tanította. így tanította ezt a 16. században is, 
midőn Luther és Kálvin kettő-három kivételével a többit félredobták. 
Megkérdezték eíelől a protestánsok még a szakadár görögöket is, 
akik azt felelték a konstantinápolyi patriarcha, Jeremiás által, h o g y : 
„Isten egyházában hét szentség van, sem több, sem kevesebb.“ 
Egyébiránt a szentségek hét számát föltalálhatjuk kelet összes eg y �
házainak rituáléiban és euchologiumaiban is, a koptoknál, syreknél 
és más eretnekeknél, kik sokkal előbb léptek föl, mint Luther és 
Kálvin.



Amit tehát az egyház ma hisz és tanit a szentségekről, ugyan �
azt hivé és tanitá kezdet óta. Egyébiránt aki azt állítaná, hogy 
idők jártával 4 —5 szentség hozatott be, melyekről az apostolok 
mit sem tudtak, annak kötelessége lenne azt is kimutatni: mikor, 
ki által és hogyan történt az egyházban ezen ujitás? Melyik püs �
pök vagy tanító volt olyan vakmerő, hogy az egész keresztény 
világot kötelezte volna az uj szentségekben való hitre és arra, hogy 
azokat Jézus és az apostolok nevében ki kell szolgáltatni és föl�
venni? A világ melyik részében vette kezdetét az uj szentségek 
használata és mi módon terjedt el mindenfelé? Azonban e hitága �
zatra is, miként minden általánosan elterjedt hitbeli szokásra alkal�
mazható szent Ágoston ezen alapelve: „Amihez az összes egyház 
ragaszkodik, amit mindig föntartottak zsinati határozat nélkül is, 
arról teljes joggal hisszük, hogy apostoli hagyom ányon alapszik.“

Hogyan osztatnak fel a szentségek?
1) „Élők és holtak szentségeire.“ Hogy mit kell érteni az 

„élők és holtak“ kifejezés alatt, azt mindenki kitalálhatja. „Élő“ az, 
ki a m alaszt életét birja; ellenben „holt“ az, aki még vagy nem 
volt a malasztélet birtokában, mint pl. aki nincs megkeresztelve,- 
vagy pedig a keresztség után valami súlyos bűn által ismét elvesz�
tette azt. Eszerint élők szentségei azon szentségek, melyeket a 
kereszténynek csak akkor szabad fölvennie, midőn a természetfölötti 
élet, a megszentelő malaszt birtokában vagyon. Ilyenek: a) bérmálás,
b) az oltári szentség, c) az utolsó kenet, d) az egyházi rend, e) a 
házasság. Holtak szentségeinek pedig azokat nevezzük, melyek föl�
vételekor a m alaszt életével még nem bírunk, vagy legalább nem 
szükséges b im unk ; ilyenek: a keresztség és a töredelem szentsége, 
a mennyiben az első a még soha nem birt malaszt életének meg�
szerzésére, a másik pedig a már elveszettnek visszaszerzésére van 
rendelve. A töredelem szentségét azonban a buzgó keresztény a 
m alaszt állapotában is nagy lelki haszonnal veszi föl: mivel az 
mindinkább eltörli a bocsánatos bűnöket és az ideiglenes bünteté �
seket és mindig gyarapítja lelkében á megszentelő malásztot.

2) „Vannak oly szentségek, melyeket életünkben csak egy �
szer, és olyanok, melyeket többször is szabad fölvennünk. Csak 
egyszer szabad fölvennünk a keresztség, bérmálás és egyházi rend 
szen tségét!

Hogy e szentségeket nem szabad többször is fölvennünk, mint 
a többit, ennek oka az, hogy ezek a lélekbe „eltörölhetetlen jegyet, 
charaktert n y o m n a k a z a z  oly kenetet és méltóságot kölcsönöznek 
annak, mely örökké megmarad vagy Ítéletére, vagy megdicsőitésére. 
A „Charakter“ szó görög eredetű, és általában maradandó jelt vagy 
jegyet jelent, mely által egyik tárgyat megkülönböztetjük a másiktól. 
A kereszség, bérmálás és egyházi rend jellege tehát olyan maradandó



jegy, mely a megkereszteltet megkülönbözteti a meg nem keresztelt- 
től, a megbérmáltat a ' meg nem bérmálttól, a papot a nem paptól.

Ámde persze ezt a jegyet testi szem nem láthatja, érzék egy �
általán észre nem veheti, mert ez tisztán szellemi, m agába a lélekbe 
nyomott, azért nehezen leírható ismertető j e l ; a szentatyak képletes 
kifejezése szerint sajátságos pecsét, az említett szentségek által a 
lélekbe nyomva, melyet Isten, az angyalok és szentek látnak, és 
egykor föltámadás napján mi is látni fogunk. Ez nem üres, nem 
gyümölcstelen megkülönböztető jegy tehát, sőt inkább annak, ki 
bírja, magasztos kenetet és méltóságot kölcsönöz. Ez okból a ke �
resztény még ha elveszti is a keresztségben elnyert m alasz to t; még 
ha megtagadja is hitét: benne marad nem dicsőségére, hanem íté�
letére ; nem a jutalom fokozására, hanem a büntetés nagyobbitására. 
Ugyanez áll a bérmálás és egyházi rend jellegéről is.

Honnét erednek azon szertartások, melyek a szentségek kiszol�
gáltatásánál a Krisztustól rendelt jelekkel együtt gyakoroltatnak?

„A Szentlélek által vezérelt anyaszentegyháztól vannak rendelve 
és pedig oly czélból, hogy bennünk ájtatos és istenes érzelmeket 
gerjeszszenek s a szentségek iránt kellő tiszteletet ébreszszenek.“

Ezen szertartásokat, bár a szentségek hatása nem függ tőlük, 
könnyelműen elhagyni nem szabad, mert mint a trienti szent zsinat 
tanítja: „Aki azt mondja, hogy a katholikus egyház ellogadott és 
gyakorolt szertartásait, melyek a szentségek ünnepies kiszolgáltatá �
sakor alkalmaztatnak, szabad nem tisztelni is, vagy hogy azokat a 
kiszolgáltató tetszése szerint és bűn nélkül mellőzheti, vagy hogy 
Bármely lelkipásztor megváltoztathatja, átok alatt legyen-“ S nagyon 
helyesen, mert az egyházat valamint akkor nem hagyja el Krisztus 
ígérete szerint a Szentlélek, midőn a hít igazságait adja elénk, úgy 
akkor sem nélkülözheti az ő segedelmét, midőn szertartásokat ren �
del. Hiszen a szertartások nem egyebek, mint élénk képletes ábrázo �
lásai annak, amit az egyház a szentségek titokteljes mivoltáról és 
működéséről tanít; s amit ezek által elérni remél, hogy a szentsé �
geket a hívek előtt szeretetre és kívánásra méltókká tegye és azok 
használatát ajánlja.

A kereeztség.

Melyik az első és legszükségesebb szentség?
„A keresztség.“
1) A keresztséget azért nevezzük első szentségnek, mert „más 

szentséget érvényesen föl nem vehetünk addig, mig nem vagyunk 
megkeresztelve.“ Erre nézve a florenczi zsinat így szól az örmények 
számára készített határozatában: „A szentségek között első a ke-



resztség ; ez a lelki élet ajtaja, általa kebeleztetünk az egyházba.“ 
Minden más1 szentségnek az a czélja, hogy növelje bennünk a lelki, 
természetfölötti életet, vagy ha ezt elvesztjük, visszaszerezze. Ámde 
se nem gyarapithatják bennünk a természetfölötti életet, se nem 
szerezhetik azt vissza, tehát rendeltetésök czélját sem érhetik el, 
ha az sohasem  volt meg a lélekben. Ez okból ha a többi szentsé �
gekhez akarunk járulni, okvetetlen megkivántatik, hogy előbb a ke- 
resztséget vegyük föl és általa elnyerjük ama fensőbb életet.

2) A keresztség azért legszükségesebb szentség, mert „nélkü�
le senki sem üdvözülhet.“ Az újszövetség szentségei közt egyedül 
a keresztség az, mely kivétel nélkül minden embernek okvetetlen 
szükséges az örök üdvösség elnyerése végett. Jézus Krisztus maga 
is legerélyesebben igy szól N ikodem ushoz: „Bizony mondom neked, 
aki újjá nem születik, nem láthatja Isten országát.“ És midőn emez 
csodálkozva és megütközve k érd é ; de hát mikép születhetik újra 
egy, m ár korosabb ember? A mester folytatá: „Bizony mondom ne �
ked, ha ki újjá nem születik vizből és Szentlélekből, be nem mehet 
isten országába.“ *) Ennél világosabban és nyomatékosabban nem 
fejezhette volna ki Jézus a szent keresztség szükséges voltát. Ez 
okból szent Péter Noé bárkájához hasonlítja a keresztséget; ugyanis 
miként Noé bárkája egyedüli mentő eszköz volt a vízözön idején : 
akként egyedül a keresztség menti meg az embert az örök vesze �
delemtől. És a Szentlélek eljövetele után mindjárt első beszédében 
is azt felelte az apostol a zsidóknak, kik kérdezték tőle, mit csele�
kedjenek hát, hogy üdvözülhessenek: „Tartsatok bünbánatot, és 
mindenki kereszteltesse meg magát Jézus Krisztus nevében.“

Ami pedig a keresztség nélkül meghalt kisdedek tulvilági áor- 
sát illeti, csak annyi bizonyos, hogy ők egyrészt nem jutnak ugyan 
a m ennyországba, Isten szine lá tásá ra ; másrészt, azonban nem is 
bűnhődnek oly szigorúan, mint azok, kik személyes bűnöket követ�
tek el. Hogy az ily kisdedek egyebet is szenvednének a mennyből 
való kizáratáson kivül, azt az egyház sehol sem tanitotta.

Mi a keresztség?
„Azon szentség, melyben az ember a viz és Isten igéje által 

minden bűntől megtisztul és Krisztusban az örök életre újjászületik 
és m egszenteltetik.“

1) A vizre nézve tudni kell, hogy az érvényes kereszteléshez 
igazi, természetes viz kivántatik. A trienti zsinat világosan ianitja 
ezt, és átokkal sújtja azokat, kik Jézus e szavait: „Aki újjá nem 
születik vizből“ stb. képletes érteményben veszi. Annak oka, miért 
tette Jézus e szentség anyagává minden más elem közt különösen 
a természetes vizet, egyrészről az is, hogy tisztitó és lecsillapító



hatásánál fogva szépen ábrázolja a keresztségben előidézett lelki
tisztulást és a testi kívánság csillapítását; másrészről pedig és fő �
leg az, hogy ezen mindenkinek okvetetlenül szükséges szentség 
kiszolgáltatására legalkalmasabb, mert mindenütt könnyen található 
a v í z . Természetes víz alatt azonban nemcsak forrás vizet értünk, 
hanem tengeri, folyó, tavi és esővizet is ;  hasonlókép értünk alatta 
olvasztott hóból, vagy jégből nyert vizet, de nem magát a havat 
vagy jeget. Növények és fák nedve, rózsákból vagy m ás virágok �
ból kipréselt vagy lepárolt v iz ; továbbá a bor, sör és más folyadék 
nem természetes viz, azért nem is szabad keresztelésre használni. 
Ámbár pedig „minden természetes viz jó a keresztség érvényessé �
géhez. mégis, ha lehetséges, szenteltvíz használtassák e czélra.“ Ezt 
nemcsak egyházi törvény követeli, hanem a szentség iránti köteles 
tisztelet is.

Hogy a keresztség érvényes legyen, a vizet úgy kell alkal�
mazni, hogy a keresztelendőt megmossa. Ez háromféleképen történ �
hetik : ráöntés által, midőn t. i. a megkeresztelendő testére vizet ön �
tünk ; bemerítés által, midőn annak testét vizbe m ártjuk; végre hin �
tés által, midőn testét meghintjük. Az érvényesség szempontjából 
teljesen mindegy, bármelyik módot alkalmazzuk e három közül, csak 
valóságos .mosás történjék általa. Különben a keresztség kiszolgál�
tatásában mindenki alkalmazkodjék a maga egyházának szokásához. 
Manapság a nyugati egyházban mindenütt a leöntés módja alkal- 
maztatik, holott hajdan, egész a 12. századig különös esetek kivé�
telével, a bemerítés módja volt szokásban.

Végre a  szavakról, melyek által a keresztelés történik, a  kö �
vetkezőket kell tudnunk, a) A keresztelőnek nem szabad azt sem 
hozzátoldás, sem bármelyik szónak elhagyása, sem másféle módon 
lényegesen megváltoztatnia. Aki tehát, midőn a vizet önti, elhagyná 
e szavakat: „Én téged keresztellek“ és csupás azt m ondaná: „Az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében;“ vagy a „téged" 
szócskát nem ejtené ki; hasonlókép aki nem nevezné meg világo �
san mind a három isteni személyt, hanem pusztán igy szó ln a : „Én 
téged keresztellek az Atyának és Fiúnak nevében“, vagy „én téged 
keresztellek a Szentháromság nevében“, vagy „Jézus Krisztus ne �
vében“, az mindezen esetekben érvénytelenül keresztelne, b) Az elő �
irt formát ugyanazon személynek kell kimondania, ki a vizet önti.

Melyek a keresztség okozatai vagy eredményei?
„A keresztség okozatai a jelleg benyomásán kivül a követke �

zők: 1) eltörlése minden bűnnek és ezek büntetéseinek; 2) a lélek 
ujjáteremtése és megszentelése; 3) egyesítés Krisztussal és egy �
házával.“

1) E ltörlése: a) minden bűnnek és b) azok büntetéseinek, a) 
A szent keresztség eltörli nemcsak az eredő bűnt, hanem mindazon



bűnöket is, melyeket az ember a keresztség előtt elkövetett,“ Habár 
Jézus Krisztus mindenekelőtt azért rendelte a keresztség szentségét, 
hogy minden ember, aki azt méltólag és érvényesen veszi föl, az 
eredeti bűn minden szeplőjétől megtisztuljon, annak tisztitó erejétől 
mégis eloszlanak a fölvétele előtt elkövetett cselekedeti bűnök is, mi�
ként az éji sötétség a fölkelő nap sugaraitól, vagy hogy egy szent 
atya hasonlatával éljünk, a bűnök kialszanak, mint valami szikra a 
világtenger hullámaiban. Ezt a szentséget a bűnök tökéletes eltörlé�
sére m ár Ezékiel próféta által megígérte Isten, m ondván: „Tiszta 
vizet öntök reátok, hogy megtisztuljatok minden gonoszságaitok �
tól.“ !) S hogy e jövendölés, melyet az egyház mindig a kereszt- 
ségről értelmezett, az uj szövetségben csakugyan beteljesült, világo�
san kitűnik szent Péter következő szavaiból: „Tartsatok bünbána- 
tot és mindenki keresztelkedjék meg közületek bűneitek bocsána �
tá ra .“ 2) Az apostol fejedelem nem vesz ki egy bűnt sem, még a 
hallgatói által elkövetett istengyilkosságot sem, melyre szavai első 
sorban vonatkoznak. Szent Pál is azt irja, hogy a keresztség min�
den bűnt eltöröl. 3) Miként tehát a Jordán vize szyriai Námánt töké�
letesen megtisztitá poklosságától, úgy hogy teste hasonlitott a kis �
dedéhez: akként a  keresztvíz is megtisztítja a lelket annyira, hogy 
tisztaság tekintetében versenyez az üdvözült lelkekkel, és miként 
ezek, minden pillanatban teljes bizalommal jelenhetik meg a Leg �
tisztább előtt, ki a legkisebb szeplőt sem tűri. b) A szent keresztség 
nemcsak a bűnöket törli el, haríem az ideiglenes és örök bünteté �
seket i s !

Hogy a keresztség valóban eltöröl minden bűnt és azok bünte �
téseit, ezt az egykáz többször és a legnyomatékosabban kimondotta. 
A ílorenczi zsinat IV. Jenő dekrétumában igy szól errő l: „A kereszt �
ség eltörli mind az eredeti, mind a valóságos bűnöket, hasonlókép 
mindazon büntetéseket, melyek a bűnökért volnának kiállandók. Ez 
okból a megkereszteltekre az előbbi bűnökért nem kell semmi elég�
tételt szabni, mert ők ha meghalnak, mielőtt bűnt követnének el, 
mindjárt m ennyországba, Isten szinelátására jutnak,“

A keresztség ezen bűn- és büntetés eltörlő hatásáról tudnunk 
kell, hogy a kisdedeknél mindenkor bekövetkezik, mivel ezek a ke- 
resztségi malasztnak semmi akadályt nem gördíthetnek útjába. Azért 
az egyház nem is parancsolja, hogy az ily gyermekeket gyászru �
hában tem essük el, se nem ajánlja, hogy lelkök nyugalmáért szent 
misét m ondassunk vagy érettük imádkozzunk, meglevén győződve, 
hogy ezek rögtön Isten szinelátására jutnak, az angyalok és szen �
tek boldog seregei közé. De máskép áll a dolog a felnőtteknél, kik 
a  keresztség szentségét fölveszik. Mert ezektől, kellő hozzákészülés 
kívántatik, hogy a szentség teljes hatásában részesüljenek. A fel�



nőttek ezen előkészületéhez tartozik különösén az, hogy elhárítják 
az akadályt, mely a keresztség hatását többé-kevésbbé csökkent�
hetné, minő a szándékos ragaszkodás a bűnhöz. Ha súlyos a bűn, 
melyhez a felnőtt keresztelendő ragaszkodik; ha tehát nem fájlal és 
nem utál minden elkövetett halálos bűnt, akkor a keresztség nem 
szabadítja meg sem az eredeti, sem a valóságos bűnöktől, sem azok 
büntetéseitől. S így a felnőtteknél a keresztség m alaszthatásainak 
mértéke az előkészület minőségétől függ.

2) A keresztség második okozata a lélek ujjáteremtése és meg�
szentelése; mert abban „az ember nemcsak minden bűntől megtisz �
tul, hanem lelkileg újjá is teremtetik, megszenteltetik, Isten gyerme�
kévé és a mennyország örökösévé lesz.“ Ily értelemben mondá Jé �
zus Nikodem usnak: „Ha ki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, 
be nem mehet Isten országába. Mert ami a testtől születik, test az, 
és ami a lélektől születik, lélek az .“ Vagyis mint szent Vazul meg �
jegyzi, — „valamint az, ami a testtől születik, hasonló ahhoz, ami�
től születik; akként mi is, ha Isten leikétől születünk, lelkiek leszünk 
úgy, hogy miként az apostol írja ,J) lélekben élünk és lélekben is 
járunk. Ámde a keresztség által nemcsak a lelki életre, hanem az 
örök életre is újjászületünk. Mert azért támadunk fel ama felsőbb 
életre, miként Jézus is azért támadt fel a halálból, hogy többé meg 
ne haljunk. Miként tehát a föltámadt Istenember élete örökké tart, 
akként tartozunk mi is ezen uj lelki életben megmaradni, azaz soha 
többé a bűn halálába vissza nem esni, hogy igy a tulvilági örök 
életet elnyerjük.

„Ezen lelki átalakítás és megszentelés a megszentelő m aiaszt 
által történik, melyet a Szentlélek az isteni erényekkel együtt önt a 
lélekbe;“ azaz kegyesen közli azt vele, hogy benne maradjon, mint 
valami drága balzsam az edényben marad, melybe öntik, és azt 
kedves illatával tölti be.

De itt azt kérdezhetné valaki: mikép lehetséges, hogy egy 
kisded, aki még eszének használatával nem él, fölébreszsze m agá �
ban a hit, remény és szeretet erényeit? Hiszen világos, hogy ily 
kisded képtelen gyakorolni e^en erényeket. Ez teljesen igaz; de eb �
ből korántsem következik, hogy képtelen azokat elnyerni, fensőbb 
módon, beöntés által is. Mert a beöntött erények nem gyakorlat ál�
tal szerzett készségek, hanem maradandó malaszt adományok az 
emberben, aki Krisztusban újjászületett-a természetfölötti életre. Az 
eszesség maga is ilyen sajátság, s mint az emberi lélek lényeges 
tulajdona meg van már a kisdedekben is, kik ennek folytán Isten 
természetes képmásai, és kik e nélkül mindig képtelenek m aradná �
nak minden észbeli megismerésre és ak a rásra ; bennök rejlik az, 
szent Ágoston kifejezése szerint mintegy szenderegve, mint növény-

l) Gál,. 5, 25.



mag a föld kebelében, míg a testi fejlődés lehetővé nem teszi lelki 
tehetségeik gyakorlását. És ha már a természetes tehetségekkel is 
igy vagyunk, miért nem adhatná meg Isten a megszentelő malaszt 
által a kisdedek lelkének is ama természetfölötti sajátságot, melynél 
fogva az ő tökéletesebb képmásaivá lesznek és ezzel egyszersmind 
ismerő és akaró tehetségűknek is ama tulajdonságokat, melyek ezen 
uj állapotnak megfelelő szentséggel ékesítik fel őket. A megkeresz�
telt kisded tehát már bír azon természetfölötti tehetséggel vagy 
erénynyel, melynél fogva hihet, remélhet és szeretheti Istent, amint 
az üdvösségre kívántatik: bírja azt úgy, mint leikéhez tapadó ma- 
lasztadományt, noha még nem élhet vele.

3) A keresztség harmadik okozata az, hogy egyesit Krisztus �
sal és egyházával. Hogy a keresztségben valósággal megtörténik 
ezen egyesülés és bekebelezés, azt a kath, egyház tanítja.

Ezt bizonyítja az apostol is, ki a galatai hívekhez következő �
leg i r : „Ti mindnyájan, kik megkereszteltetétek Krisztusban . . . .  
egy vagytok Jézus Krisztusban.“ >) A zaz: Mindnyájan egy vagytok 
Krisztussal való egyesülésiek á lta l; Krisztus szelleme, kit a kereszt�
ségben elnyertetek és ki szivetekben lakik, azt eszközli, hogy mind�
nyájan egy testé vagytok összekötve K risztusban; mert mindnyájan 
úgyszólván az ő életéből éltek, miként élő venyigék a szőlőtőke 
nedvéből. „Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok“ irja ugyano tt; 
mert a keresztségben „mindnyájan Krisztust öltöttétek f e l v a g y i s  
Krisztus a keresztségben oly belsőleg egyesült veletek, hogy a régi 
Ádám gyermekeiből az újnak sarjadékai Isten gyermekei lettetek.

Végre a keresztség nemcsak egy belső egyesülést, egy látha �
tatlan életközösséget hoz létre Krisztussal, hanem egy külső, érzé- 
kileg észrevehető egyesülést is az ő egyházának testével. Ugyanis 
az egyház testből és lélekből áll. Testét képezi a földön élő hivek 
látható közössége egy látható fej, a pápa alatt; lelkét pedig a K risz �
tusban való belső malasztélet. A keresztség tehát teljesen és min�
den oldalulag bekebelezi az embert Krisztus egyházába; s a meg �
keresztelt, ha részéről semmi sem akadályozta a szentség működését, 
lelkestül testestül az egyház tagja.

Mikor parancsold Krisztus, hogy föl kell adni a keresztség 
szentségét ?

„Midőn mennybemenetele előtt igy szólt apostolaihoz: „Men�
jetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának,
és Fiúnak és Szentiéleknek nevében.

A tulajdonképi időpontot, melyben a szentség megrendelése 
történt, lehetetlen szabatosan meghatározni. A szentatyák és hittudó�
sok általános véleménye szerint, melyhez a római káté is csatlako �
zik, akkor történt volna ez, midőn Jézus a Jordán vizében maga is



megkeresztelkedett. Ellenben azon időpontra nézve, midőn Jézus 
megparancsolta, hogy a keresztséget föl kell venni, nem lehet semmi 
kétség; mert a szentirók, miként a római káté megjegyzi meg-' 
egyeznek arra nézve, hogy azon kötelezettség, melynél# fogva min�
denki tartozik megkeresztelkedni, ha üdvözülni akar, Krisztus föltá�
madása után, azon időpontban vette kezdetét, midőn apostolai�
hoz igy szólt: „Menjetek és tanítsatok mindenkit, megkeresztelvén 
őket“ stb.

Ki keresztelhet érvényesen?
„Minden ember; azoban szükség esetén kívül csak a pap és 

pedig a községi lelkész kereszteljen.“ A keresztség szentsége min�
dig érvényes, bárki szolgáltassa azt ki a kellő m ódon.“ Ezt tanitá 
ez egyház kezdet óta, ezt tanítja ma is.

Noha 'pedig a bárki által kiszolgáltatott keresztség, még szük �
ség esetén kivül is érvényes, mégsem mindig szabad; ső t inkább 
csak akkor van mindenkinek megengedve keresztelni, és csak akkor 
szabad a keresztséget bárkitől óhajtani, midőn valaki azon veszély �
ben forog, hogy keresztség nélkül halhatna meg. É s ez nagyon 
világos, mert Krisztus nem mindenkinek, hanem csupán apostolainak 
és ezek papi utódainak m ondá: „Menjetek tanítsatok és keresztel�
jetek meg minden népet.“ Azért szükség esetén kivül nem is szabad 
mástól kérni a keresztség föladását, mint éppen a helybeli plébá�
nostól, a következők m iatt: Ugyanis minthogy az ember a kereszt�
ség által nemcsak az egész földön elterjedt katholikus egyház kebe�
lébe lép, hanem azon község egyházába is fölvétetik, ahol megke- 
reszteltetik, azért nagyon illő, hogy a plébános, mint eme külön 
egyház feje kebelezze be ő t; hogy ő bocsássa be, mint a krisztusi 
nyáj e külön részének pásztora, az akolba. Még szükség esetén is, 
mikor a plébános vagy más pap nincs jelen, inkább a növendék 
pap kereszteljen, mint a világi h ivő ; inkább a vallásbeli, mint nem 
katholikus; inkább a férfi, mint a nő, kivéve akkor, ha talán az 
utóbbi a keresztség szentségének kiszolgáltatásában nagyobb já r �
tasággal birna. Az apák és anyák csak akkor keresztelhetik meg 
saját gyermeköket, ha senki más nincs jelen annak feladására. De 
az apa és anya által feladott keresztség az ily eseten kivül is érvé�
nyes volna.

Már az eddig mondottakból is megérthettük, hogy, miként a 
káté is állitja: „a nem katholikusok keresztsége is érvényes, ha 
mindazt pontosan megtartják, ami a keresztséghez szükséges. így 
a trienti zsinat szerint: „Aki azt mondja, hogy , azon keresztség, 
melyet az eretnekek szolgáltatnak ki az Atya, Fiú és Szentiéleknek 
nevében és az egyház szándéka szerint, nem igazi keresztség átok 
alatt legyen.“ 1) Akárki keresztelhet, mondja szent Ágoston*) mert



hiszen midőn Krisztus keresztségét szolgáltatja ki, akkor tulajdon�
kép Krisztus keresztel.“ Krisztus tanítványai kereszteltek és közöttök 
Judás is. Tehát Krisztus keresztelt meg mindenkit még azokat is, 
kiket Judás keresztelt meg.

Mit fogadunk Istennek a keresztségben ?
„Következőket: 1) hogy a katholikus tanokat erősen és állha�

tatosan akarjuk hinni; 2) hogy a bűnt és a bűnre vivő alkalmat 
kerüljük és Isten kedve szerint élünk.“

1) A keresztény megfogadja isteni Üdvözítőjének a kereszt�
ségben :

a) hogy a kath. tanitmányt erősen és állhatatosan fogja hinni. 
Miután a kath. tanitmány Krisztus tanitm ánya; s ezt hinni annyi, 
mint szerzőjének, Krisztusnak hinni; ennélfogva ezen hit az első 
föltétel arra nézve, hogy Krisztus e m alaszt frigyet megkösse az ő 
megváltottaival.

b) H ogy kerüli a bűnt. Azon Ígéret, hogy kerülni fogjuk a 
bűnt, m agában foglalja azon másikat is, hogy a  bűnre vivő alkalmat 
is kerüljük. Ez az oka, hogy a keresztelendő ellene mond nemcsak 
az ördög cselekedeteinek hanem pompáinak is, vagyis azon kábító 
gyönyöröknek és mulatságoknak, melyeket a lelkek gyilkosa szokott 
eszközül használni, hogy az embereket hálójába csalogassa.

c) Hogy Istennek kedve szerint fog élni. Erre buzdítja Őt azon 
figyelmeztetés, melyet a keresztelési 'szertartások elején mindjárt a 
hit kérése után intéz hozzá a p a p : „H a az örökéletre be akarsz 
menni, tartsd meg a parancsokat“ ,1) vagyis úgy élj, amint az álta �
lad m ost kért hit követeli.

2) É s ha ezek által nagy dolgokra kötelezi m agát a  keresz �
telendő, még nagyobbakat, végtelenül nagyokat igér neki Isten, aki 
nagylelkűségben soha nem engedi m agát teremtményei által túlszár�
nyaltatok amennyiben azt igérí a keresztelendőnek, hogy megbo�
csátja minden bűnét, és elengedi azok büntetéseit, s malasztjainak 
bőségét önti rája, fiává fogadja, egyszülöttének öröklő társává, a 
mennyei élet és dicsőség részesévé teszi.

Mit kell tudnunk a keresztszülőkről?
„A keresztszülők mintegy lelki szülőivé lesznek a meg keresz �

tednek, és ennek nevében teszik le a hitvallást és a keresztségi 
fogadalmat.

Keresztszülők alatt azon személyeket értjük, kik a keresztség 
ünnepies kiszolgáltatásakor a gyermeket a keresztelő pap elé hozzák, 
a  gyermek nevében hitvallást és keresztségi fogadalmat tesznek és 
őt a keresztvíz alá tartják. Ezekről tudnunk kell, hogy midőn a lelki



újjászületésnél ily módon közreműködnek, részt vesznek a lelkiatya- 
ságban, következéskép azon kötelességet vállalják magukra, hogy a 
kisded testi szülőit támogatni fogják annak lelki fölnevelésében, és 
néha a lelki nevelésről helyettök egészen ők gondoskodnak.

A mondottakból tehát világosan kiderül, 1) „hogy a kereszt- 
szülőknek buzgó katholikusoknak szükséges lenniök.“ Mert általában 

csak az ilyenek akarják és képesek kellő módon teljesiteni kereszt�
gyermekeik neveltetési kötelességeit, melyek esetleg rájok háramlanak.
2) „A szülők hiányában gondoskodni tartoznak, hogy a gyermek a 
katholikus vallásban oktattassék és neveltessék.“ Már pedig józan 
észszel ki tehetné fel, hogy a nem katholikus keresztszülők azon 
esetben, ha a testi szülők elhalnának, vagy pedig gyermekeik val�
lás erkölcsi nevelését elhanyagolják, komolyan rajta lesznek, hogy 
keresztgyermekeiket a katholikus vallásban neveljék.

3) Végül megjegyzendő, hogy a keresztszülők „sem lelki gyer�
mekeikkel, sem ezek szülőivel nem léphetnek házasságra .“ E lelki
atyaság és anyaság viszonyát a keresztszülők részéről az egyház 
oly szent és tisztes dolognak tekinti, hogy előleges fölmentés nélkül 
meg nem engedi a házasságot az emlitettek között.

A vizkeresztséget kipótolhatja-e valami?

„Midőn a vizkeresztség lehetetlen, akkor kipótolhatja azt a 
vágy és vérkeresztség.“

A vágy és vérkeresztség nem tulajdonképi értelemben vett 
keresztség, hanem csak annyiban, hogy ezek is eltörlik az eredő 
bűnt és megnyitják a mennyországot. Mivel pedig a vizkeresztséget 
mindenki köteles fölvenni, azért a vágy és vérkeresztség csak akkor 
pótolhatják azt, mikor lehetetlen fölvenni.

Azonban miként a vizkeresztség szükséges voltát Jézus vi�
lágos szavai bizonyitják — úgy azon tant is, hogy az ember a vágy 
és vérkeresztség által is megigazulhat és üdvözülhet, Jézus világos 
nyilatkozataiból lehet bebizonyítani.

1) A vágykeresztség ugyanis nem más, mint „Isten tökéletes 
szeretete, vagy az ebből származó tökéletes bünbánat, összekötve 
azon vágygyal és komoly akarattal, hogy az ember fölvenné a kereszt- 
séget.“ Aki tehát vágykeresztséggel bír, tökéletesen szereti Istent 
és kész megtenni mindazt, amit Isten az üdvösség elnyerése végett 
parancsolt, következéskép óhajt is, akar is, mihelyt lehet, megke- 
resztelkedni. Az ilyennek bűnei tehát megbocsáttatnak, elnyeri a 
megszentelő malasztot és a m ennyországhoz való jogot. Ily érte �
lemben tanítja a trienti zsinat, hogy senki sem üdvözülhet „az újjá�
születés fürdője vagy annak óhajtása nélkül. Továbbá ugyancsak 
az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy míg Péter apostol a 
római századosnak, Korneliusnak hirdeté az evangéliumot, „a Szent�



lélek hirtelen leszállóit mindenkire, kik az igét hallgatják vala.w J) 
Ekkor Péter igy szó la: „M egtagadhatja-e valaki a vizet, hogy ezek 
megkereszteltessenek, kik a Szentleiket elvették, miként mi ?“ 2) Ezen 
eseményből és Péter szavaiból tehát jogosan következtetjük, hogy 
Komelius és házi társai már a vizkeresztség fölvétele előtt megiga- 
zultak a vágykeresztség által, főleg mivel Péter maga is elég vilá�
gosan azt nyilvánitá, hogy ezek a Szentiéi ekben keresztelkedtek meg, 
mielőtt a vizkeresztséget fölvették volna.

2) Máté 10, 39-ben azt mondja az Ur Jézus: „Aki érettem 
elveszti életét, megtalálja az t.“ E szavak világosan azt ígérik, hogy 
aki Jézusért föláldozza múlandó életét, jutalmul örök életet nyer. Es 
az Üdvözítő ezen ígéretben nem tesz különbséget a megkereszteltek 
és meg nem kereszteltek között; tehát aki e földön meghal ő éret�
te, bárki volna is, a más világon örökké fog élni. Ha tehát egy 
meg nem keresztelt vértanú-halált szenved Krisztusért, vagy ami ép �
pen annyit jelent, fölveszi a „vérkeresztséget.“ az bizonyosan meg- 
Igazul és üdvözül.

Végre a vérkeresztségről tudnunk kell még, hogy ez mint Jé �
zus szenvedéseinek és halálának kitűnő utánzata, sokkal értéke�
sebb, mint a vágykeresztség ; mert ezáltal még a kisdedek is, kik a 
szeretet és vágy semmi indulatára nem képesek, elnyerhetik a meny�
országot. Valóban az egyház kezdet óta a jelen napig úgy tekinté 
és nyilvánosan úgy tiszteié a betlehemi ártatlan kisdedeket, mint a 
„vértanuk virágait,“ kik szerencsések valának a kis Jézusért megölet�
ni. Hasonlókép vértanú gyanánt tiszteli (márcz. 24-én) az alig 18 
hónapos Simeon gyermeket, kit a zsidók Trientben (1475.) a ke�
resztény vallás iránti gyűlöletből gyilkoltak meg és kinek sírját Is �
ten, a római martyrologium szerint, sok csudával dicsőité meg. Má�
sodszor a vérkeresztség az ideiglenes büntetéseket is eltörli, ami a 
vágykeresztségnél nem mindig történik.

A bérmálás.
Mi a bérmálás?
„Azon szentség, melyben a megkeresztelt ember a püspök ke �

zének föltevése, kenése és imádsága által e Szentlélek malasztját 
nyeri arra, hogy hitét állhatatosan vallja és a szerint éljen.“

Kétségtelen, hogy az apostolok már az utolsó vacsora előtt, 
midőn az Ur szent testét és vérét vették magukhoz és papokká 
szenteltetének, elnyerték a keresztség szentségét és ebben a Szent- 
leiket. Mégis az Ur Jézus az utolsó vacsora után és kevéssel meny�
bemenetele előtt külön is megígérte nekik a Szentlelket, s amit csak �
ugyan bőségesen el is vettek, midőn a zsidók pünkösdjén a jeru-



zsálemi ebédlőben összegyűlve tortózkodának. Ámde Krisztus vala �
mint apostolainak nemcsak a  keresztségben adta meg a Szentlelket, 
hanem azután is, még pedig nagyon gazdag mértékben, akként az 
általa alapított egyházban is úgy intézkedett, hogy a Szentlelket és 
ajándékait minden hivő az idők végéig folyvást ily különös módon 
nyerhesse el ott. Azon különféle nevekről, melyeket e szentségnek 
adtak, megjegyzendő, hogy a malaszt erősítő hatása miatt a latin 
firmare (megerősíteni) szótól nevezték el „bérm alásnak“, ami tehát 
annyit tesz, mint a megerősítés szentsége. Minthogy pedig kézfölte�
vés és krizmával kenés által vitetik végbe, azért mind a szentirás, 
mind a szent atyák „kézföltevésnek,“ sőt az utóbbiak a „krizma 
szentségének,“ vagy egyszerűen krizmának vagy az „üdvösség 
krizmájának,“ „kenetnek“ is nevezik. Néha pedig a szent atyák pe �
csétnek, vagy a „Szentlélek titkának“ is szokták e szentséget nevezni.

Ki mondja azt, hogy a bérmálás szentségét Krisztus rendelte?
„A tévedhetetlen katholikus egyház, egybehangzóan a  szent- 

írással és a szent atyák tanításával.“ így az Ap. Cselében olvas�
suk : *) „Midőn pedig az apostolok, kik Jeruzsálemben valának, 
meghallották, hogy Szamaria bevette az Isten igéjét, elküldték hoz- 
zájok Pétert és Jánost, kik elmenvén, imádkoztak értök, hogy elve- 
hessék a Szentlelket, mert még senkire közülök nem szállott, hanem 
csak megkeresztelkedtek az Ur Jézus nevében; akkor rájok tevék 
kezeiket, és azok elvevék a Szentlelket.“ Az efezusi tanítványokról 
pedig ezeket írja, a szent kö n y v : 2) „Megkeresztelteiének az Ur Jé �
zus nevében. És midőn Pál rájok tévé kezeit, rájok szállott a 
Szentlélek.“ Amit az apostolok cselekedtek, ugyanezt tevék a püs �
pökök is minden keresztény században. így szent Jerom os3) nyi�
latkozata szerint, általános szokás volt, amit az eretnekek sem ta �
gadnak, hogy a püspökök, miként ma is történik, a távolabbi váro �
sokba utaztak, hogy a Szentlélek segélyül hívása mellett föltegyék 
kezöket azokra, kiket a papok vagy diakonok megkereszteltek.“ 
Megdönthetetlen igaz tehát, hogy a bérmálás kiosztása és a hit an �
nak malasztokozatában oly régi, mint m aga az egyház.

2) Ebből pedig az következik, hogy a bérmálás Krisztustól 
rendelt szentség, azért, miként szent Ágoston is m ondja: „nem ke- 
vésbbé szent, mint a keresztség.“ Ezen következtetés helyes voltát 
könnyű kimutatni és szemléltetni, egy, az államéletből vett hason �
latból. Feltéve, hogy valamely m agyar városban létesült egy ősrégi 
tisztes szokás, melylyel egyedül a királytól adományozott bizonyos 
magas kiváltság volt összekötve; föltéve, hogy szám os és hiteles 
okmány bizonyítaná, hogy a  nevezett szokás a  vele összekötött ki�
váltságokkal együtt szakadatlan sorrendben egészen szent István ki�



rályig visszam egy; végre föltéve, hogy e szokás behozatalát egész 
országban mindenki szznt Istvánnak tulajdonítaná, ugyan mit m on �
danánk az oly idegenről, aki ez esetben merészelné tagadni, hogy 
valósággal szent István a szerzője ama szokásnak és a vele össze �
kötött kiváltságnak; aki elég vakmerő volna az említett régi szokást 
haszontalannak és érvénytelennek nyilvánítani ? Bizonyosan azt kelle�
ne róla mondanunk, hogy az esze nincs helyén. É s méltán. Már 
pedig hasonlithatlanul vakmerőbb és esztelenebb az, aki tagadja, 
hogy jelenleg az egész egyházban gyakorolt kézföltevés és kenés 
a Szentlélek közlése végett Krisztustól rendelt szentség: mert, mi�
ként a mondottakból kitűnik, e szokás az apostolok idejétől kezdve 
mindig megvolt az egyházban, és mert ez mindig úgy tekinté azt, 
mint a m alaszt egyik eszközét; és mert Krisztuson kivül senki sem 
adhatott annak ily erőt, és végre mert a keresztény hivek mind nyu �
gaton, mind keleten folyvást Krisztust tartották szerzőjének.

Mit eszközöl a bérmálás?
1) „Gyarapítja bennünk a megszentelő m rlaszto t.“
A bérmálás első hatása ugyanaz, amit az élők szentsége esz �

közöl ; azok mindenikének az a sajátsága, hogy öregbiti a megszen �
telő malasztot, melyet a íölvevőnek már bírnia kell. Ezen hatás 
szempontjából a bérmálás lényegesen különbözik a keresztségtől, 
mivel ez' utóbbi nem a már meglevő megszentelő malasztot gyara �
pítja, hanem, a még hiányzót szerzi m eg ; azaz nem fényét fokozza 
a lélekben am az isteni világosságnak, hanem meggyujtja azt.

2) „A bérmálás megadja nekünk a Szentleiket a rósz ellen 
való küzdelemre és a jóban való növekedésre.“

Az ember ugyan a keresztségben is elnyeri a Szentlelket, általa 
az ő tiszta fölszentelt templomává lesz; de az igazság és erősség 
Lelkének telje csak a bérmálás fölvételekor száll a megkeresztelt 
leikébe, miként egykor pünkösd ünnepén az apostolokra, és ek �
kor adja meg ama férfias erőt, mely által a keresztény hit megval- 
lója, Krisztus katonája gyanánt köteles magát kitüntetni.

Azért mondja szent Ambrus is egy megbérmálthoz intézve 
sza v a it:1) „Gondold meg, hogy elnyerted a lelki pecsétet a bölcse- 
ség és értelem lelkét, a tanács és erősség lelkét, az ismeret és 
szeretet lelkét és az istenfélelem lelkét; emlékezzél meg erről és 
őrizd, amit elnyertél. Téged az Atya pecsételt meg, az Ur Krisztus 
erősített meg és a „Szentlélek zálogát adta szivedbe'“ 3)

3) „A bérmálás eltörölhetetlen ismertető jegyet nyom ránk, 
mint Krisztus katonáira.“ Miként az isteni gondviselés, ha valakit 
bizonyos hivatalra emelt, a szükséges m alasztot is megadja neki, 
hogy hivatalát kellőleg viselje; akként Jézus is felruházza a szük �



séges erővel mindazokat, kiket dicsőségéért harczolni ünnepiesen 
meghiv és fölavat, hogy szerencsésen kiállhassák a küzdelmet és 
diadalmas vezérök nyomdokait követve, szintén kivívhassák a győ �
zelmi koronát.

Ki bérmálhat?
„A bérmálást kiszolgáltatni a püspököknek van hatalmok, mint 

az apostolok utódainak; de a pápa szükség esetén oly papot is föl�
hatalmazhat erre, aki nem püspök.“

1) A bérmálás szentségét föladni rendszerint egyedül a püs �
pöknek van jo g a ; mert egyedül ő és nem az egyszerű  pap tulaj�
donképi és igazi értelemben az apostolok utódja. Ezt a trienti zsi�
nat hitágazat gyanánt mondja ki, midőn így sz ó l: *) „Aki azt állítja, 
hogy a bérmálás rendes kiszolgáltatója nem egyedül a püspök, ha �
nem bármely egyszerű pap, — átok alatt legyen.“

2) Ámde a trienti zsinat fönnebbi nyilatkozatából, mely szerint 
a bármálás rendes kiszolgáltatója a püspök, éppen nem következik, 
hogy rendkívüli kiszolgáltatója nem lehetne egyszerű  pap is. A pá �
pa engedelmével tehát egyszerű pap is föladhatja a bérmálást — 
rendkívüli esetekben; pl. távoleső missió tartományaiban, hova a 
püspök csak ritkán és nagy életveszélyek, fáradalmak közt juthatna.

Mily szertartások közt szolgáltatja ki a püspök a bérmálást 
és mit jelentenek azok?

„A bérmálandók fölött kiterjeszti kezeit és a Szentlelket hivja 
le rájok; azután mindenkire külön-külön teszi fel kezét és megkeni 
szent krizmával; végezetül pedig áldást ad a megbérmáltakra. “

Ami ezen szertartásokat illeti azok mind nagy, titokteljes ü n �
nepiességgel vitetnek végbe. A püspök ugyanis fehér díszruhában, a 
szent örömet jelképezve, lép az oltárhoz, m éltóságosan kitárja ke �
zeit és a bérmálandók felé fordulva, a többi közt igy könyörög: 
„Mindenható örök Isten! ki ezen szolgáidat vízből és Szentlélekből 
oly kegyesen ujjászülted, ki minden bűneiket megbocsátottad, öntsd 
le rájok az égből Lelkedet hét ajándékával, a te Vigasztalódat. 
Ámen. A bölcseség és értelem lelkét. Ámen. A tudomány és jám �
borság lelkét. Ámen. Áraszd el őket félelmed leikével és jelöld meg 
Krisztus keresztjével és légy irántok kegyes az örök életre. U gyan �
azon ami Urunk Jézus Krisztus által stb .“ Ekkor a püspök odalép 
minden egyes megbérmálandóhoz, hüvelyk ujja hegyét a szent kriz- 
mába mártja, és tenyerét a bérmálandó fejére illesztve, megkeni 
homlokát kereszt alakjában, m ondván: „N. Megjelöllek téged a ke �
reszt jelével és megerősitlek az üdvösség kozmájával az Atyának 
és Fiúnak és Szentiéleknek nevében. Végül a püspök gyöngéden 
arczul üti a bérmálkozót és ezt mondja neki: „Béke veled.*

*) 7. ül, 3, kán.



Még a fönnebb leirt jelesebb szertartások jelentményét kell 
megmagyaráznunk.

1) A kézföltevést már az ó szövetségben is azon ünnepies 
im ádság kisérte, melyeket valaki m ásokért végzett, és azon áldást, 
melyet neki oszt vala. Ez általában azt jelenti, hogy az imádkozó 
vagy megáldó azokkal, kikért Istenhez malaszt és áldás végett 
könyörög, valóban is akarja és kivánja e javakat közölni. Ily szá n �
dékból helyezé a haldokló Jákob pátriárka kezeit Józsefnek fia ira ; J) 
hasonlókép használták a. kézföltevést az újszövetségi pátriárkák is, 
az apostolok a Szentlélek közlésekor.

2) A kenés, mely e szentség kiszolgáltatásában előfordul, min�
den részében titokzatos jelentménynyel bir. a) Az olaj zsírossága, 
bibliai szójárás szerint am a teljességet jelképezi, melyben a Szent�
lélek m egadatik; azon sajátsága pedig, hogy szeliden és csendesen 
foly és lazább anyagon átmegy és rajta kitörülhetetlen nyom ot hagy, 
a Szentlélek kiömlését jelenti a megbérmáltnak szivében, valamint 
azt is, hogy ennek lelkét az isteni malaszt keresztüljárja, és hogy 
a bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyomott rá. b) Az olajhoz balzsam  
vegyittetik, vagyis az arábiai balzsambokorból nyert illatos, fehér 
átlátszó mézga vagy más fűszeres nedű, annák jelképezése végett, 
„hogy a bérmálandó malasztot nyer arrra, hogy magát a világ 
romlottságától tisztán megőrizze és jám bor élet által az erény jó 
illatát terjessze.“

3) A kereszt jele, melyet a püspök a szent krizmával a bér �
málkozó homlokára ir, azt jelenti, hogy a „keresztény sohase szé- 
gyelje a keresztet, hanem bátran vallja a megfeszitettJézus bán való 
hitet,“ utánozván abban az apostolt, ki igy szól: „Én nem szégyen �
lem az evangéliumot, minthogy Isten ereje az, minden hivőnek üd �
vöz lésé re .“ 2) Nagyjelentőségű tehát ama jel., mely által Krisztus a 
maga vitézeit kitünteti; és nem kisebb jelentőségű azon körülmény, 
hogy e dicső győzelmi jelvényt éppen homlokunkra nyomja, mert 
minthogy a homlok az emberi arcz legkitűnőbb és mindenkinek 
szembeötlő része, ezért a keresztet homlokon viselni annyit tesz, mint 
a fölfeszitett Jézus hitét nyíltan, egész világ előtt megvallani bátran, 
minden rettegés nélkül.

4) Mély értelmű a gyöngéd arczulütés is, melyet a püspök a 
kenés után ad a bérmálkozónak. Az mintegy keresztény lovaggá 
ütés, mely arra inti Krisztus ifjú vitézét, hogy „m árm ost“ megvan 
erősítve és tartozik Jézus nevéért mindenféle kellemetlenséget béké �
vel tűrni.“ így értelmezi a szentirást a római káté, sőt boroméi 
szent Károly is. „A keresztény (a megbérmált) tudja meg, — igy 
beszél az utóbbi, — hogy immár Krisztus katonája lett, akinek csa �
tája és győzelme nem abból áll, hogy másokat megtámadjon, hanem



hogy a bántalmakat békével tű rje ; tudja meg, hogy mivel a keresz �
tény hadseregnek tagja, nem szabad az élet gyönyöreire és kényel�
meire számítania, hanem inkább a kellemetlenséget kell keresnie és 
a szenvedéseket békével viselnie.“

Végre a püspök szelíden, atyailag arczul "iti a  bérmálkozót, 
békét kiván neki mondván: „Béke veled.“ Nagyon elmésen van itt 
összekötve a  béke kívánása az arczulütéssel, mely a jövendő küz �
delmeket ábrázolja.

Szükséges-e a bérmálás az üdvösségre?
„A bérmálás nem okvetetlenül szükséges az üdvösségre, mégis 

vétkeznénk, ha renyheségből vagy közönyösségből nem vennők 
azt fel.“

Hogy a bérmálás nem oly okvetetlenül szükséges az üdvös �
ségre, mint a keresztség, már abból is megítélhetjük, hogy a kisded, 
ki a keresztség után bérmálás nélkül, mindjárt meghal, egyenest a 
mennyországba jut, ámbár másrészről tekintélyes hittudósok azt is 
mondják és pedig nem ok nélkül, hogy az ily gyermek kisebb 
mennyei dicsőségben fog részesülni, mint egy megbérmált, mert 
amannál hiányzik a megszentelő malaszt gyarapodása, mig emez a 
bérmálásban elnyerte azt. Egyébiránt van ennek még több fontos 
oka is :

1) Krisztus mindenek előtt azt akarja, hogy ezen általa rendelt 
és kiszolgáltatás végett egyházára bizott szentséget lelkünk üdvös �
sége és a magunk tökélyesbitése végett használjuk, mert ez által 
kivánja ő nekünk, miként hajdan apostolainak, megadni, elküldeni 
a vigasztaló Szentlelket, hogy minket is megszenteljen, fölvilágosít�
son, megerősítsen és hét, megbecsülhetetlen ajándékának teljével 
gazdagítson.

2) A másik ok, miért igyekezzünk a bérmálás szentségét föl�
venni és másokat is erre buzdítani az egyháznak elég világosan kife�
jezett óhajtása és nyomatékos felszólítása. Ugyanis Krisztus jegyese, 
az egyház, mint oly anya, ki nem szűnik meg gyermekeinek lelki java �
iról mindenkép gondoskoni, nem éri be azzal, hogy bennünket a 
szent keresztség által ujjászült természetfölötti életre, hanem azt is 
akarja, hogy életerőnk növekedjék és Krisztus teljes férfikorára 
megérjünk.

Végre indítson a bérmálás szentségének fölvételére minden 
hivő keresztényt a saját üdve iránti buzgóság.

Mit tegyen a keresztény a bérmálás előtt, alatta és utána?
1) A bérmálás előtt a) „tisztítsa meg lelkét minden vagy leg�

alább a súlyos bűnöktől.“ A szent bérmálás, miként már kimutattuk, 
élők szentsége azért csupán a malaszt állapotában szabad ezt fel�
venni. b) Szükséges, hogy aki bérmálkozni akar, alapos ismeretet



szerezzen m agának a hit főigazságairól, különösen pedig arról, mely 
a bérm álásra vonatkozik.“ Ugyanis mivel a bérmálásnak az a külö �
nös czélja, hogy felsőbb erőt adjon a hit megvallására, ennélfogva 
a bérmálkozónak tudnia kell, mely igazságokat köteles élete fölál�
dozásával is megvallani. c) A bérmálandó szivéből óhajtsa a Szent�
lélek malasztját, azért imádkozzék és jó cselekményeket gyakoroljon, 
s készüljön a  rég óhajtott vigasztaló Szentlélek kegyes eljövetelére, 
miként az apostolok, kik a szűz Anyával, Máriával együtt, csendes 
m agányba vonulva, buzgó imádságban várakoznak vala, mig az 
igért Szentlélek csakugyan leszállott rájok.“ *)

2) A bérmálás alatt kötelességünk: a) „buzgón könyörögni a 
Szentlélek adom ányaiért; b) megígérni, hogy mint jó keresztények 
akarunk élni és meghalni; c) el nem távozni addig, mig a püspök 
meg nem áld.“

3) A bérmálás után tartozunk: a) Istennek alázatosan hálát 
ad n i; b) az egész napot különös ájtatosságban eltölteni; c) a Szent�
lélek m alasztját megőrizni és gyarapítani s az üdv ellenségeivel 
szüntelen küzdve és a jóban buzgólkodva. “

Minél nagyobb a jótétemény, melyet valaki a szent bérmálás�
ban nyer, annál nagyobbnak és bensőbbnek kell a hála érzetének 
is lenni, mely e szentség felvétele után a szivet keresztül hatja. Ha 
valaki igen drága balzsamot kapna ajándékul nagyon törékeny 
edényben, nem a legéberebb vigyázattal vinné-e azt haza; nem 
zárná-e mindjárt erős szekrénybe vagy biztos szobába, hogy semmi 
veszedelem ne érhesse ? Mennyivel több oka van a megbérmáltnak, 
ki a Szentlélek m alasztját, ezen Isteni balzsamot, szive törékeny 
edényébe fogadta, különösen a bérmálkozás napján mindent a leg �
nagyobb elő vigyázattal kerülni, ami annak elvesztésére vihetné.

A bérmálásnál bérmaszülők is szerepelnek és pedig azért, 
hogy a bérmálandót elkészítsék, bérmálásra vezessék s azután a 
lelki harczban, melyre a megbérmált ezen szentség által felavattatik, 
szóval és tettel gyámolitsák. Ezen szülőktől azt kívánja az egyház, 
hogy katholikusok, már megbérmáltak, feddhetetlen életűek és # oly 
korúak legyenek, hogy mint bérmaatyák vagy anyák kötelességeiket 
teljesíthessék. A gyermek szülője nem szerepelhet mint bérmaszü^ő. 
Az egyház óhajtja továbbá, hogy a keresztatya és keresztanya se 
választassák bérmaszülőnek.

1 §. A legszentebb oltáriszentség.
Az oltáriszentség sok tekintetben jóval kitünőbb a többinél. 

Először is szentebb valamennyi más szentségnél, mert a többiek 
csupán megszentelő erejűek, ez pedig magát Jézus Krisztust, a



lényegi szentséget, minden megszentelő erő szerzőjét foglalja m agá �
ban. Az oltáriszentséget méltán úgy is tekintjük, mint-a többi szent �
ség czélját és koronáját. Mint czélját, mert a többi szentségek az 
ő sajátos hatásuk által közelebbi vagy távolabbi egyesülésre vezetik 
és készítik elő a keresztényt, t. i. a Krisztussal való egyesülésre 
az oltári szentségben.1) Mint koronáját, mert a szentségek közül ez 
az, mely által mindnyájan a legtökéletesebb módon és a legkitűnőbb 
mértékben érjük el közös czélunkat, azaz bensőleg egyesülünk 
fejünkkel, Jézussal és embertársainkkal, kik az Urban testvéreink: 
Másik előnye e szentségnek a trienti2) zsinat szerint abban áll, 
hogy mig a többi szentségek csak akkor nyernek megszentelő erőt, 
midőn föladatnak, addig ez már a fölvételt megelőzőleg is magában 
rejti a szentség szerzőjét.

E szentség elnevezés tekintetéből többféle nevezett alatt fordul 
elő. így nevezzük oltárinak, mert az oltáron jön létre és ott őrizte�
tik; nevezzük az Ur testének is, mert Urunk Jézus Krisztus szent 
teste rejlik benne; vagy ugyanezen okból egyszerűen Legszentebb �
nek. És minthogy Jézus, kit minden tisztelet és imádás illet, a mi 
üdvösségünkre és javunkra van jelen e szentségben, legméltóságo- 
sabb jónak is szoktuk nevezni. Az oltári szentségről szóló értekezést 
illetőleg különösen három főigazságot kell kimutatnunk és megma�
gyaráznunk : először hogy Krisztus e szentségben igazán és lénye�
gileg jelen v a n ; másodszor, hogy ő abban magát a mennyei A tyá �
nak föláldozza; harmadszor hogy abban nekünk magát eledelül 
adja. Azért egész értekezésünk három szakaszra is oszlik, melyek 
közül az első szó l: Krisztus lényegi jelenlétéről e szen tségben ; a 
második a szent m iseáldozatról; és a harmadik a szent áldozásról. “

Mi a legszentebb oltári szentség?
„Urunk Jézus Krisztusnak valóságos teste és -valóságos vére* 

ki a kenyér és bor szine alatt lelkünk táplálására igazán és lénye�
gileg jelen van.“

Mig minden más szentség egy és ugyanazon időpontban ho- 
zatik létre és múlik el, vagy ami éppen annyit jelent, mindjárt létre�
hozatala után megszűnik — az oltári szentségnél egészen az ellen�
kező történik. E szentség a pap átváltoztató szavai következtében 
jön létre vagy lép valóságba; de a megrörtént átváltoztatás után is 
fönmarad és pedig mindaddig, valamig a kenyér és bor szine meg�
marad.

1) Hogy az oltári szentségben, amint ez az átváltoztatás után 
fönmarad, egy szentségnek minden lényeges alkatrésze megvan, vi�
lágosan megérthetjük, ha először is a láthatatlan malasztot teszszük 
értekezésünk tárgyává. Ez pedig: „maga Jézus Krisztus, minden



malaszt szerzője és kiszolgáltatója.“ Igenis, Jézus Krisztus az, ki e 
fönséges titokban testestül-lelkestül, Istenségével és emberségével 
igazán és lényegileg jelen van, és pedig azon czélból, hogy lelkün�
ket táplálja, erősítse és önmagával a legbensőbben egyesítse. Jézus �
nak az oltáriszentségben eme valóságos és lényegi jelenlétét a tri- 
entí zsinat a legvilágosabb szavakkal tanítja és egyházi kiközösítés �
sel fenyegeti mindazokat, kik az ellenkezőt merészlik állítani. Az ide 
vonatkozó kánon így szól: „Aki tagadja, hogy az oltáriszentségben 
ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére leikével és Istenségével 
együtt, tehát az egész Krisztus igazán, valóban és lényegileg jelen 
van, és azt állítja, hogy ő abban csak mint jelben vagy ala’kban, 
vagy csupán ereje szerint van jelen, átok alatt legyen.“ Az egyház 
tévedhetetlen tanítása szerint tehát Krisztus a legszentebb oltári szent�
ségben „igazán“ jelen van. A húsvéti bárány jelképe, ábrázolata volt 
Jézus Krisztusnak, az nem m aga Jézus Krisztus, nem Istennek igazi 
báránya volt. A manna szintén előképe volt Jézusnak az igazi meny- 
nyei eledelnek, de az oltári szentségben igazán Jézus Krisztus, az 
igazi húsvéti bárány, az igazi mennyei kenyér van jelen. Az egész 
Krisztus „valósággal,“ azaz nem képzelet, nem hit szerint van jelen, 
nem úgy miként pl. őt imádságunk közben, vagy élő hittel képzel�
jük a keresztfán. Végre Krisztus „lényegileg“ van jelen itt, azaz 
egész isteni és emberi lényege szerint, nem úgy, mint a többi szent�
ségeknél, csupán a belőle kiáradó megszentelő malaszt erejénél fogva.

2) A „látható jel“ a kenyér és bőrszíne.“ A kenyér és bor 
szine itt oly titokteljes fátyol, mely alatt Jézus Krisztus testével és 
leikével, Istenségével és emberségével, még pedig mint igazi mennyei 
kenyér és mint igazi mennyei ital van elrejtőzve. Mert a kenyér 
szine, mely természetes tápja a testnek, mi egyebet ábrázol, mint a 
lélek természetfölötti tá p já t; és a bor szine, mely testi italul szol�
gál, mi egyebet, mint a lélek enyhítő italát?

Mikor és hogyan rendelte Krisztus az oltáriszentséget ?
„Az utolsó vacsorán, keserű  szenvedésének előestéjén.“ Az is �

teni Megváltó három évi nyilvános működése alatt szárritalanszor 
bebizonyitá, hogy tanítványait a legbensőbben és leggyöngédebben 
szere ti; de ennek, valamint irántunk való szeretetének legfeltűnőbb 
bizonyítékát keserű  szenvedése előestéjén adá. Ez okból elbucsuzás- 
kor az oltári szentséget rendeli, mint legfőbb bizonyítékát szereteté �
nek, mely az idők végéig tart. A másik ok, miért rendelte Jézus e 
szentséget, keserű  szenvedése előestéjén, az idő körülményeiben rej�
lett. Ugyanis, minthogy a zsidók Mózes törvénye szerint husvét 
előestéjén tartoztak a húsvéti bárányt föláldozni és m egenni; 3) na �
gyon illett isteni bölcseségéhez éppen e napot választani, hogy m a�



gát mint húsvéti bárányt föláldozza, övéinek eledelül adja, és ezen 
föláldozást és étkezést az idők végéig lehetővé tegye és elrendelje. 

E szentség rendelését tekintve következő módon tö rtén t: 
Miután Jézus a törvény parancsolatja szerint tanítványaival a 

húsvéti bárányt megette vala, szent kezeibe vévé a kenyeret, sze �
meit Istenhez emelé, az ő mindenható Atyjához, hálát adott neki, 
megáldá azt és tanítványainak nyujtá, mondván : „Vegyétek és egyé�
tek; ez az én testem, mely tiértetek adatik.“ Azután hasonlókép 
vévé a kelyhet a borral együtt, ismét hálát ada, megáldá azt és ta �
nítványainak nyujtá, m ondván: „Igyatok ebből mindnyájan, ez az én 
vérem az uj szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bo �
csánatára, Valahányszor ezt cselekszitek, az én emlékemre csele- 
kedjétek.“ Ekkor hozatott létre Jézus Krisztus testének és vérének 
szentsége először,- létre hozatott maga Jézus Krisztus á lta l; ekkor 
nyertek a tanítványok hatalmat és megbízatást, hogy ők is hason �
lót cselekedjenek az idők végéig. Miként tehát a világ kezdetén a 
teremtő e szavára: „Legyen világosság,“ lön világosság, azaz lét�
rejött a semmiből; úgy itt is a Megváltó éppen oly mindenható 
szav ára : „Ez az én testem, ez az én vérem® az ő szent testének 
és vérének lényege, titokteljes átváltozás által rögtön felváltá a ke �
nyér és bor lényegét. E  lényegi átváltozás az isteni m indenhatóság 
csodája ugyan, de ki vonhatná kétségbe, hogy Jézus Krisztus, Is �
ten egyszülött Fia, megtehetné azt. Erre nézve szent Ambrus igen 
szépen jegyzi meg: „A világ teremtéséről olvastad: Ő szólott és 
azok létrejöttek; ő parancsolt és azok megteremtettek. Mikép lehet�
ne hát Krisztus szava, mely a semmiből is létrehozhatná azt, ami 
nem volt, mikép lehetne képtelen azt, ami van olyasmivé átváltoz �
tatni, ami előbb nem volt? Hiszen csak nem kisebb hatalom kell 
tán ahhoz, hogy a dolgoknak valaki létet adjon, mint ahhoz, hogy 
a már létezőknek lényegét más valamivé változtassa.“

Hogy az oltáriszentség néha egyszerűen kenyérnek neveztetik, 
annak oka az, hogy az átváltozás előtt kenyér volt jelen és utána 
még megmaradt a kenyér sz in e ; vagy azért is, mert e szentség a 
lelket táplálja, miként a közönséges kenyér szokta a testet táplálni. 
Ily értelemben nevezi az Ap. Csel. szerzője, *) az első keresztények 
szent áldozását „a kenyértörés közösségének.“ Hasonló értelemben 
irja szent Pál i s : 2) „A kenyér, melyet megtörünk, nem az Ur tes �
tében való részesülés-e?“ É s Jézus maga is igy b eszé l:3) „A ke �
nyér, melyet én fogok nektek adni az én testem a világ életéért.“ 
Egyébiránt általános szokás az ily átváltozások előadásakor az át �
változott dolgok nevét az átváltozás megtörténte után is használni, 
így olvassuk a kánai menyegző csodájának elbeszélésében: „Amint 
a násznagy megizlelte a borrá lett vizet.“ *) Itt a násznagy nyilván



az átváltozás által szárm azott bort nevezi viznek, mert ebből szár �
mazott. Hasonlókép nevezi szent János *) a már meggyógyított va 
kot is „vak embernek,“ mert vakból lett látóvá.

Honnét tudjuk, hogy Krisztus midőn azt monda: „Ez az én 
testem,“ „ez az én vérem,“ az ő igazi testét és vérét nyujtá az 
apostoloknak?

1) „Onnét, mert a) Krisztus már előbb megigérte tanítványai�
nak, hogy testét valóban eledelül és vérét valóban italul fogja nekik 
ad n i; b) mert később az utolsó vacsorán világosan kijelenté, hogy 
amit akkor nekik eledelül és italul nyújt, valósággal az ő teste 
és vére.“

a) Lássuk az isteni ígéretet. Az Üdvözítő egyszer 5000 em �
bert csodálatosan megelégitett öt kenyérrel. Másnap a sokaság is �
mét fölkeresé őt, nem annyira azért, hogy tanait hallgassa, mint 
inkább azért, hogy m ásodszor is kapjon kezeiből anyagi kenyeret. 
Jézus ezen körülményt arra használta fel, hogy egy kitünőbb ke �
nyérről beszélt nekik, mely után kívánkozzanak, „Ne oly eledelért 
munkálkodjatok, — így inté őket, — mely veszendő, hanem mely 
megmarad az örök életre, melyet az emberfia fog nektek adni.“ 2) 
Azaz, melyet én, ki Atyámnak csodák által hitelesített követe va �
gyok, adok majd nektek, ha hinni fogtok bennem, mint Isten kül�
döttében. Alidon erre a zsidók azt kívánták tőle, bizonyítaná be is �
teni küldetését az által, hogy miként Mózes a pusztában mannát 
adott atyáiknak, úgy ő is adjon nekik kenyeret az égbő l; Jézus erre azt 
felelte, hogy „nem Mózes adta azon mennyei kenyeret, hanem az 
A tya,“ és hogy ugyanő  nem anyagi kenyeret ad nekik, aminő a 
m anna volt, hanem igazi mennyei kenyeret és ezen igazi mennyei 
kenyér ő maga, t. i. Jézus Krisztus, mert ő az élő kenyér, ki az 
égből szállott alá és életet ad a világnak.“

b) Lássuk m ost a megrendelő szavakat.3) Amit Krisztus ta �
nítványainak ünnepiesen megígért vala, azt, mielőtt a világtól búcsút 
vett volna, az utolsó vacsorán mégis adta nekik, m ondván: „Ve�
gyétek és egyétek stb, Ö, az örök és tévedhetetlen igazság, a leg�
világosabb és legerőteljesebb szavakkal biztosítja tanítványait, hogy 
amit nekik enni és inni ad az ő teste és vére. Tehát hinnünk is 
kell erősen és rendithetlenül, hogy az igazán és valóban az 6 teste 
és vére volt. Itt csak akkor lehetne józanul kételkedni, ha valami 
alapos ok volna reá, hogy a megrendelő szavakat nem betüérte- 
lemben kell vennünk. Ilyen azonban egyáltalán nincs, és hitünk el�
lenségei sem tudnak ilyesmit kimutatni. Sőt éppen ellenkezoieg, a leg�
fontosabb okok minden elfogulatlan embert arra kényszerítenek, hogy a 
betüértelemhez ragaszkodjék. Jézus Krisztus ugyanis amaz ünnepies



órában végrendeletet, testamentumot akara tenni, szövetséget alapí�
tani, egy törvényt kihirdetni, egy szentséget rendelni, egy hitágaza �
tot alkotni. Vájjon tehát nem az ő isteni bölcseségét és szentségét 
gyalázná-e az, aki azt állítaná', hogy ezen alkalomkor kétértelmű 
gondolatot, inkább eltakaró, mint kigöngyölitő beszédm ódot hasz �
nál és igy csalja meg tanítványait és az egész világot ? 5  hogy m a �
guk a zsidók is betüszerinti érteményben vették Jézusnak szavait 
az oltári szentségről és hogy Jézus ezt az értelmezést megerősí�
tette, az világosan kitűnik a következőkbő l:

Midőn Jézus a csodálatos kenyérszaporitás után a kafarnaumi 
zsinagógában tartott beszédében e szavakat m ondá: Én vagyok az 
élő kenyér, ki mennyből szállottam alá. Aki eszi az én testemet és 
iszsza az én véremet, örök élete vag y o n : Mert az én testem bi�
zonynyal étel és az én vérem bizonynyal ital — m egbotránkoztak 
szavain a zsidók és egymás között m ondák : miképen adhatja ez 
nekünk testét eledelül? sőt még tanítványai közül is többen e sza �
vakra fakadtak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt, s elpártol�
ván Jézustól, — eltávoztak. Hogy tehát a zsidók betű szerinti ér�
telemben vették Jézus Krisztusnak az oltári szentségre vonatkozó 
szavait vagyis úgy, miként azt a kath. egyház értelmezi és nem 
csupán jelképnek, — az kétséget nem szenved, mert különben nem 
zúgolódtak volna Jézus ellen, s nem mondották volna: Kemény be �
széd ez, ki hallgathatja ezt!

Ha pedig Jézus nem betüszerinti érteményben kívánta volna 
szavait értelmezni, mi lett volna alkalmasabb eszköz a távozó ta �
nítványok visszaédesgetésére, mint azt mondani, hogy félreértették 
szavait, ő csak jelképét fogja adni szent testének és vérének! Már 
pedig tette-e ezt Jézus? igyekezett-e őket nem betű szerinti értel�
mezéssel lecsillapítani? Óh nem! Sőt eskü alatt örök kárhozattal 
fenyegette őket, m ondván: Bizony, bizony mondom nektek, ha nem 
eszitek az ember fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nem le �
szen élet ti bennetek, mert az én testem bizonynyal étel és az én 
vérem bizonynyal ital. Sőt mi több, midőn észrevette, hogy a jelen �
levők közöl többen eltávoznak, apostolaihoz fordulván, mondá ne �
kik : „Vájjon ti is elakartok menni ?“ Ez más szóval annyit tesz : 
én nem veszem vissza szavaimat, ha mindnyájan elhagytok is, mert 
én valóban testemet és véremet fogom nektek eledelül adni. Mind�
ezekből világosan kitűnik, hogy Jézusnak a megáldott kenyér és 
borra (tehát az oltáriszentségre) vonatkozó szavait: „ez az én tes �
tem, ez az én vérem,“ képletes és nem betüszerinti érteményben 
venni annyit tesz, mint nem hinni Jézus szavainak; aki pedig nem 
hisz, az elkárhozik.

2) „Hogy Jézus Krisztus, midőn igy szó lt: Ez az én testem ; 
ez az én vérem, az ő igazi testét és igazi vérét adá, onnan tudjuk, 

mert az apostolok és a kath. egyház mindenkor ezt hitték és tanították.“



Adott-e Krisztus másoknak is hatalmat, hogy a kenyeret és 
bort az ő szent testévé és vérivé változtassák?

„Igen is adott az apostoloknak, m ondván: Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre. És e hatalom átment az apostolokról a püs �
pökökre és papokra.“

Az Üdvözítőnek tanítványaihoz intézett eme szav ai: „Ezt cse �
lekedjétek az én emlékezetemre,“ azon határozott megbízást és vi�
lágos parancsot foglalják magukban, hogy halála után azt cseleked�
jék, amit ő imént cselekedett szemeik előtt, t. i. hogy vegyék a ke �
nyeret és bort áldják meg, változtassák az ő testévé és vérévé, 
éldeljék a mennyei eledelt és adják eledelül másoknak is. Ez a 
Krisztus szavainak világos értelm e; ezt tanitá a kath. egyház kez �
det óta mindenkor. Ámde Krisztus ama szavak által nem csupán az 
apostoloknak adott parancsot és hatalmat, hanem miként a trienti 
zsinat tanítja, mindazoknak, kik a papi hivatalban utódaik lesznek, 
t. i. a püspököknek és minden, ezek által érvényesen fölszentelt 
papnak. Ez következik már azon általánosan elismert alapelvből is, 
hogy Krisztus az üdveszközöket az általa alapított üdvintézetnek, 
az egyháznak egész tartamára, tehát minden időkre akarta rendelni 
és rendelte is. De világosan kiderül ez továbbá az apostol szavai�
ból is, ki Jézus nyilatkozatához: „Ezt cselekedjétek az én emléke�
zetemre,“ rögtön odacsatolja az okot is, mondván: „Mert valahány �
szor a kenyeret eszitek és a kelyhet iszszátok, az Ur halálát hir�
dessétek, míg ő ismét eljön;“ 1) azaz mig a földön ismét megjele�
nik, hogy az élőket és holtakat megítélje. Minthogy pedig Jézus 
azon második eljövetele csak az idők végén íog megtörténni, azért 
az apostol szerint Jézusnak világosan kifejezett akarata az, hogy 
az ő megváltó halálának örök emlékére a kenyeret és bort a világ 
végéig az ő testévé és vérévé kell változtatni.

Mikor gyakorolják a püspökök és papok ezen hatalmat?
„A szent misében, midőn a kenyér és bor fölött e szavakat 

mondják ki: „Ez az én testem, ez az én vérem.“ Mert e szavak 
kimondása után az oltáron nincs többé kenyér és bor, hanem Jé �
zus Krisztus igazi teste és igazi vére, a kenyér és bor szine alatt.“

A kath. egyház hite mindenkor az v o lt: Az áldozó pap nem 
azt m ondja: „Ez Krisztus teste,“ hanem : „Ez az én testem ;“ ez 
által azt fejezi ki, hogy az ő közvetítése által, mint aki az oltáron 
fekvő állagok fölött ama szent szavakat elmondja, maga az Ur Jé �
zus-viszi végbe az átváltoztatást. A kenyér és bor szine alatt azt 
értjük, ami a kenyérből és borból külső érzékeink alá esik, mint: 
az alak, szin, íz, szag stb.



Krisztus teste és vére meddig marad jelen az oltári szent�
ségben ?

„Mig a kenyér és bor ize, szine, alakja stb. m egm arad.“
E tekintetben az egyháznak kimondott hitágazata az, hogy 

miután a kenyér és bor a megszentelés által Krisztus testévé és vé �
révé változik, mind a test, mind a vér jelen marad az oltáriszent- 
ségben valamig az átváltozott kenyér és bor szine el nem romlik. 
A szentelt ostyák tehát akár az oltáron fekszenek a szent mise alatt, 
akár a szent áldozás után az oltárszekrénybe záratnak, akár bete �
gekhez vitetnek, vagy ünnepélyes körmenet alatt hordoztatnak, Krisz�
tus mindig jelen van azokban.

Vájjon a kenyér szine alatt csak Krisztus teste és a bor szine 
alatt csat az ő vére van jelen?

„Nem; mind a két szin alatt egészen és osztatlanul van je�
len Krisztus, amily osztatlanul és egészen van jelen a  mennyor�
szágban.“

Midőn Jézus az utolsó vacsorán testét apostolainak eledelül, 
vérét pedig italul adá, nem holt testet, nem vérnélküli testet, nem 
lelketlen hullát, hanem elő lelkes testet adott nekik ; hasonlókép 
nem egy, a lelkes testtől elkülönített holt vért adott nekik, hasonlót 
ahhoz, mely a keresztfáról volt lefolyandó, hanem élő vért, mely a 
lelkes testtel egyesült. Éppen így van ez az oltáriszentségben még 
ma is. Jézus Krisztus oly egészen és igazán van abban jelen, mint 
mennyben az Atyja jobbján. Már pedig a mennyben nem a halál, 
hanem az élet állapota szerint van jelen; ott a test és vér, a test 
és lélek, az emberiség és Istenség nincsenek egymástól szétválaszt �
va, hanem a legbensőbb módon egyesülve. Tehát az oltáriszentség �
ben sem történik ilyen szétválás; következéskép bármelyik szin 
alatt Jézus Krisztus teste és vére, leikével és Istenségével együtt
van jelen.

Midőn a pap széttöri a szent ostyát, széttöri-e Krisztus
testét ?

„Nem töri szét csak az ostyát; mert Krisztus teste az ostya 
minden részecskéjében egészen és élve vagyon jelen valóságos, no �
ha titokteljes módon.“

Ugyanezt mondhatjuk a kehelyben levő megszentelt borról is. 
Ha tehát a pap többeket inni engedne a kehelyben levő m egszen �
telt borból, ezáltal Krisztus vére nem oszolna m eg; minden áldozó 
az ő egész vérét venné m agához; mert az Istenember valamint a 
szent ostyának minden részében, úgy a kehelyben levő megszentelt 
bornak minden cseppjében egészen és osztatlanul van jelen. Tehát 
az egyes apostolok is, midőn az utolsó vacsorán az isteni m ester



által megszentelt borból egymásután isznak vala, az ő vérének nem 
bizonyos részét vették magukhoz, hanem egész vérét testével, lei�
kével és Istenségével együtt.

E  tan világosabb megértése végett azonban még meg kell 
jegyezni a következőket:

1) Jézus Krisztus teste az oltáriszentségben, miként már több �
ször mondottuk, lényegileg ugyanaz, ki a mennyben az Atya jobb �
ján ül. Már pedig Krisztus teste a mennyben megdicsőült, tehát 
halhatatlan, feloszolhatatlan, hozzá nem férhet semmi sérelem. 
Ugyanez okból az oltáriszentségben sem lehet széttörni vagy meg�
csonkítani. Igaz ugyan, hogy midőn a színek elromlanak, az Ur 
szent teste is megszűnik azok alatt jelen lenni, de az nem történik 
lassankint, hanem vagy egészen és csonkitatlanul van ott jelen, 
vagy nincs többé ott jelen. Megjegyzendő 2) hogy Krisztus teste 
az oltáriszentségben valósággal jelen van ugyan, de nem testi m ó �
don, még a megdicsőült test természetes módja szerint sem, hanem 
egészen csodálatos, titokteljes módon, vagyis szellemi módon. Ámde 
a szellem tudvalevőleg nem bir semmi kiterjedéssel, tehát részekre 
nem oszolhat. Hasonlókép áll a dolog Jézussal is az oltáriszentségben.

E  jelenlétről némi tökéletlen hasonlatot nyújt a köztapasztalás. 
Ha pl. a tükörbe nézesz, a saját képed tökéletes mását látod benne: 
ha e tükröt darabokra töröd, minden darabjában egészen és tökéle�
tesen ott látod magadat, miként előbb az egész tükörben láttad. 
Abból pedig, hogy Jézus a kenyér szine, minden részében egészen 
és osztatlanul van jelen, világosan kiderül, hogy egy nagyobb os �
tyában éppen annyi van jelen, mint a kisebbekben és azok egyré- 
szében éppen annyi, mint egészükben; mert itt is az egy osztatlan 
és oszthatatlan emberi és isteni lényegiség van jelen. Miként az ó 
szövetségi manna, mely az oltáriszentségnek előképe volt, azon 
különös tulajdonsággal birt, hogy aki abból többet gyűjtött, mint a 
másik, azért csak annyija volt mint az utóbbinak; és aki kevesebbet 
gyűjtött, azért nem volt kevesebbje mint am annak : 1) akként az 
oltáriszentség ís oly tulajdonsággal bir, hogy minden áldozó egyenlő 
mennyiséget nyer, akár nagyobb, akár kisebb ostya alakjában veszi 
azt magához.

Gábor arkangyalnak, ki az emberré levés titkát először hir �
dető, eme tartalm as szavai: „Istennél semmi sem lehetetlen,“ 2) itt 
is teljesen alkalmazhatók. Mert habár lehetetlen is, hogy egy test, 
melyet természetes módon kiterjedés illet meg, s mely ezen sajátsá �
gánál fogva bizonyos tért foglal el, a természet közönséges törvé �
nyei szerint egy időben különféle helyeken legyen je len : ebből még �
sem következik, hogy „Istennél is lehetetlen ugyanazon testnek egy



időbeli jelenlétét különféle helyeken eszközölni. Isten fölötte áll a 
természetnek és valamennyi törvényének.

2. §. A szent miseáldozat 
Mi az áldozat?
„Az áldozat általában véve látható adomány, melyet azért 

mutatunk be Istennek, hogy őt mint legfőbb Urunkat tiszteljük és 
imádjuk.“

Bármit teszünk Isten dicsőségére, akár belső akár külső eré �
nyeket gyakorolunk, az bizonyos tágabb érteményben mind „áldo�
zatnak nevezhető,“ és a szentirás valóban is többször igy nevezi, 
így olvassuk az 50. zsolt.-ban: „Áldozat Istennek a töredelmes 
lélek.“ Szent Pál pedig ezt irja a zsidókhoz1) „Szüntelen m utassuk 
be Istennek a dicséret áldozatát; ez az ajkak gyümölcse, melyek az ő 
nevét megvallják. A jótékonyságról és az adakozásról pedig meg 

' ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatok tetszenek az Istennek.“ Ámde 
tulajdonképi és szigorú érteményben, miként itt kell vennünk, áldozat 
alatt azt értjük, amit a feleletben meghatároztunk. E  szerint az áldo �
zat 1) magának Istennek fölajánlott adom ány; és ezáltal különbözik 
az alamizsnától, mely tulajdonkép a felebarátnak Isten nevében 
nyújtott adom ány; 2) az áldozat látható adomány, vagyis érzékileg 
észrevehető tárgy, minő pl. a kenyér, bor, mezei gyümölcs, bárány 
s tb ; és ezáltal külünbözik azon cselekményektől, melyekkel benső - 
lég szenteljük és áldozzuk magunkat Istennek; 3) oly látható ado �
mány, mely Istennek azon szándékból mutattatik be, kogy ő t legfőbb, 
korlátlan Urunknak ismerjük és mint ilyet tiszteljük és imádjuk. Hogy 
azonban az áldozat csakugyan az legyen, aminek természetes hiva �
tásánál fogva lennie kell, t. i. hogy Isten korlátlan ura mind annak, 
amivel az ember bir, még a legnagyobb földi jónak, az életnek is, 
úgy kell azt bemutatni, hogy Isten emez uralmát és az ember töké �
letes alárendeltségét jelképezze vagy szemléltesse, miként a szó 
ábrázolja vagy szemlélteti a gondolatot és a beszélőnek a szándé �
kát. Azért ősidőktől fogva szokásban volt az áldozatra kijelölt álla �
tokat leölni, az áldozati étkeket részint megégetni, részint elfogyasz�
tani, hogy az áldozati adományok ezen lerontása, vagy ezen leron �
tással egyértékü megváltoztatása által megvallják Isten uralmát a 
különféle javak fölött, melyeket ezen adományok ábrázolnak vala, 
és azt a legmélyebb hódolattal elismerjék.

Léteztek-e áldozatok mindenkor?
Áldozatok világ kezdete óta mindig léteztek, sőt az ó szövet�

ségben maga Isten is szigorúan megparancsolta azokat.“



Erről világosan beszél a szentirás. Már Adám idejében m utat �
tak be, az ő fiai Kain és Ábel Istennek áldozatot; az előbbi a föld 
gyümölcseiből,“ saz utóbbi pedig nyájának zsengéiből.“ *) H ason �
lókép Noé, ki a vizözön után oltárt épite az Urnák és vön minden 
tiszta állatokból és madarakból és égő áldozatot mutata be az 
oltáron.“ Ábrahám is égő áldozatot mutata be az Urnák a Mória 
h eg y én ; és fia Izsaák, meg unokája Jákob, ugyanily czélból épité- 
nek oltárokat.'-1) Később, midőn Mózes a választót népet a pusztákon 
keresztül vezeti vala az Ígéret földe felé, az Ur maga legszigorúbban 
parancsolá meg különféle áldozatok bemutatását, azokat a zsidó 
istentisztelet központjává tette, és a legapróbb részletekig m eghatá �
rozta, minő szertartások közt m utassák be azokat.

Ezen áldozatok részint véresek, részint vérnélkül valók voltak, 
s igy osztattak fel: égő-, béke- és engesztelő áldozatok. 1) Égő  
áldozatnak neveztek azt, melynél az illető állatot, bőre kivételével, 
•teljesen megégették, vérét pedig az oltár körül széthintették. Az égő 
áldozat, mely leginkább kifejezé az Istenre való hagyatkozást és az 
ő uralma előtt való tökéletes meghódolást, a legfőbb áldozat volt, 
és az említett okból „dicsőítő“ vagy „hódolati“ áldozatnak is nevez �
tetett, s leggyakoribb is volt valamennyi áldozat között, amennyiben 
a főpap tartozott minden reggel, nap feljötte előtt, és minden este, 
naplemente után egy bárányt égő áldozatul bemutatni. 2) A béke�
áldozatoknál, melyek „hála“ vagy „kérő“ áldozatoknak is neveztet�
tek, szintén az oltár körül hintették el a vért, de nem égették el az 
egész állatot, hanem annak csupán egyes részeit. A többi részét 
vagy a pap, vagy m aga az áldozó és családja ette meg. Ezen 
részesülés az áldozati állat húsából azt jelenté, hogy az áldozó a 
legbensőbben egyesül Istennel, akinek mintegy asztaltársává lett.

3) Az „engesztelő“, máskép „bűn“ vagy „adóssági“ áldoza�
tokat azért mutatták be, hogy Istentől bünbocsánatot, irgalmat nyer�
jenek és még a nem önokozta tisztátalanságoktól is megszabadul�
janak. Ezen áldozatnál a bemutató kezét az áldozat fejére tévé, hogy 
ez által bűneit mintegy ráhelyezze és hogy az állja ki helyette a meg- 
érdemlett büntetést. Midőn pedig az összes népért mutattak be ily 
engesztelő áldozatot, akkor az elöljárók tették kezöket az állat fejére, 
melyet aztán leöltek és megégettek.

Miért szűntek meg az ó szövetségi áldozatok?
„Mert csak előképei voltak az uj-szövetség szeplőtelen áldoza �

tának, és éppen azért nem tarthattak tovább, mint maga az ö-szö- 
vetség.“

Hogy az Istentől rendelt ó-szövetségi áldozatoknak az Üdvö�
zítő halálával, vagyis az uj-szövetség megpecsételése után m eg kell



szünniök, azt már Dániel próféta Is megjövendölte, m ondván1) : 
„Az égő és eledel áldozat megszűnik, és a templomban a pusztaság 
utálatossága leszen mindvégig.“ Vagyis a templom az idők végéig 
elpusztulva marad, örök emlékeztető jeléül annak, hogy Isten semmi 
áldozatot nem fogad el a hajdan kiválasztott, de a Messiás megölése 
miatt eltaszitott zsidó néptől. Végre mert az ó-szövetségi áldozatok, 
bizonyos tekintetben hasonlítanak a prófétákhoz, kiknek az volt fel�
adatuk, hogy Krisztust előre hirdessék és az emberiséget eljövetelére 
készitgessék ; ennélfogva miként ezeknek semmi rendeltetésök nem 
volt már Krisztus megjelenése u tá n ; akként az ó-szövetségi áldo �
zatok is, melyek az embereket az Egy világ megváltó áldozatra 
előkészitették, ennek bemutatása után elvesztették jelentőségöket és 
teljesen fölöslegesekké váltak.

Azon körülményből, pedig, hogy az említett ó-szövetségi áldo �
zatok csak árnyékai és előképei voltak az uj-szövetségi áldozatnak, 
szent Pál azt következteti,2) hogy azok hatástalanok, azaz m aguk �
tól nem voltak képesek az ember bűnét eltörölni és őt valóban 
megigazulttá tenni. „Az ó-szövetség — úgymond — csak árnyéka 
lévén a jövendő jóknak, a szüntelen áldozatok által soha nem teheti 
tökéletesekké az áldozókat. . . .  Mert lehetlen, hogy a tulkok és 
bakok vére elvegye a bűnöket.“

Mi az uj-szövetség áldozata?
„Maga Isten fia, Jézus Krisztus, ki a kereszten meghalván, 

magát érettünk mennyei Atyjának föláldozta.“
A bűn, mely a bukott emberiségre nehezedik vala, sokkal na �

gyobb volt, hogysem bárminő teremtmény elvehette volna és igy 
megfelelő elégtétel által kiengesztelte volna Istent az emberrel. E k �
kor Isten Fia végtelen szeretetből és irgalomból megkönyörült a 
veszedelem torkában kínlódó em beriségen; leszáll a mennyből, em �
beri természetet vesz föl, és hogy bűneinket eltörölje, áldozatul mu�
tatja be jn ag át mennyei At3'jának. Azért mondja szent Ambrus, 
hogy: „O a pap, ő az áldozat is.“ 3) Krisztus a pap, mert életét 
önkényt áldozza fel érettünk Istennek. Krisztus az áldozat is, mert 
miként mondva volt, ő az adomány is, melyet üdvünkért a kereszt 
oltárán mennyei Atyjának bemutatott. Ennélfogva a keresztáldozat 
nemcsak a legkitűnőbb és egyedül hat4sos engesztelő áldozat, ha �
nem a legtökéletesebb dicsőítő és hálaáldozat, mivel kifejezi annak 
elismerését, hogy Isten a legfőbb korlátlan Ur, kit minden tisztelet 
és imádás, minden szolgálat és engedelmesség megillet.

Krisztus halálaval megkellett-e szűnnie minden áldozatnak?
„N em ; sőt szükséges, hogy a Krisztus által megállapított új�

szövetségnek is legyen egy szüntelen áldozata, mely nem csupán



egyszer mulattatott be, hanem ismételtessék mindaddig, mig csak a 
szövetség, az egyház állani fog a földön.“ Így kivánta ezt 1) álta �
lában maga a keresztény vallás tökéletessége; 2) azon szálja, hogy 
mindannak beteljesedése legyen, amit az ó-szövetség ábrázolt; kü �
lönösen igy kivánta pedig 3) az isteni Ígéret és jövendölés.

1) Hogy a keresztény vallás végtelenül tökéletesebb minden 
más .vallásnál, kitűnik mind alapítójának Istenségéből, mind ezéijá- 
nak m agasztos voltából. Minthogy pedig a vallás lényege főleg az 
általa rendelt istentiszteletben áll, az istentiszteletnek pedig legkivá�
lóbb cselekménye az áldozat: ebből következik, hogy valamint ál�
talában semmiféle vallás nem nélkülözheti az áldozatot, úgy a leg �
tökéletesebb, vagyis a keresztény vallás sem lehet el anélkül.

2) Az áldozat már csak azért sem hiányozhatik a keresztény 
vallásból, mert ennek az a különös czélja, hogy a valóságban az 
legyen, ami a zsidó vallás pusztán árnyék vagy előkép szerint volt. 
Hogy tehát a valóság hitványabb ne legyen, mint volt az árnyék, a 
jelképezett, mint volt az előkép : Istent az uj-szövetségben is a min�
dennapi áldozat által kell tisztelnünk és im ádnunk; be kell az új �
szövetségi oltárokon is mutatnunk a Fölségesnek és folyvást meg�
újítanunk ama végtelen kedves áldozatot, melyet isteni Fia egyszer 
bemutatott a keresztfán; kell, hogy az újszövetségnek is legyen 
vérontás nélküli áldozata, melyben e szövetség tagjai, a kereszté �
nyek részesülnek, és igy sokkal kitünőbb módon lesznek Isten asz �
taltársaivá, mint hajdan a zsidók.

3) „Hogy egy uj-szövetségi vagy keresztény áldozat valóban 
létezik, a már felhozott érveken kivül bizonyítja azon körülmény is, 
hogy Isten megígérte és világosan megmondotta ezt.“ Ugyanis Ma- 
lachiás próféta igy beszél az Ur nevében Izrael papjaihoz: „Nem 
kedvellek többé titeket, úgymond a seregek ura, és áldozatot nem 
fogadok el kezetekből. Mert napkelettől napnyugatig dicső lesz ne �
vem a népek között, és minden helyen áldoznak az én nevemnek, 
és tiszta áldozatot mutatnak be.“ J) Ezen szavakból mindenki belát�
hatja, hogy itt a próféta egy uj szövetségi áldozatról beszél, szem �
ben az ó-szövetségi áldozatokkal. Mert itt oly áldozatról van szó, 
mely a régit fel fogja váltani, amannak, mint már elvetettnek, he �
lyére lé p ; oly áldozatról, mely egészen uj, tiszta és általános lesz, 
vagyis oly tulajdonságokkal fog birni, minőkkel az ó-szövetségi ál�
dozatok nem b írtak ; amennyiben ezek nem voltak sem újak, sem 
mindenkor tiszták és tökéletesek, minthogy a bemutatók bűnös ér �
zülete gyakran bemocskolta a z o k a t; nem is voltak minden nép és 
hely szám ára rendelve, ső t nem is az volt czéljok, hogy minden 
nép bem utassa azokat.



Melyik ezen vérontás nélküli, Malachiás által megjövendölt 
áldozat ?

„A szent miseáldozat.“
A trienti általános szent zsinat világosan kim ondja,J) hogy a 

szent miseáldozat „ama tiszta áldozat, melyet a bemutatók méltat�
lansága vagy gonoszsága semmikép be nem m ocskolhat; azon ál�
dozat, melyről az Ur Malachiás által megjövendölte, hogy minden 
helyen tiszta áldozatul íog bemutattatni az ő nevének, mely nagy 
leszen a nemzetek között.“ É s valóban, a hova csak az igaz keresz �
tény vallás áldásos evangéliuma elhatott, az egész íöld kerekségén 
oltárokat látunk a Mindenható dicsőitésére, melyeken a papok Mel- 
chisedek módja szerint, azaz kenyér és bor szine alatt mutatják be 
Jézus Krisztus testének és vérének szent áldozatát.

Ki rendelte a szent miseáldozatot?
„Jézus Krisztus, midőn az utolsó vacsorán' a kenyér és bor 

szine alatt magát mennyei Atyjának föláldozta, megparancsolván 
apostolainak, hogy ezen áldozatát ők is szüntelen bem utassák.“

Ezek szerint a kath. egyház mindig vallá és kétségtelen hitá �
gazatként hirdeté, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán nemcsak 
szentséget rendelt, hanem áldozatot is minden időre, amennyiben 
amaz ünnepies alkalomkor, midőn magát áldozatul m utatá be meny- 
nyei Atyjának, apostolainak, valamint ezek papi utódjainak hatalm at 
és parancsolatot adott az általa bemutatott áldozat megújítására és az 
idők végéig való bemutatására. S valóban az utolsó vacsora áldo�
zata bírt mindazon sajátságokkal, melyek az igazi áldozathoz meg- 
kivántatnak; látható adomány volt az Ur teste a kenyér szine alatt, 
és vére a bor szine alatt; ennek bem utatása pedig abban állott, 
hogy Jézus Krisztus a maga testét mennyei Atyjának előre felál�
dozta, éppen oly tökéletes, a halálig való engedelmességgel és oda �
adással, miként ezt később a keresztfán tévé. Ámde ezen áldozat 
nem véres volt, mint a későbbi, a keresztáldozat, hanem, miként 
Melchisedek áldozata vérnélküli; Isten báránya ugyanis az igazi hús �
véti bárány, ki a kereszt oltárán vérét akarta ontani, az utolsó va �
csorán titokteljes, vérontás nélküli módon öletett meg, a mennyiben 
a színek elkülönítése az ő erőszakos halálát, a test és vér valósá �
gos szétválasztását jelképezé és mint jelenlevőt ábrázolá. A mon�
dottakból tehát könnyű  belátni, hogy a golgothai és az ebédlő-termi 
áldozat között nem volt semmi lényeges különbség; itt is, ott is 
ugyanazon istenemberi főpap áldozot; itt is, ott is Jézus Krisztus 
hozta testét és vérét mennyei Atyjának áldozatul; itt is, ott is 
Krisztus ugyanazazon legszentebb áldozati érzülete képezé az ön- 
feláldozás alapját; tehát itt is, ott is lényegileg egy és ugyanazon



végtelen értékű áldozat mutattaték be. így tehát a szent miseáldo�
zat, mely oltárainkon manapság is bemutattatik, nem más, m int: „az 
uj szövetség szüntelen áldozata, melyben az Ur Krisztus a kenyér 
és bor szine alatt m agát a pap keze által mennyei Atyjának vér�
ontás nélkül föláldozza, miként egykor a kereszten vérét ontva föl�
áldozta.

Mi különbség van a szent mise és a kereszt egykori áldozata, 
közt ?

„A szent miseáldozat lényegileg ugyanazon áldozat, mint a 
kereszt áldozata, mert mind a kettőben ugyanaz áldoz és áldozta- 
tik lel — az Ur Jézus Krisztus, csak az áldozás módja különbözők; 
mert Krisztus a kereszten vérét ontva áldozta fel magát, a szent 
misében pedig vérontás nélkül áldozza föl, amennyiben a kereszten 
végbevitt áldozatot megújítja, anélkül, hogy újra szenvedne és 
m eghalna.“

Mivel tehát a szent miseáldozat és a kereszt-áldozat a mon�
dottak szerint ugyanaz, szükségkép következik, hogy mindkettő 
egyenlően végtelen fontosságú, egyenlően végtelen értékű ; hogy ez 
is, am az is, végtelenül kedves a Fölségesnek, hogy tehát nincsen 
semmi szentebb, nincs ami Istent nagyobb mértékben dicsőítené, 
mint a szent miseáldozat.

Mi bizonyitja azt, hogy a szent miseáldozat az apostolok ide�
jétől kezdve mindig létezett?

1) „Bizonyítják szent Pál szavai,“ ki ezt irja a zsid ó k h o z :1) 
„Nekünk keresztényeknek oly áldozati oltárunk vagyon, melyről 
nem szabad enniök azoknak, kik a sátorban szolgálnak.“ A keresz �
tényeknél tehát ‘az apostol bizonysága szerint már az ő idejében 
volt egy áldozati oltár, következéskép áldozat is létezett, mert ahol 
áldozati oltár van, ott egyáltalán föl kell tételeznünk az áldozatot is, 
melyet azon be szoktak mutatni. Erről ugyanő nyújt bővebb felvi�
lágosítást a korintusiakhoz irt első levelében,a) m ondván: „Nem 
ihatjátok az Ur kelyhét és az ördög p o h ará t; nem részesülhettek az 
Ur asztalában és az ördög asztalában.“ Ugyanis a fejezet tartalm á�
ból és összefüggéséből kétségtelenül kiderül, hogy itt az apostol a 
pogányok eledel áldozatait helyezi szembe a keresztényekéivel; sza �
vai tehát ezt jelentik : „Nektek, mint keresztényeknek, nem szabad 
innotok azon kehelyből, mely oltárotokon az Úrnak áldoztatik, meg 
ugyanakkor abból is, mely a pogányok oltárain a bálványoknak 
vagy az ördögöknek mutattatik be.“ Ugyancsak ő mondja folytató �
lag : „Az áldás kelyhe nem a Krisztus vérében való részesülés-e? 
É s a kenyér, melyet megtörünk, nem az Ur testében való részesü �



lés-e ?“ Az első keresztények áldozati eledele tehát a szent miseáldozat 
volt. E szent miseáldozatról beszélt ugyancsak az Ap. Csel.-ben szent 
Lukács is, mondván: hogy az antiochiai egyház elüljárói „bemutat�
ták az Urnák a szent áldozatot.“ 1) Mert a görög szó, melylyel ezt ki�
fejezi, a szent atyák és irásértelmezők egyhangú bizonysága szerint 
az isteni áldozat végzését, a szent áldozati cselekményt jelenti.

2) „Bizonyítják ezt a szent atyák elvitázhatatlan tanúságai, a 
zsinatok határozatai és az ősrégi mise-imák és sok más egyházi 
emlék mind keleten, mind nyugaton.

a) A szent atyák tanúságai nagyon szám osak már a három 
első században is. Már Kelemen, Ignácz, Jusztin, Irén, Tertullián, 
Origenes, Hippolit és Cyprián egy keresztény oltárról beszélnek és 
egy, a keresztény egyházban szokásos áldozatról. így pl. Hippolit, 
ki a harmadik század elején élt, a legszabatosabban írja le az áldo �
zatot mondván: „Az Ur Jézus Krisztus drága szeplőtlen teste és 
vére mindennap megszenteltetik és feláldoztatik a titokteljes isteni 
asztalon, emlékére amaz örökké nevezetes, titokteljes isteni vendég�
ség első asztalának.“

b) Hogy a szent miseáldozat mindig gyakorlatba volt, igen 
világosan kitűnik a zsinatok határozataiból is. így pl. az első ni- 
czeai zsinat következő szavakkal rójja meg azon visszaélést, melynél 
fogva néhol a diakónusok a papoknak nyújtották oda az oltáriszent- 
séget: „Ellenkezik a kánonnal és a régi gyakorlattal, hogy azok, 
kik nincsenek fölhatalmazva áldozni, azoknak nyújtsák oda az Ur 
testét, kik ily hatalommal bírnak.“ Több más ugyanezen századbeli 
zsinat, m inők: az ancyrai, neocezareai, laodiceai stb. rendeleteikben 
világosan feltételezik, hogy a papok és püspökök beszokták mutatni 
a szent miseáldozatot.

c) Továbbá egészen megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltatnak 
erre a régi, már többször említett lyturgiák, vagyis azon egyházi 
imádságok és szertartások gyűjteményei, melyek mind a keleti, mind 
a nyugoti egyházakban Ős idők óta gyakoroltattak a szent áldozat 
bemutatásánál. Ugyanis ezek nemcsak azon hitet fejezik ki a leg �
határozottabban, hogy Jézus Krisztus önmagát, testét és vérét ál�
dozza föl a  szent misében mennyei Atyjának, hanem azt is, hogy 
ez a legszentebb, legmagasztosabb és tiszteletre legméltóbb cselek�
mény, az üdvösség forrása, az egyház dicsőségének és örömének 
legnemesebb oka.

d) Végre az ősrégi lyturgiákhoz vagy misekönyvekhez csatla
koznak más emlékek, melyek teljes érvényű bizonyítékot szolgáltat �
nak arra nézve, hogy az első keresztények a szent miseáldozatot 
már a katakombák egyházában rendesen beszokták mutatni. Ily 
emlékek különösen a még ma is fönlevő oltárok, feliratok és fest�



mények, melyek a szent miseáldozatoknak ősrégi ünnepléséről 
tanúskodnak. Bizonyiték még erre nézve azon faoltár, melyen szent 
Péter apostol Pudens senator házában szokott vala misézni, s mely 
m ost szent Pudentiana templomában őriztetik. Ez egy kőoltár alatt 
fekszik, melybe szent Péter képe van vésve és egy felirat, mely 
szerint Ő itt áldozott. Egy másik, szintén faoltár, melyen a hagyo �
mány szerint szent Péter és a többi pápák miséztek egészen I. Syl- 
veszterig, a laterani templomban látható. Ezen oltáron Sylveszter 
m eghagyása szerint csak a pápa misézhet.

Kinek mutatjuk be a szent miseáldozatot?
„Egyedül Istennek, de e mellett a szentek emlékét is ünne �

peljük.“
Már az V. századbeli manicheusok is arról vádolták a kath. 

egyházat, amit a 16. századbeli hitujitók is szemére vetettek, hogy 
t. i. áldozatokat mutat be a vértanuknak és általában a szenteknek. 
Szent Ágoston erélyesen visszautasitá e vádat, és ezek ellenében 
igy í r : „Ki hallotta valamikor, hogy egy igaz hitü pap igy szólott 
volna az oltárnál, még ha tán ezen oltár bizonyos vértanú teteme 
felett emelkedett is az Ur tiszteletére és dicső itésére: „Péter, Pál, 
Cyprián, én ezen áldozatot neked mutatom be!“ Aztán igy folytatja: 
„Mi a vértanuk sírján azért mutatjuk be Istennek az áldozatot, hogy 
ezen ünnep által köszönetét mondjunk neki ama győzelemért, melyet 
egykor a dicső vértanuknak adott; hogy emléköket felújítván, ma�
gunk is törekedjünk hasonló győzelmi pálmákat és koronákat sze �
rezni . . . .  hogy részesüljünk az ő érdemeikben is, és hogy ők se �
gítsenek bennünket közbenjárásuk által.“ Szent Ágoston szavaiból 
tehát világosan kiderül, hogy a szent misét ugyan egyedül Istennek 
mutatták be, de egyszersmind a szentek emlékét is ünnepelték. 
Könnyű lenne ugyanezt más szent atyák müveiből és a régi litur�
giákból is megdönthetetlenül kimutatnunk, hogy az említett szokás 
az egész egyházban uralkodott.

Azért a szent egyház jám bor és ősrégi gyakorlatára tám asz �
kodva, már is teljes joggal ünnepeljük a szent misében a szentek 
emlékét, midőn 1) hálát adunk Istennek a nekik kölcsönzött malasz- 
tokért és üdvösségért; 2) őket pártfogásunkra kérjük fel.“ Azért a 
pap sem azt szokta m ondani: „Péter vagy Pál, én neked mutatom 
be az áldozatot, hanem hálát adván Istennek győzelmeikért, pártfo �
gásukat kéri, hogy ők, akiknek a földön emléköket ünnepeljük, a 
m ennyországban kegyesen könyörögjenek érettünk.“

Miért mutatjuk be Istennek a szent miseáldozatot?
„Hogy őt dicsérjük, neki jótéteményeiért hálát adjur/k, tőle bű �

neink bocsánatát és bőséges m alasztokat nyerjünk, vagy más sza �
vakkal: a szent misét Istennek úgy mutatjuk be, mint dicsőítő-,
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hála-, engesztelő- és kérőáldozatot.“ A szent miseáldozatot tehat 
akként mutatjuk be Istennek, 1) mint dicsőítő áldozatot az ő tisz �
teletére.“

Az embernek és a kereszténynek legszentebb kötelessége elis�
merni Isten főuralmát, magasztalni végtelen tökélyeit, illő tiszteletet 
és hódolatot tanúsítani szent fölsége iránt. Azért zengi a királyi 
p ró fé ta :1) „Hozzatok az Urnák dicsőséget és tiszteletet; hozzatok 
az Ur nevének dicsőséget, imádjátok az Urat az ő szent tornáczá- 
ban." Hogy Istent ily módon méltóképen dicsőíthessük, azt lehető �
vé tette nekünk Jézus Krisztus, a szent miseáldozat elrendelése ál�
tal. Mert midőn ezt ünnepeljük, oly tiszteletet mutatunk az isteni 
Fölségnek, aminőt az összes angyalok és szentek, az égben és föl�
dön létező összes teremtmények sem képesek tanúsítani. Azért imád�
kozik a pap is Urfelmutatás után a következőképen: „Általa és ve�
le és benne minden tisztelet és dicsőség neked, oh r Isten, minden�
ható Atya, a Szentlélekkel együtt örökkön örökké Ámen.“

2) „Mint hálaáldozatot a tőle nyert malasztokért és jótétemé�
nyekért.“ Istent nemcsak dicsőíteni, magasztalni és imádni tarto �
zunk, hanem hálát is adni neki, még pedig forró hálát azon szám �
talan malasztokért és jótéteményekért, melyeket atyai kezéből nyertünk 
és mindennap nyerünk. Vájjon kicsoda az közülünk, aki tehetetlen�
sége érzetében nem kiálthatna fel a prófétával: „Mit adjak vissza 
az Urnák mindazokért, amiket nekem ado tt?2) A szent mise tehát 
valóban a mi tartozásunknak megfelelő, az isteni Fölséghez méltó, 
neki végtelen kedves hálaáldozat.

3) „Engesztelő áldozatul a neki okozott számtalan sérelmekért“ 
Amily méltó és igazságos hálát adni Istennek a számtalan jótéte �
ményekért, épp oly méltányos és üdvös is, hogy őt, kit naponkint 
sértegetésekkel halmozunk el, igazságos haragjában megengesztel�
jük, és szigorú igazságának kinyújtott büntető karját, mintegy visz- 
szatartsuk. Mi is lenne a világból, ha nélkülözné a szent mise ‘vér�
ontás nélküli engesztelő áldozatát? Én részemről azt hiszem, így 
szól Leonardo da Porto Maurizio, hogy ha szent mise nem létez�
nék, a világ már elveszett volna, mert bűneink súlya alatt régen 
összeroskadt volna.“ És bár jóllehet a szent miseáldozat által nem 
bocsáttatnak meg közvetetlenül a mi bűneink úgy, miként a kereszt- 
ség és töredelem szentségében, mindazáltal hathatósan előmozditja 
a szentmise a bűnök bocsánatát, mert megengesztelvén Istent, meg �
nyeri számunkra a valódi bünbánathoz szükséges malasztokat. Ezt 
az igazságot a trienti szent zsinat következőleg fejezi ki: Ezen ál�
dozat által Isten kiengesztelődvén, és malasztokat adván a bünbá- 
natra, megbocsátja a bűnöket és vétkeket, ha még oly nagyok vol�
nának is.“ Azonban önként értetik, hogy a bűnösnek fel kell hasz �



nálnia a nyert malasztokat a bünbánat végrehajtására, mert külön �
ben nem nyerheti meg bűneinek bocsánatát, miután a malaszt ser �
kenti ugyan őt, a bünbánat végrehajtására és képessé is teszi arra, 
de semmi esetre sem kényszeríti. Megnyerjük továbbá a szent mise 
mint engesztelő áldozat által a már megbocsátott bűneink ideiglenes 
hüntetésének elengedését is, jóllehet az összes büntetés nem min�
dig engedtetik el egyetlen egy szent mise által. Az élőkre nézve az 
ideiglenes büntetések elengedése az élők buzgósága, jó  előkészüle- 
töknek mértéke szerint történik.

4) „Kérő áldozatul, hogy Istentől segedelmet könyörögjünk 
minden testi és lelki szükségünkben."

Legfőképen az uj szövetség e végtelen drága és rendkívül hat �
hatós kérő áldozatának köszönhetjük a lelki segítő malasztot, mely�
nél fogva a bűnt elkerülhetjük, az erényt gyakorolhatjuk, a jóban 
mindvégig álhatatosak maradhatunk; ennek köszönhetjük főképen 
az ideiglenes javakat és adományokat is, amennyiben ezek Isten 
dicsőségére és lelkünk üdvére válnak. Avagy ki kételkednék pilla�
natig is, hogy Jézus Krisztus a szent misében igazán kéri érettünk 
az Atyát ? Hiszen ha Jézus szent Pál szerint' azért ment föl meny�
be, hogy érettünk esedezzék:“ 1) vájjon föltehetjük-e, hogy az oltá �
ron, hol a kereszten szenvedett véres halál jelképei t. i. a kenyér 
és bor elkülönözött szine alatt jelen van, hogy mindig a mi főpa�
punk és egyszersmint áldozatunk legyen és hogy bennünket szen �
vedéseinek és halálának érdemeiben tuláradólag részesítsen, meg* 
szűnnék érettünk mennyei atyjánál könyörögni.

Ei részesül a szent mise áldásaiban vagy gyümölcseiben?
„Az egyetemes áldásokban az egész egyház, minden élők és 

holtak; a különös áldásokban pedig: 1) a pap, ki az áldozatot be�
mutatja ; 2) azok, kikért azt különösen bem utatja; 3) mindazok, kik 
a szent misén ájtatosan jelen vannak.“ A szent mise áldásainak, 
gyümölcseinek nevezzük ama lelki előnyöket, malasztokat és jó té �
teményeket is, melyeket Isten a szent misére való tekintetből ad 
nekünk. Ezen előnyök, vagy áldások pedig megilletik: '

1) az egész kath. egyházat, mint közjavak; de részesülnek 
azokban egyes tagjai is, mind az élők, mind az elhaltak. Ezek azért 
egyetemes áldások, mert az egyháznak mind a földön küzdő, mind 
a purgatoriumban szenvedő tagjai részesülnek bennök. Hogy pedig 
az egyház első sorban csakugyan a maga közjaváért mutatja be a 
szent áldozatot, ez nemcsak a miséző pap imáiból tűnik ki a leg�
világosabban, hanem a jelenlevő nép imáiból is. A pap ugyanis az 
u. n. „kánon“ elején igy im ádkozik: „Téged legkegyelmesebb Atya 
alázatosan kérünk, fogadd kedvesen és áld meg ezen adományokat,



e szent, sértetlen áldozatot, melyet bemutatunk neked különösen a 
te szent kath. egyházadért, hogy azt az egész föld kerekségén bé �
kében és egységben megtartsad, oltalmazd és igazgasd“ stb. H a �
sonlókép nyilvánul az egyház abbeli szándéka, hogy a szent misét 
valamennyi élő és holt tagjaiért mutatja be, a többi mise imában is, 
különösen pedig az ostya fölajánlásakor, midőn a pap így imádko�
zik : „Fogadd szent Atya, e szeplőtelen áldozatot, melyet én, a te 
méltatlan szolgád mutatok be neked, az én élő és igaz Istenemnek, 
az én számtalan bűneimért és mulasztásaimért, valamint a jelenlevő 
és minden hivő keresztényekért, élőkért és holtakért, hogy nekem 
és nekik üdvösségökre váljék az örök életre.“

Az egyház azon meggyőződését, hogy [a szent miseáldozat a 
megholtoknak is használ, üdvünkre szolgál, elég világosan bizonyítja 
az ősrégi szokás is, melynél fogva a halotti misék mindig gyakor �
latban voltak.- Nagy figyelemre méltó e tárgyról Aranyszáju szent 
János következő' nyilatkozata: „Az apostolok nem ok nélkül rendel�
ték és parancsolták, hogy a szent titkok ünneplésekor a holtakról 
is megemlékezzünk. Mert jól tudták ők, hogy nekik ebből nagy 
nyereségök, tetemes hasznuk van.“ ’) Szintén ily nyom atékosak 
szent Ágoston következő szavai i s : „Kétségtelen, hogy a szent 
áldozat segit az elhunytakon. Mert azt eszközli, hogy Isten kegye �
sebben bánik velők, mint a hogy bűneik miatt érdemelnék.

2) Ezen itt emlegetett általános, a hívek összességére kiá �
radó áldásokon kivül, melyekben minden egyes ember már azért is 
részesül, mert az egyháznak tagja, feltéve, hogy a malaszt útjába 
akadályt nem gördit), vannak még mások is, melyek nem terjednek 
ki minden emberre, hanem csak bizonyos hívőkre miért is különös 
áldásoknak neveztetnek. Ily áldásokban részesül a) a miséző pap, 
ki a kenyér fölajánlásakor így szól: „Fogadd szent Atyám e szep �
lőtlen áldozatot, melyet neked bemutatok számtalan bűneimért, bán �
talmazásaiméit és mulasztásaimért.“ b) Különös áldásokban része �
sülnek azok, akikért a pap a szent áldozatot különösen mutatja be, 
vagyis akikre, mint Krisztus helyettese, kiválóan és első sorban 
akarja a szentmise gyümölcseit alkalmazni. A szent miseáldozat 
bemutatható továbbá valamely bántalom kiengesztelése végett, mely- 
lyel valaki Istent m egsértette: vagy hálából valamely isteni jótéte �
ményért, melyben bizonyos emberek részesültek, vagy ilyesminek 
megnyerése végett — az áldozó pap szándéka szerint. így olvassuk 
Melhisedek áldozatáról is, hogy ő azt hálából mutatá be Ábrahám 
győzelmeiért; igy az istenfélő Jóbról, ki fiai bűneinek kiengesztelése 
végett áldozott, c) Különös áldásokat nyernek azok is, kik a szent 
misét ájtatosan hallgatják, kikért a „canonban“ azt kéri a pap, 
„hogy emlékezzék meg az Ur minden jelenlevőkről, kiknek hite és



ájtatossága ismeretes előtte.“ Akik tehát illendő módon vannak jelen 
a szent misén, jogosan remélhetik, hogy Krisztus érdemeiben, a 
szent áldozat gyümölcseiben különösen fognak részesülni.

Melyek a szent mise főrészei?
„A következők: 1) a fölajánlás, 2) az átváltoztatás, 3) az 

áldozás.“
1) A fölajánlás, vagy az áldozat első főrésze abból áll, hogy 

a pap előre fölajánlja a szent áldozatokhoz rendelt adományokat, t. 
i. a kenyeret és bort, m elyek. azután az Ur testévé és vérévé fog�
nak átváltozni. Már e kifejezések is „szeplőtlen ostya“ és „üdvösség 
kelyhe“, melyeket a pap az említett áldozati adományok fölajánlá�
sakor használ, elég világosan elárulják, hogy ő nem csupán a 
kenyérre és borra gondol, hanem az Ur testére és vérére, mint 
melyekké ezen kenyér és bor nem sokára átfog változni.

2) A szent mise második főrésze az átváltoztatás. Az áldozat 
e részében történik a kenyérnek és a bornak titokteljes átváltozta �
tása, Jézus Krisztus testévé és vérévé, mely átváltoztatás a hittu �
dósok köztanitása szerint maga a tulajdonképi áldozati cselekmény, 
a szeplőtelen isteni bárány titokzatos m egölése: amennyiben ekkor 
és ezáltal Jézus Krisztus a keresztfán szenvedett véres halál jelképei 
a kenyér és bor elkülönözött szine alatt megjelenik az oltáron. Az 
átváltoztatás tehát legfontosabb része a misének, sőt a nélkül a 
mise — semmi sem.

3) A szent mise harmadik főrésze a miséző pap áldozása, 
mely mindenesetre a szent áldozat tökélyesbitéséhez tartozik. Miként 
az emberi test valóban ilyen marad akkor is, ha egyik fő tagját pl. 
egyik kezét elveszti, akként a szent mise is, lényegileg igazi áldozat 
lehetne ugyan áldozás nélkül i s ; ámde valamint az előbbi esetben 
a test hiányos, csonka volna — akként a szent mise is a pap meg- 
áldozása nélkül kiegészitére szorulna, úgyszólván csonka v o ln a ; 
miután Krisztus azt akarta, hogy a szent miseáldozat nemcsak 
vérontás nélküli megujitésa legyen a kereszt véres áldozatának, ha �
nem, miként az ő áldozata volt az utolsó vacsorán, malasztos ele�
deláldozat is legyen, melynek elfogyasztása legbensőbben egyesítse 
az áldozót a főáldozottal.

Miért olvastatik a szent mise latin nyelven?
1) „Mert a latin nyelv Rómából származik, honnét a hit elju�

tott hozzánk.“
Szent Péter és Pál tudvalevőleg Rómába vitték a kér. vallást. 

Ott, a világ urainak büszke fővárosában veté meg szent Péter a 
fölfeszitett Jézus uj, elenyészhetetlen világuralmának alapját. Innét, 
Krisztus első helytartójának és utódainak székéből küldettek szét 
később a hitterjesztők, mindenfelé, hogy a  nyugoti népeket beigtas-



sák Krisztus egyházába, a római anyaszentegyházba. így történt 
aztán, hogy a latin nyelv, mely akkor az egész római birodalom 
területén uralkodik vala, a keresztény isteni tiszteletnél is alkalma�
zásba jött, még pedig nemcsak Róma városában, hanem a római 
hitterjesztők által létrehozott nyugoti fiók-egyházban is.

Azon körülmény, hogy most a nép nem érti a latin nyelvet, 
egyáltalán nem elégséges ok arra, hogy a szent mise nemzeti nyel�
ven mondassék, mert a szent miseáldozatnál nem azon fordul meg 
a lényeg, hogy a szavakat értsük, hanem hogy legyen élő hitünk 
és áldozatkészségünk.

2) Mert a latin nyelv nem változik az idővel, mint a népnyelv.
A latin nyelv éppen azért, mert a nép ajkán m ár nem él,

változatlanul m arad ; ellenben az anyanyelv szüntelen fejlődik, válto �
zik. A megszokott kifejezések elavulnak, idő múlva más, találóbbak 
váltják föl, néha elvesztik eredeti jelentésöket; egész szólásm ódok 
mennek ki a divatból, vagy lesznek köznapiakká, holott előbb na �
gyon finomak és fölkapottak valának; képletek és mondatfüzések 
nem használhatók többé a félreértés veszedelme nélkül. H a tehát 
az egyház az anyanyelvet használná a latin helyett, mindig változ �
tatnia, cserélgetnie kellene imaformáit és azonkivül nagyon vigyáznia, 
hogy mindenki Ízlését kielégítse. De az egyház azért is inkább 
ragaszkodik a latin nyelvhez, mint a nem zetihez:

3) „mert ez még az isteni tiszteletben is ábrázolja és előse �
gíti az egész földön elterjedt egyház egységét és egyetlenségét.“

A kath. egyház bárhol veti meg lábát, bárhol gyűjti össze 
gyermekeit szent oltára körül, istentiszteletkor mindenütt egy és 
ugyanazon nyelvet használja. A kath. ember bármely részébe megy 
a világnak, Ázsiába, Afrikába, Amerikába vagy Ausztráliába, min�
denütt otthon találja magát, mindenütt ugyanazon istentiszteletet 
leli föl, melyben szülőföldjén részesült; mindenütt dicső édes anyjá �
nak, az egyháznak nyelvét hallja. Továbbá a papnak is nagy elő �
nyére van ezen egy nyelvű istentisztelet, mert a  világ bármely 
részében misézhet; mig ha az egyház nyelve minden országban 
más-más volna, hány utazó kath. pap volna akkor kénytelen 
idegen országban lemondani a szent miseáldozat bem utatásáról! 
De a latin nyelv használata nemcsak az istentisztelet egységét m oz �
dítja elő, hanem általában az egyház egységét is, amennyiben az 
egész föld kerekségén szétszórt egyházakat összeköti egym ás közt 
és a római fő anyaszentegyházzal; összeköti az egyház jelenét annak 
múltjával, megismerteti velünk a legrégibb és legtisztesebb okm á�
nyokat az egyház tanitmányára, működésére és életére vonatkozó �
lag ; föltárja előttünk a zsinatok nyilatkozatait és határozatait és 
megérteti velünk a szentatyák és minden századbeli kitűnő tudó �
sok iratait.



3. §. A szent áldozásról.
Mi a szent áldozás?
„A szent áldozás Jézus Krisztus testének és vérének valósá �

gos m agunkhoz vétele lelkünk táplálására.“
Ami az elnevezést illeti a szent áldozás gyakran neveztetik 

még következőleg i s : „Ur asztala, isteni lakoma, vendégség, oltári- 
szentség vétele, szentségi éldelet; midőn pedig a haldokló veszi 
magához, mint erősítőt a végső harczra, a másvilági útra, akkor 
útra valónak. “

Vájjon a szent áldozást Isten parancsolta-e, vagy pedig az 
egyház ?

„Isten is parancsolta, mert Krisztus világosan igy szól: „Bi�
zony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét és
nem iszszátok vérét, nem leszen élet ti bennetek.“ *)

Ezen szavakkal tehát Krisztus is örök büntetés terhe alatt 
kötelez bennünket, hogy a szent áldozásban az ő szent testét és 
vérét magunkhoz vegyük. Az Üdvözítő fönnebbi szavait azonban 
mégsem úgy kell érteni, mint némely tévtanitó akarta, hogy t. i. a 
sz. áldozás éppen oly szükséges az üdvösségre, mint a keresztség; 
mert máskép szól erről Krisztus urunk és máskép arról. A hol a 
keresztség szükséges voltáról beszél, nemcsak azt mondja: ha meg 
nem keresztelkedtek, hanem : aki meg nem keresztelkedik, bárki volna 
i s ; ott tehát a keresztséget mindenkire elengedhetetlen föltételül 
szabta meg az örök üdvösség elnyerésére, ellenben itt egyszerűen 
parancsolja tanítványainak, hogy testét egyék és vérét igyák, hogy 
a m alaszt életét és annak folytán az örök életet el ne veszítsék. 
E parancs tehát a gyermekeknek, kik azt se nem ismerik, se nem 
teljesíthetik, nem szólhat.

Hogy a kér. ember az isteni parancs erejénél fogva hányszor 
köteles életében az oltáríszentséget magához venni, azt meghatá �
rozni nem könnyű  dolog. Hogy pedig senki se halogassa e köte �
lességet kénye-kedve szerint mennél továbbra, megparancsolta az 
egyház, mint Krisztus helyettes törvényhozója, hogy minden keresz �
tény, aki m ár elérte azon életkort, melyben a jót a rosztól megtudja 
különböztetni, évenkint legalább egyszer, és pedig husvét idősza �
kában járuljon az Ur asztalához. De ha évközben súlyos betegség 
lepte meg és valószínűleg életveszélyben forogna, akkor is tartoznék 
megáldozni, hogy ez által nyerjen erőt a végső küzdelemre, és ké �
szüljön elő a boldog örök életre. Aki tehát halálos betegségben



vonakodnék vagy elmulasztaná a szent útra valót magához venni, 
nemcsak súlyos botrányt okozna, hanem vétkes mulasztást is kö �
vetne el örök üdvének dolgában.

Szükséges-e a kehelyből is innunk, hogy Krisztus vérében is 
részesülhessünk ?

„Nem szükséges; mert a kenyér szine alatt is magunkhoz 
veszszük az ő vérét, minthogy ő t egészen emberségével és Istensé �
gével veszszük magunkhoz.“ Ezen okból az Üdvözitő éppen oly 
határozottan örök életet igér azoknak, kik őt egy szin alatt veszik 
magukhoz, mint azoknak, kik két szin alatt veszik, a trienti zsinat 
következő szavai szerin t: *) „aki azt m ondá: H a nem eszitek az 
ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nem leszen élet 
ti bennetek,“ azt is m ondá: „Aki e kenyérből eszik, örökké él; és 
aki igy szóla: „Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, 
annak örök élete vagyon,“ azt is kijelenté: „A kenyér, melyet én 
adni fogok, az én testem a világ életeért; végül aki igy szólt: „Aki 
eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem m arad 
és én ő benne, azt is kimondá: aki e kenyérből eszik örökké él.“

Minő malasztokban részesit bennünket a szent áldozás!
„Minthogy a szent áldozás a legbensőbben egyesit bennünket 

Krisztussal, a.r maiasztok isteni forrásával, számtalan m alasztokban 
is részesit.“ És pedig:

1) „A szent áldozás főntartja és gyarapítja bennünk a m eg �
szentelő malasztot.“ Ezt ugyan előidézik az élők többi szentségei 
is, ha méltókép vétetnek fel; ámde a mennyei kenyér éldelete egé�
szen kitűnő módon eszközli azt. Ugyanis valamint a keresztségnél 
a test külső megmosása, leöntése azt szemlélteti, hogy a lélek a 
bűn minden szeplőjéfől megtisztul, akként itt is azt jelzik a kenyér 
és bor színei, a testi táplálék és erősítés e kiváló tényezői, hogy e 
szentség föntartja a malaszt természetfölötti életét.

2) „A szent áldozás gyöngíti rósz hajlamainkat, kedvet és erőt 
ad nekünk a jó ra .“ És pedig:

a) A rósz hajlamokat kétféle módon gyöngíti. Először is a 
megszentelő malaszt gyarapodása következtében a szeretet gyarap �
szik ; ahol pedig a szent szeretet gyarapszik, ott mint szent Á gos �
ton megjegyzi, a nem szent szeretet fogyatkozik, fogyatkoznak a 
meggyökerezett és a szokás által megszilárdult rósz hajlamok is. 
M ásodszor az oltáriszentség a szent atyák tanítása szerint nem csak 
lelki eledel, hanem lelki gyógyszer is, a lélek elhatalmasodott be �
tegségei, az emberi sziv rendetlen hajlamai és szenvedélyei ellen. Ily 
értelemben mondja szent Bernárd i s : „Ha valaki nem érzi a harag,



irigység tisztátalanság és más efféle szenvedélyek oly erős gerje- 
delmeit, mint előbb, köszönje azt az Ur testének és vérének.“ S 
mindezen csodálkoznunk éppen nem lehet. Hiszen ha az evangéli�
umi beteg asszonyt Jézus ruhaszegélyének érintése is megszabaditá 
üdült betegségétől, mennyivel inkább megorvosolhatja a szent áldo�
zás által eszközölt legbensőbb egyesülés Jézussal a mi lelkünk 
betegségeit.

b) Kedvet és erőt ad a jóra. Ez pedig főleg az által történik, 
hogy folyvást éleszti szivünkben a szent szeretet tüzét, mely azu �
tán természeténél fogva istenes tettekre sarkal bennünket. Mert mi�
ként a római káté m egjegyzi: „e szentség nem mint kenyér és bor 
megyen át a mi lényegünkbe, hanem inkább mi változunk át bizo �
nyos tekintetben annak természetévé, úgy, hogy méltán alkalmazhat�
juk az oltáriszentség Jézusára szent Ágoston következő szavait: Én 
vagyok a felnőttek eledele; növekedjél és enni fogsz engemet, csak �
hogy te nem fogsz engem, mint a testi eledelt magaddá változtatni, 
hanem magad fogsz átváltozni az én lényemmé.“ 1) Ezen .isteni 
eledel tehát azt eszközli, hogy minél többször éldeljük, életünk az 
isteni élethez mindig hasonlóbb, mindig szentebb, tisztább, meny- 
nyeibb lesz, meghal a világnak; mig végül oda jutunk a boldog 
örök életbe, melyet Jézus ily szavakkal igért m eg : „Aki e kenyérből 
eszik örökké élni fog.“

3) „A szent áldozás megtisztít bennünket a bocsánatos bűnök �
től, és őriz a halálosaktól.“ Ugyanazért nagyon helyesen mondja 
szent Ambrus e szentségről: „Ézt a mindennapi kenyeret gyógy �
szerül használjuk a mindennapi gyarlóságok ellen“, vagyis a min �
dennapi. bocsánatos gyarlósági hibák eltörlésére; egészen ily érte �
lemben szól Aranyszáju szent János is : „A szentségben ivott vér 
megtisztítja a lelket a bűn tudatától, lemossa, kifényesíti úgy, hogy 
szebben ragyog minden aranynál.“ Hogy pedig a szent áldozás a ha �
lálos bűnök ellen oltalmaz, arról maga az Üdvözítő kezeskedik, 
mert azt mondja, hogy aki e mennyei kenyérből eszik, nem fog 
meghalni. Az első keresztények is jól is ismerték az oltáriszentség 
ezen erősítő sajátságát és tudták, mily szükséges e mennyei eledelt, 
az erősek kenyerét enniök, hogy diadalmasan megállhassanak a hit 
elleni küzdelemben. Szent Cyprián egy negyven püspökből álló zsi �
nat nevében pedig ezt írja Kornél p áp á h o z :2) „Akit az egyház föl 
nem fegyverez, nem lehet alkalmas a vértanuságra; a mely szivet 
az Úrvacsora vétele meg nem erősít és föl nem gyulaszt, elbágyad. “

4) „A sz. áldozás záloga jövendő feltámadásunknak és örök 
üdvösségünknek.“ M ert:

a) A Krisztus testének és vérének használata a keresztény 
ember halandó testébe a halhatatlanság csiráját oltja be, mely az



utolsó napon az Istenember hathatós szavára dicsőén fog kihajtani 
és a végtelen gyönyör drága gyümölcseit termi meg a testnek is. 
Ezt bizonyítja alex. szent Cyril is, írv án 1): „Ámbár a halál, mely 
a bűn következtében jött ránk, az emberi testet az enyészet törvé �
nyeinek veti alája, mégis felfogunk támadni, mert Krisztus az ő 
teste által bennük van. Mert hihetetlen, sőt lehetetlen, hogy ő, ki 
maga az élet, újra meg ne elevenítse azokat, kikben tartózkodik, t. 
i. a megszentelés erejénél fogva, melyet az ő isteni, elevenítő teste 
kölcsönzött festőknek, jogot adván nekik ezáltal a jövendő feltá�
madásra.

b) Ha pedig a szent áldozás, a mondottak szerint záloga a 
jövendő dicsőséges föltámadásnak, akkor éppen ezáltal biztosítéka 
is az örök üdvösségnek, mert kétségtelen, hogy mindazok, kik di�
csőségesen támadnak fel, az örök boldogságot is elnyerik. Ezt 
azonban nem úgy kell érteni, mintha az áldozás már m aga is töké �
letesen biztosíthatna bennünket az örök üdvösségrő l; mert erről csak 
a jóban való végleges kitartás biztosit. „Aki mindvégig állhatatos 
marad, az üdvözül“, mondja sz. Máté. A kitartás egyik legjelesebb 
eszköze pedig a szent áldozás.

A szent áldozásban nyer-e mindenki malasztokat?
• „Nem, mert aki méltatlanul, vagyis halálos bűn állapotában 

áldozik, kárhozatot von m agára,“ szent Pál következő szavai sze �
r in t2) :  „Aki méltatlanul eszi a kenyeret és iszsza az Ur kelyhét, 
ítéletet eszik és iszik magának, meg nem különböztetvén az Ur 
testét.“ Aki tehát kellő szivtisztaság és hozzákészülés nélkül eszi 
az Ur testét, többi bűneihez, melyek már lelkét terhelik, még ujabb, 
rendkívül súlyosat told.

A méltatlanul áldozó miféle bűnt követ el?
1) „Rettentő szentségtörést, mint Judás, mert vétkezik az Ur 

teste és vére ellen.“
Miként már tudjuk, a szentségtörés nem más, mint a szent, vagy 

Istennek szentelt dolgok, személyek és helyek megfertőztetése. G onosz �
sága tehát annál nagyobb, minél szentebb és tiszteletre méltóbb a 
tárgy, mely megyaláztatik. Azért mondja az aposto l: „Aki méltat�
lanul eszi e kenyeret és iszsza az Ur kelyhét, vétkezik az Ur teste 
és vére ellen,“ az tényleg bántalmazza az Ur testét és vérét. 
Úgyszólván erőszakosan emeli kezét Krisztus személye ellen. Azért 
a szent atyák is egyenesen Judás és az istengyilkos zsidók bűnével 
állítják e bűnt párvonalba. Mert miként Judás isteni mesterének 
személyét bántá meg, a mennyiben őt ellenségeinek kezeibe adá, 
s gonosz önkényének szolgáltatá k i : akként bántalmazza e szenség-



ben jelenlevő Krisztust a méltatlan áldozó is, amennyiben kénysze �
ríti az ő személyét, hogy egyesüljön az ő leikével, ki pedig neki 
ellensége, a sötétség urának birtoka, és igy bizonyos tekintetben a 
pokol gunyjának dobja oda az isteni Mestert, melynek fejedelme e 
bűnös lélekben trónol.

2) „A legrutabb hálátlanságot követi el, mert az Üdvözítőt 
iszonyú gyalázattal illeti éppen azon pillanatban, midőn ez oly nagy 
mértékben tanúsítja iránta szeretetét. Azért nyilt meg az isteni Mes�
ter alakja az árulás pillanatában e gyöngéd p an aszra : „Ju d ás!
Csókkal árulod el az ember F iát?“ Mintha ezt akarta volna mon�
dani : Hát ezt érdemiem én tőled Judás ? így köszönöd meg a jóté �
teményeket, melyekben általam részesültél ? „Ha ellenségem átkozott 
volna engem, könnyen eltűrném,“ *) hanem te, az én tanítványom, 
az én asztali társam, te árulsz el engem, és pedig a barátság és 
szeretet szine alatt, ki tűrhetné ezt?“

Minő büntetések érik a méltatlan áldozót gyakran már ez
életben is ?

„A szív elvakulása és megátalkodása, néha rögtöni halál és 
más Ideiglenes büntetések.“

Isten az ő egyszülött fiának megbecstelenitését, a Krisztus tes �
tének és vérének méltatlan vételét nemcsak a túlvilágon bünteti, még 
pedig örök halállal, hanem gyakran már e földön is különféle ideig�
lenes büntetéseket szab rá. így habár Áron fiai csak annyit vétkeztek,
hogy edényökbe nem az áldozati oltárról, hanem más helyről tettek 
parázstüzet az Urnák és íme mégis „tűz jőve ki az Urtól és meg- 
emészté őket és meghalának az Ur előtt.“ Nem félhet-e hát a hir�
telen haláltól az is, ki az uj szövetség végtelen szent és tiszta béke �
áldozatát, Krisztus testét és vérét, tisztátalan szívvel meri enni ?

De rettentő példa erre magának az áruló Judásnak esete. E
hütelen tanítvány, »ki méltatlan áldozással először vétkezett az Ur 
teste és vére ellen, e gonoszság elkövetése után süket és vak lett 
az isteni Mester szeretetének minden nyilvánításával szemben, s 
nem hallgatott semmi figyelmeztetésre. Mintegy a sátántól ingerel- 
tetve,2) nem nyugodott addig, mig Jézust ki nem szolgáltatta a vér
szom jas zsidóknak. Midőn pedig később e rut szentségtörés lelkére 
nehezült, kétségbe esvén fölakasztá magát. Ekkor teljesedett be az �
tán amit az Üdvözítő előre megjövendölt róla: „Jobb lett volna
neki nem születnie.“ 3)

Mit kell tehát tennünk, ha halálos bűnt követtünk el?
„A szent áldozás előtt érvényes gyónást kell végeznünk.“
Hajdan igy kiáltott fel a diakónus, mielőtt a hívek áldozáshoz



járultak volna: „Szenteknek a Szentet!“ ; mely szavak által ünnepi- 
esen figyelmezteté az áldozni akarókat, hogy az Ur testét és vérét 
csak azoknak szabad magukhoz venniük, kik érzik, hogy leiköket 
semmi halálos bűn nem terheli. „Aki tehát áldozni akar, jusson 
eszébe az apostol e parancsa : Az ember vizsgálja meg m ag á t! ') 
Az egyházi szokás pedig akként értelmezi e vizsgálatot, hogy aki 
halálos bűnt érez lelkében, bármily töredelmesnek képzeli is magát, 
nem szabad az oltáriszentséghez járulnia, hacsak előbb meg nem 
gyónik.“

Hogyan készüljünk még a szent áldozásra ?
„Iparkodjunk szivünket még a bocsánatos bűnöktől is meg�

tisztítani,“ mert ezt követeli:
1) Annak fönsége, tisztasága és szentsége, aki ezen isteni 

szentségben kegyesen meglátogatni, szivünkbe szállni és malasztjá- 
val elhalmozni akar bennünket. Midőn egy földi király személyesen 
készül meglátogatni valamely várost, ennek lakosai mindenkép azon 
fáradnak, hogy eltávolítsák a városból mindazt, ami ő felségére a 
bevonuláskor, vagy ott időzése alatt rósz benyomást tehetne. Váj�
jon miért nem gyakorolnánk hasonló eljárást akkor is, midőn a 
mennyei királyt, a seregek Urát készülünk szivünkbe fogadni ? T o �
vábbá midőn Mózes az égő tüskebokorhoz közeledik vala, az Ur 
igy szólt abból hozzája: „Vesd le saruidat, mert szent a föld, me�
lyen állasz.“ 2) Isten ugyanis nem akará, hogy szolgája ama hely �
hez, hol ő különös módon jelen van, oly saruban közeledjék, mely�
hez nem szent föld tap ad ; tehát mezítláb kellett azon állania. Meny�
nyivel inkább megkövetelheti hát tőlünk az Ur, hogy szivünk, melyet 
titokteljes bevonulása által saját templomává szentel, tiszta legyen 
minden erkölcsi szennytől. Krisztus maga is értésünkre adá ezt, 
hogy mily gondosan iparkodjunk szivünket megtisztítani, hogy an �
nál méltóbban járulhassunk a szent áldozáshoz./U gyanis mielőtt az 
utolsó vacsorán részesítette volna tanítványait a szent áldozásban, 
megmosá lábaikat, hogy lemosván azokról a föld porát, ezáltal 
figyelmeztesse ő k e t: tisztítsák meg szivöket a bűn legkisebb szeny-

* nyétől, hogy Isteni testét és vérét annál méltóbban vegyék m aguk �
hoz. Azért mondá Jézus ezen alkalommal: „Annak, aki meg van 
mosva, nincs szüksége másra mint lábait megmosni és tiszta lesz 
egészen;“ 3) vagyis a szent atyák értelmezése szerint: aki a súlyos 
bűnöktől tiszta, annak csupán arra kell törekednie, hogy a bocsá �
natos bűnöktől is megtisztuljon, hogy ekkép egészen tiszta szívvel 
fogadjon engem.

2) „Arra kell törekednünk, hogy szivünkben buzgalmat és áj- 
tatosságot ébreszszünk fel.“



Aranyszáju szent János azon, már idézett figyelmeztetésre ezé- 
lo zv a : „Szenteknek a Szentet,“ ily nyomatékos megjegyzést tesz: 
„Aki nem szent, az ne lépjen az Ur asztalához, mert szentté nem 
az teszi az embert, hogy tiszta a bűnöktől, hanem az, hogy gaz �
dagon van fölékesitve erényekkel.“ >) Szent Alajosról, ezen emberi 
testbe öltözött angyalról pedig azt mondják életirói, hogy a hét há �
rom utolsó napját a vasárnapi áldozáshoz való előkészületre fordi- 
tá, a három első napot pedig arra, hogy a nyert malasztokért hálát 
adjon Jézusnak. E szerint a szent ifjú földi életének a Jézussal való 
egyesülés, az áldozás, képezé központját, mintegy napját, mely kö �
rül vágyai, hajlamai, óhajai forogtak és melytől úgyszólván isteni 
megdicsőülést nyertek.

Hogyan készüljünk a szent áldozásra külsőleg?

1) „Éhgyomorral járuljunk ahhoz, vagyis éjféltől fogva se ne 
együnk, se ne igyunk.“ Ha tehát valaki éjfél után bármi eledelt, vi�
zet vagy folyadékot vett magához, noha csak orvosság gyanánt is, 
annak nem szabad áldoznia.“ így szól az egyházi rendelet, melyet 
a pápák jóváhagytak. Aki pedig ételmaradékot, mely talán a legu�
tóbbi étkezéstől fogai közé szorult, vagy aki száját öblítve nehány 
csepp vizet akaratlanul lenyel, annak is szabad áldoznia, mert az 
ily ételmaradék és az igy lenyelt viz nem tekintetik ételnek és ital�
nak, hanem csupán nyálnak.

2) „Tisztességesen öltözzünk fel.“
A ruházat akkor tisztességes, ha megtiszteli mindazt, aki vi�

seli, mind azokat, kik előtt abban megjelenik. Igaz ugyan, hogy Üd�
vözítőnk nem annyira a ruhát nézi, mint inkább a lélek diszöltöze- 
té t : mindazáltal isteni Fölsége megköveteli, hogy tőle se tagadjuk 
meg azon tiszteletet, melyet egy földi fejedelemtől is csak a legdur�
vább és legelvetemültebb ember tagadhatna meg. Midőn Isten Mó�
zesnek tudtul adá, hogy leszáll hozzá a Sinai hegy ormára, hogy a 
nép ezt meghallja és ezután higyjen, meghagyá n ek i: „Eredj le a 
néphez és szenteld meg ma és holnap és m osasd meg ruháit.“ 2) 
Ha tehát már a zsidóknak is meg kellett ruháikat mosniok, hogy 
csak a Sinai hegy lábánál is megtüressenek, menn3rivel .inkább illő a 
keresztényekhez, hogy tisztán öltözködjenek fel azon pillanatra, mi�
dőn Krisztus, a dicsőség királya szivökbe szá ll! De még nyomaté �
kosabb azon kötelesség, hogy szerény és erkölcsös ruhában ve �
gyük magunkhoz a szentséget, mert máskép megfertőztetjük szi�
vünket.



Hogyan lépjünk az Ur asztalához és hogyan viseljük magunkat 
a szent ostya vételekor, és azután mit tegyünk ?

„Lépjünk oda legnagyobb tisztelettel, kezeinket összetéve és 
szemeinket lesütve; a szent ostya vételekor pedig tartsunk ajkunk 
alá íehér tiszta kendőt vagy kinyitott imakönyvet, fejünket emeljük 
föl, nyelvünket alsó ajakunkra kissé nyujtsuk ki és azután együk 
meg a rátett szent ostyát a legnagyobb tisztelettel.“ Midőn tehát a 
pap az áldozok felé fordulva kiemeli a szent ostyát az áídoztató 
kehelyből, mondván: „íme az Isten báránya“ stb. három szor mély 
töredelemmel üssük meg mellünket és a pappal együtt ism ételjük: 
Uram nem vagyok méltó stb. A szent áldozás után pedig a legna�
gyobb komolysággal vonuljunk a templomban egy nyugalmas helyre 
és bizonyos ideig maradjunk ott, buzgón imádkozva; alázzuk meg 
magunkat Isten előtt, adjunk neki hálát, szenteljük neki magunkat, 
szeressük őt és kérjünk tőle m alasztokat.“ É s mindezt oly buzgón 
és állhatatosan kérje a jó keresztény, hogy valóban hasonlítson 
Jákob pátriárchához, ki megragadván a vele birkózó angyalt, s igy 
szólt: „Nem bocsátlak el addig, mig meg nem áldasz.“ J)

Hogyan töltsük az áldozás napját?
„Amennyire lehet, töltsük e napot istenes gyakorlatokkal, 

kerülve a világi gyönyöröket és m ulatságokat.“
A legdrágább balzsam is elveszti illatát, ha az edényt, mely�

ben állani szokott, nem jól zárjuk b e ; és a megrakott tűz sem 
képes szobánkat hosszabb időre fölmelegiteni, ha az ajtókon és 
ablakokon be- és ki járhat a hideg szél. így áll a dolog a m alaszt 
mennyei balzsamával is, mely áldozáskor szivünkbe öntetik ; igy a 
szeretet és áhitat tüzével is, melyet az Üdvözítő gyulaszt föl ben �
nünk, midőn lelkűnkkel egyesül. Ha a sziv hiú gondolatokban és 
kívánságokban kifelé áradoz, akkor a malaszt kedves illata mihamar 
elpárolog; az ájtatosság és buzgalom tüze mihamar elveszti áldásos 
melegítő erejét, ha a világ fagyasztó levegője érzékeink ablakain 
keresztül szivünkbe hatol. Illő és szükséges tehát, hogy a mennyire 
körülményeink engedik, az áldozás napját visszahúzódva, jám bor 
imádságban, lelki olvasmányokkal töltsük el, mert mint az apostol 
mondja: „Nem ihatjátok az Ur kelyhét és az ördög poharát; nem 
lehet részetek az Ur asztalában és az ördög asztalában.“ 2)

A t ö r e d e l e m.
Mit értünk töredelem alatt?
„Töredelem alatt katholikus szempontból 1) azt értjük, hogy 

az ember Istenhez tér, amennyiben elkövetett bűneit megbánja és 
elhatározza, hogy ezentúl nem vétkezik és az Ur parancsát hiven



fogja teljesíteni. Ily értelemben mondja Isten Ezekiel próféta á lta l: ’) 
„Térjetek meg és tartsatok töredelmet elkövetett bűneitek miatt.“ E g y �
szülött Fia által pedig: „Ha töredelmet nem tartotok, mindnyájan 
elvesztek.“ 2) Töredelem alatt értjük általában a büntetést is, mely 
a bűnösre szabatik. Ily értelemben mondjuk valakirő l: nagy töredel�
met érdemelt, elvégezte a töredelmet, stb .“ Végül 3) értjük a töre �
delem kifejezése alatt m agát a töredelem szentségét.

Mi a töredelem szentsége?
„Azon szentség, melyben a pap Isten helyett a bűnöket meg �

bocsátja, ha a bűnös azokat szivéből megbánja, őszintén meggyónja 
és azokért eleget akar tenni.“

Vájjon a pap a töredelem szentségében1 igazán megbocsátja a 
bűnöket, vagy csupán kijelenti, hogy megvannak bocsájtva?

„A pap a Krisztus által neki adott hatalomnál fogva igazán 
és valósággal megbocsátja a bűnöket.“

Az egyház által határozottan kimondott ezen hitágazatról, a 
trienti zsinat igy sz ó l: 2) „A feloldozás mintegy birói cselekmény, 
mely által a pap, mint bíró Ítéletet hoz.“ Már pedig kétségtelenül 
egészen más valami egy vádlottnak csak tudtára adni, felsőbb meg�
bízásból kijelenteni, hogy a király fölmentette őt, és ismét egészen 
más m agát a vádlottat, törvényesen kinevezett birói minőségben a 
királytól nyert birói fölhatalmazásnál fogva fölmenteni. A feloldozó 
pap tehát az utóbbit cselekszi, nem pedig pusztán az elsőt. U gyan �
azért a feloldozást az egyházi rendelet szerint, következő formában 
mondja ki: „Ami Urunk Jézus Krisztus oldjon fel téged, és én az 
ő fölhatalmazasából föloldozlak téged a kiközösítés és tilalom min�
den kötelékétől, a mennyiben ezt tehetem és te rászorulsz. .Végre 
feloldozlak téged a te bűneidtől az Atyának stb. nevében Ámen.“ 
E  szavakból tehát világosan kiderül, hogy a pap egyfelől valóságos 

-bűnbocsátó  hatalmat tulajdonit magának, amennyiben nemcsak az 
Üdvözítőt kéri, hogy oldozza föl a gyónót, hanem maga is fölol- 
dozza Ő t; másfelől azonban kiderül az is, hogy bűnbocsátó hatal�
mát nem a  sajátjának tekinti, hanem csak úgy, mint melyet Krisz �
tustól nyert és az ő felhatalmazásából a szent Háromság nevében 
gyakorol. A pap feloldozó Ítélete tehát, ha a gyónó arra méltó, 
valóságos bűnbocsátó erővel bir; mert Isten ugyanazon pillanatban 
erősiti meg azt, midőn ő azt helyette kimondja.

Mikor adott Krisztus hatalmat a bűnök megbocsátására?
„Midőn feltámadása után az apostolokra lehelvén m o n d á : 

„Vegyétek a szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket, meg- 
bocsáttatnak nekik, és akiknek megtartjátok, m egtartatnak.“ 3)



Jézus Krisztus már nyilvános működése idejében megígérte 
különösen az apostolok fejének, Péternek, a mennyország kulcsait, 
az oldó és kötő hatalm at.1) De még világosabban közié Jézu s-a  
bűnbocsátó hatalmat feltámadása után, midőn tanítva igy sz ó l: 
„Amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.“ Vagyis 
teljes hatalommal, mely hasonló ahhoz, melylyel Atyám engem fel�
ruházva küldött e világba, hogy ezt kiengeszteljem ő  vele, ruházlak 
fel és küldelek titeteket én is az embereket a bűntől megtisztítani 
és őket megszentelni. Azután rájok lehelvén m ondá: „Vegyétek a 
Szentleiket. “ Ne úgy, mint már egyszer elvettétek a keresztségben 
a magatok megszentelésére, hanem vegyétek őt a bölcseség, szere �
tet és erősség lelkét azért, hogy mint helyetteseim gyakorolhassátok 
a kiengesztelés birói hivatalát. Azért mondá: „Akiknek m egbocsát�
játok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, akiknek megtartjátok, meg�
lesznek tartva.“ Az Üdvözítő e szavai tehát oly világosak és félre- 
magyarázhatlanok, hogy csak az ellenmondó viszketeg és újító 
törekvés értelmezheti azokat máskép, mint a kath. egyház.

Ámde Krisztus e bűnbocsátó hatalmat nemcsak az apostolok �
nak adta meg, hanem papi utódaiknak is, miként ezt a kath. egy �
ház mindig hitte és tanította. Ugyanis miután Krisztus az üdv esz �
közeit nemcsak az apostoli időre, hanem minden idők és emberek 
végett rendelte, kiknek azokra szükségök lesz, ugyan ki tételezné 
fel, hogy Isten, ki mindenki iránt nagy irgalmu, vagy Jézus Krisz �
tus, kinek annyira szivén feküdt minden ember üdve, hogy érettök 
meghalt, a bünbocsánat dolgában sokkal szükebb volt azon nemze�
dék iránt, kik az apostolok halála után fognak élni, és nekik az 
örök üdvösség elnyerését sokkal inkább megnehezítette volna, mint 
azoknak, kik az apostolok idejében éltek ? E föltevés mi lenne egyéb, 
mint durva káromlása Jézus szerető, irgalmas szivének ? Az ellen�
kezőt nem lehet kiokoskodni még azon körülményből sem, hogy 
Jézus az említett alkalmakkor csupán az apostolokhoz intézte sza �
vait. Hiszen igy tett akkor is, midőn a tanításra és keresztelésre 
adott nekik hatalmat, vagy midőn megparancsolta, hogy az Úrva �
csorát meg-megujitsák és éldeljék. Mert egyedül az apostoloknak 
mondá az U r : „Tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket“ ; 
hasonlókép azt is : „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.“ Már 
pedig hitünk ellenségei is elismerik, hogy ama hatalom és parancs 
az utódokra ís átment. Ugyanez áll tehát a bűnbocsátó és bünmeg- 
tartó hatalomról is.

A töredelem szentsége által megbocsáttatik-e minden bűn ?
„Igenis, minden bűn, melyeket a keresztség után követtünk el, 

megbocsáttatik, ha azokat kellő bünbánattal gyónjuk m eg.“



Ezt bizonyítják azon szavak is, melyekkel áz apostoloknak és 
ezek papi utódainak Jézus a bűnbocsátó hatalmat megígérte és meg�
adta. „Bármit megoldoztok a földön, megleszen oldva a mennyben 
i s ; “ é s : akiknek megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva.“ 
E szerint a bűnbocsátó hatalomnak mind megigérése, mind mega�
dása egészen korlátlan: aki azt adja, nem tart vissza maga részére 
semmit, egyetlen esetkét sem. Miként maga azért küldetett, hogy a 
világ minden bűnét elvegye, és a legnagyobb bűnösöket is kiengesz�
telje mennyei A tyjával: akként legyenek felruházva teljes hatalommal 
az ő helyettesei, a papok is, hogy a legnagyobb bűnösöket is meg�
békíthessék Istennel, mihelyt a maguk részéről őszintén és töredel�
mesen bevallván bűneiket, méltókká teszik magukat a feloldozásra 
és a bocsánatra. Azért mondja szent János apostol i s : „Ha pedig 
megvalljuk bűneinket, hiv és igaz az Isten, hogy megbocsássa ne �
künk azokat, és megtisztítson bennünket minden gonoszságtól.“ 1)

Te miért kell bűneinket meggyónnxmk, hogy azok bocsánatát 
megnyerhessük?

„Mert ezt Krisztus a töredelem szentségének rendelésekor igy 
akarta .“ Itt főleg két dolgot kell tekintetbe vennünk: először, hogy 
a gyónást Krisztus rendelte és másodszor, hogy ezt a töredelem 
szentségének szerzése alkalmából rendelte. 1) Krisztus és nem az 
egyház rendelte, hogy aki a keresztség után elkövetett bűneinek bo �
csánatát meg akarja nyerni, annak gyónnia kell. Ezt a trienti zsinat 
igy hangsúlyozza: „Aki tagadja, hogy a szentségi gyónás isteni 
rendelet szerint van megszabva, vagy azt állítja, hogy nem Krisz�
tus m eghagyásán és rendeletén alapszik, hanem emberi találmány, 
átok alatt legyen.“ 2) 2) Éppen ily világosan és határozottan beszél 
a zsinat arról is, hogy a gyónást Krisztus rendelte a töredelem 
szentségének rendelésekor, midőn föltámadása után, tanítványaira le�
helvén, m ondá: „Vegyétek a Szentleiket, akiknek megbocsátjátok 
bűneiket, meg lesznek bocsátva.“ 3)

Mivel bizonyítjuk be, hogy a gyónást Krisztus rendelte?
„Bebizonyítjuk 1) Krisztus szavaival: „A kiknek megbocsátjá

tok bűneiket“ stb ; mert ha a papnak föl nem fedezzük bűneinket 
és egész lelki állapotunkat, ő nem tudhatja, vájjon az Istentől neki 
adott hatalomnál fogva megbocsássa-e bűneinket, vagy ne.“

A papok tehát, midőn a töredelem szentségét kiszolgáltatják, 
birói hivatalt gyakorolnak. Egyik bűnöst föl kell oldozniok, másikat 
nem. S vájjon ezt csak úgy maguk szeszélye vagy önkénye sze �
rint cselekedhetik-e ? A bűn minden ismerete nélkül mondhatják-e ki 
a fölmentő vagy elmarasztaló ítéletet ? Ha már egy bírónak soha-



sem szabad Ítéletet hoznia, mielőtt megvizsgálta az ügyet, mely fö �
lött ítélnie kell, annál kevésbbé szabad a papnak, ki Isten helyett 
itél, a bírói hivatalt oly vaktában és önkényüleg gyakorolnia. K risz �
tus, midőn meghagyta neki, hogy az érdemeseket oldozza fel bűne �
iktől, az érdemteleneket pedig ne, ezzel azt is kötelességévé tette, 
hogy mindenkinek hibáját és lelki állapotát fürkészsze ki, ismerje» 
föl, mielőtt ítéletét kimondaná. De kicsoda ismertesse meg vele m ás �
nak lelki állapotát? Önmaga nem láthat az emberek szivébe; más 
emberek sem tehetik a z t ; ők sem ismerik a felebarát minden bűnét. 
Mi tehát itt a teendő ? Nem egyéb, mint az, hogy minden ember, 
ki e szentséget föl akarja venni, egész ősszintén maga nyilatkoz�
tassa ki bűneit a papnak, mint Isten helyettesének. Azért igen jól 
mondja szent Jeromos J) : „Ha a püspök és pap nyilvánosan kihall�
gatja a különféle bűnöket, akkor láthatja, melyiket kösse meg, me�
lyiket oldja föl“, azaz kinek adja meg a feloldozást azonnal, vagy, 
kitől tagadja meg ezt a kívánt feltételek teljesitéseig. Azon hatalom �
ból tehát, melyet Isten a papoknak adott a bűnök m egbocsátása 
vagy megtartása végett, a hívekre vonatkozólag, kik bűneiktől föl 
akarnak oldoztatni, azon kötelesség származik, miként ezt a trienti 
zsinat világosan tanítja, hogy „a gyónásban megnevezzék minden 
halálos bűneiket, melyekről szorgalmas vizsgálat után tudattal bírnak.“

2) „A szent atyák egybehangzó tanításából.“ Ugyanis a szent 
atyák egyhangúlag azt tanítják, hogy akik a keresztség után súlyos 
bűnökbe estek, csak a töredelem szentségében nyerhetik meg azok
bocsánatát. Ez okból erősen sürgetik a szent tanítók, a kér. híveket, 
hogy ha bűneik bocsánatát meg akarják nyerni, azokat nyilatkoz�
tassák ki a papnak, azaz gyónják meg. így beszél szent Cyprián 
püspök és vértanú, igy szent Ambrus is. S miként Cyprián és Am 
brus, éppen úgy tanítottak a többi szent atyák is, mind a görög, 
‘mind a latin egyházban. „Akarod a bünbánat méltó gyümölcseit 
teremni, akkor kötelességed megvallani bűneidet azok előtt, kikre a 
szent titkok kiszolgáltatása bízatott,“ vagyis a papok előtt, — igy 
szól a többi között szent Vazul.

3) „A bűnök meggyónásának kezdet óta mindenkor fönnálló 
egyetemes gyakorlatából, melyet emberek sohasem  hozhattak be.“

Lehetetlen oly időpontot felmutatni, midőn a kath. egyházban 
nem állott volna föl a bűnök bevallásának gyakorla ta; lehetetlen oly 
időpontot felmutatni, midőn azt egyházi rendelet által hozták volna 
be. Már szent Lukács beszéli, hogy „a hivek közül sokan jövének, 
megvallván, s kibeszélvén cselekedetüket.“ 2) Hasonlókép, szent Irén, 
az apostolok tanítványa beszéli, hogy nehány asszony, — kiket 
bizonyos Marcus nevű tévtanitó elcsábított, — nemcsak bűnös tet �
teit, hanem szive minden tisztátalan kívánságát is kivallá. Hogy ez



említett szokás a későbbi századokban is fennállott, arról, miként 
most láttuk, oly tekintélyek tanúskodnak, mint Tertullián, Cyprián, 
Origenes, Ambrus, Vazul és mások.

„Végre, hogy a gyónás 19 század óta fönnáll, csupán azon, 
mindenki előtt ismeretes tényre hivatkozunk, hogy a gyónás jelen �
leg az egész kath. egyházban gyakoroltatik, amiből aztán egész 
biztossággal következtethetjük, hogy a gyónást maga Krisztus ren �
delte ; mert emberek soha nem hozhatták volna azt be. Avagy ki 
tehetné föl, hogy a pápa, püspökök és papok, királyok és császá �
rok, gazdagok és szegények, nemesek és pórok, szóval mindazok, 
kik a kath. hitet vallják, pusztán emberi rendeletből, minden zúgo �
lódás nélkül alá vetették volna magukat a gyónásnak, ezen — mi�
ként hitünk ellenségei nevezik — elviselhetetlen igának, a lélek eme 
kinpadjának ?“

A töredelem szentsége tehát szükséges az üdvösségre mind�
azoknak, akik vétkeztek?

Igenis, mindazoknak szükséges az üdvösségre, kik a kereszt- 
ség után valamely halálos bűnt követtek el.“ Ezt tanítja a trienti 
szent zsinat is, m o ndván :1) „A töredelem szentsége a keresztség 
után elesetteknek oly szükséges az üdvösségre, mint a még újjá 
nem szülötteknek a keresztség.“ A trienti atyák a töredelem szent�
ségének ezen az üdvösségre szükséges voltát tekintve és azt jelké �
pileg ábrázolva, „a hajótörés utáni második mentődeszkának“ 2) ne�
vezik azt. Ugyanis valamint a hajótörött elvész, ha az első deszka, 
melybe kapaszkodott, elragadtatott tőle és egy másikat nem ta lá l: 
éppen úgy veszne el a bűnös keresztény is, kinek a keresztségi 
m alaszt úgyszólván első deszka gyanánt szolgált az általános hajó �
törésben, melyet Ádám ősapánk idézett elő, ha a töredelem szent �
sége második mentődeszkát nem nyújtana nekünk, vagyis ha nem 
tenné lehetővé neki a második megigazulást.

Azonban a töredelem szentsége nem oly múlhatatlanul szük �
séges az üdvösségre, hogy azon bűnösnek, ki nem volna oly hely �
zetben, hogy azt valósággal fölvehesse, örökre el kellene kárhoznia'. 
Mert valamint a vizkeresztséget kipótolhatja a vágykeresztség, úgy 
a tökéletes bánat kipótolhatja a töredelem szentségét. De csak ak �
kor, ha azon őszinte akarattal és vágygyal van összekötve, hogy 
az illető a töredelem szentségét, mihelyt alkalma lesz, valósággal 
fölveszi.

Mit ad nekünk Isten a töredelem szentségében?
1) „Megbocsátja a keresztség után elkövetett bűneinket, bár �

mily szám osak és nagyok is volnánk azok .“



2) A löredelem szentsége nemcsak a bűn kötelékeitől szabadít 
meg bennünket; hanem azonfelül „Isten elengedi nekünk az örök 
büntetést is, az ideigleneseknek pedig legalább egy részét.“

3) „Isten visszaadja nekünk az elveszett megszentelő malasz- 
tot, vagy ha ezt el nem vesztettük gyarapítja bennünk.“ A tékozló 
fiú, miután kihágásait megbánta, és visszatérve, jó atyjának lábaihoz 
borult, mondván: „Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened“ ez 
a „legjobb ruhát“ hozatá elő és annak jeléül, hogy a megjavultat 
ismét fiának íogadja, „gyűrűt adott kezére.“ Hasonló történik a 
bűnössel is, ki a gyónásban kibékül isteni Atyjával. A megszentelő 
malaszt pompás öltönye visszaadatik neki, az egész m ennyország 
örömét leli benne, a szent szeretet újra egyesíti mennyei A tyjával; 
elvesztett örökségi jogát és érdemeit visszanyeri és ezzel a megfe�
lelő örök jutalom biztos reményét is.

A gyónás különben mégha-nem tekintjük is am a gyüm ölcsö �
ket, melyeket- mint szentségi intézmény, isteni rendeletnél fogva 
terem, már természetes minősége miatt is el kell ismernünk, hogy 
az egy igen bölcs és megbecsülhetetlen jótéteménye az isteni gond �
viselésnek. Ugyanis a gyónás

1) az önismeret, alázatosság és bánat cselekménye, mely ki�
válóan alkalmas Isten túláradó kegyeit, malasztját és irgalmát szá �
munkra kieszközölni. Ezt nemcsak a katholikus, ne még a protes �
táns ember sem tagadja, főleg ha megsziveli, mit tanított 1521-ben 
a gyónásról maga a protestantismus alapitója Luther Márton is, 
mondván: „Hogy szívesen gyónjunk, erre buzdítson bennünket a 
szent kereszt, vagyis azon szégyen, hogy az ember önkényt föltárja 
magát egy másik ember előtt és önmagát vádolja és sz id ja ; ez 
becses darabja a szent keresztnek. Oh ha tudnók, mily büntetések �
től őriz meg e pirulás, és mily szívesen veszi az Ur, ha az ember 
igy megalázza és megsemmisíti magát előtte, akkor a gyónást a 
föld alul is szeretnők kiásni, ezer mértföldről is elhozni.“

2) A gyónás egészen kitűnő eszköz az életjobbitásra és a 
jóban való előhaladásra. Erről is protestáns tekintélyek nyilatkoznak. 
A tudós Leibnitz következőleg nyilatkozik: „Ha a kér. vallásban 
van valami szép és dicséretre méltó, akkor a gyónás intézménye, 
melyet még a chinaiak, és japánok is megcsodáltak, valóban ilyen. 
Mert a gyónás kötelessége sokat visszarettent a bűntől, különösen 
azokat, kik még teljesen el nem romlottak, és a bukottakat h a th a �
tósan vigasztalja úgy, hogy véleményem szerint egy jám bor és 
okos gyóntató atya kitűnő eszköz Isten kezében a lelkek üdvére ; 
mert az ő tanácsa fékezi hajlamainkat figyelmezteti hibáinkra, a 
bünalkalmak kerülésére, az elidegenített jószág visszaadására, az 
okozott kár megtérítésére; eloszlatja a nyugtalanító aggodalm at, 
fölemeli a csüggedő lelket, megszüntet vagy enyhít minden lelki 
bajt. Továbbá még a minden szentet kigunyoló hitetlenség szóvivői,



Voltaire és Rousseau sem állhatták meg, hogy ne dicsérjék a kath. 
gyónás hasznosságát. Az előbbi következőleg ir: „Úgy látszik a 
kath. egyház ellenségei, kik a gyónás annyira üdvös intézménye 
ellen dühöngtek, megfosztották az embereket titkos vétkeik legha�
talmasabb fékétől.“ Rousseau pedig azt m o n d ja :1) „Hány idegen 
jószág visszaadására, hány kártéritésre indította már a gyónás a 
katholikusokat.“ Az áldozás idejének közeledésekor mily készek 
egym ással kibékülni! Mennyi alamizsnát osztanak ki ezen alka �
lommal.“

3) A gyónás nemcsak egyes keresztények javát mozdítja elő, 
hanem a családok és államok jólétét is. Ami ezt illeti a legjobb 
bizonyíték erre vonatkozólag azon ismeretes tény, hogy a jóra- 
való protestáns férfiak maguk is nagyon sajnálták, sőt most is saj �
nálják, hogy az erkölcstelenség megakadályozásának oly hathatós 
eszköze, a gyónás nálok többé nem létezik; és hogy ugyanezért 
többször, még ujabb időben is különféle kísérleteket tettek annak 
isméti behozására, sőt pártfogást kértek ez ügyben még a világi 
kormányoktól is. így Soto Döme, V. Károly császár gyóntató atyja 
beszéli, hogy mikor ő Németországban tartózkodik vala, Nürnberg 
városából egy követség jőve a császárhoz, azon kérelemmel, hogy 
a titkos gyónást ismét rendelje el nálok. Kérelmök tám ogatására 
elmondák, hogy városukban, mióta a titkos gyónás eltörültetett, 
annyiszor megsertik az igazságot és más erényeket, amennyiszer 
azelőtt soha. De minthogy a követek mégis tagadták, hogy a gyó �
nást Krisztus rendelte és hogy szükséges a bűnök bocsánatára, 
kérelmök csak nevetség tárgyává tette őket. Hasonló okból nyúj�
tottak be egy hosszú kérvényt a strassburgi protestáns pásztorok 
is az ottani hatósághoz 1670-ben, hogy ennek pártfogását kinyerjék 
a privát gyónás isméti behozatalára.

Hány dolog kívántatik a töredelem szentségének méltó felvé�
teléhez?

„Öt, úgymint 1) a lelkiismeret megvizsgálása, 2) a bánat, 3) az 
erősfogadás, 4) a gyónás, 5) az elégtétel.“

1. §. A lelkiismeret vizsgálat
Mit tesz lelkiismeretünket megvizsgálni és mi módon történ�

hetik az ?
„Lelkiismeretünket megvizsgálni ^annyit tesz, mint bűneinkről 

komolyan gondolkodni, hogy azokat jól megismerhessük.“ Ami a 
lelkismeret vizsgálat módját illeti, mielőtt ezt megkezdenők, szivlel-



jük meg, hogy ez a legfontosabb cselekmény, melytől a gyónás ér �
vényessége, — és mivel bármelyik gyónás az utolsó is lehet éle�
tünkben, — talán örök sorsunk is függ. Miért is mihelyt segítségül 
hívtuk a Szentleiket, akkor fontoljuk meg 1) „mikor végeztünk utol�
jára érvényes gj'ónást, és vájjon elvégeztük-e az akkor föladott pe- 
nitencziát.“ Mert nem annyira azt kell vizsgálnunk, mikor gyóntunk 
utoljára, mint inkább az t: mikor, gyóntunk érvényesen. Azután 2) 
„menjen végig a bűnös ember Isten és az egyház parancsain, de 
hivatalos kötelességein és a különféle bünfajokon is és kérdezgesse 
m agától: mit vétett gondoláttal, szóval, cselekedettel és m ulasztás �
sal. „Továbbá az atyák és anyák vizsgálják meg, hogyan nevelték 
gyermekeiket; a gyermekek : hogyan tisztelték, szerették szülőiket, 
engedelmeskedtek-e nekik ? A házi urak és asszonyok : hogyan bán �
tak cselédeikkel; a cselédek: hogyan viselték m agukat gazdáik 
iránt stb. Végre nagyon hasznos lesz a bűnök nemein, különösen 
a fő- és idegen bűnök során végig menni és magadtól számon kér �
n e d : melyiket követted el azok közül gondolatban, szó- és tett által.“

Mire vigyázzunk a lelkismeret vizsgálása alatt?
1) „Ne végezzük azt csak úgy futtában, im igy-am ugy.“
„Hogy tehát valaki elkerülhesse az elham arkodás és fölületes-

ség kettős hibáját, fordítson lelkismeretének megvizsgálására kellő 
időt és szorgalmat.“

2) „Hogy kedvencz bűneinket el ne titkoljuk.“ A velünk szü �
letett Őnszeretet, melynél fogva másoknál jobbak akarunk lenni, vagy 
legalább magunk előtt jobbak gyanánt feltűnni, temérdek önámitás- 
nak kútfeje. Ezt a rendetlen önszeretet okozza, melynél fogva el�
ménk itélőszéke előtt általában szépitgetjük bűneinket, ső t néha eré
nyeknek tartjuk.

3) „Hogy ne aggódjunk túlságosan?“ Némely keresztény azt 
hiszi, hogy sohasem vizsgálta meg magát eléggé. Napokig gyötrőd �
nek, hogy szívok minden redőjét kipuhatolják, és mégis mikor a 
gyóntatószékhez lépnek, éppen oly zavarba jönnek, mint kezdetben 
voltak. Azért az ily töprengő keresztények győződjenek meg arról, 
hogy Isten nem zsarnok, hanem szerető Atya, aki tőlünk semmi 
egyebet nem kíván, mint azt, hogy a gyónásban azon bűneikről 
vádolják magukat, melyekről gondos vizsgálat után valóban tudo �
m ással bírnak.

2. §. A bánat.
Mi & bánat ?
„A bánat lelki fájdalom, az elkövetett bűnök miatt és ezek 

m egutálása.“
Lelki fájdalomnak azért neveztetik, mert nem elég csak szóval



mondani, hogy bánjuk, hanem szivünkből is kell bánni bűneinket 
és igazán kívánnunk: bár azokat soha el ne követtük volna. U gya �
nis valamint egy boldogító jónak bírása kellemes érzelmeket, örö �
möt, megelégedést, gyönyört idéz elő a lélekben, úgy az ellenkező, 
vagyis a rosznak jelenléte kellemetlen érzelmeket, szomorkodást, 
benső  undort okoz neki. De a bánat egyszersmind megutálása is 
az elkövetett bűnnek. A valódi bánathoz tehát szükségkép odatarto �
zik a bűn fájlalása és utálása.

Minő legyen a bánat, hogy bűneink bocsánatát megnyerhessük ?
„L egyen : 1) benső , 2) általános és 3) természetfölötti.“ Itt 

különösen két pontot kell szemügyre vennünk: a) hogy a bűnt szi�
vünkből bánjuk meg és b) hogy azt mindenekföiött bánjuk, vagyis 
mint a legnagyobb roszat utáljuk meg. A keresztény akkor bánja 
meg bűneit szivéből, bensőleg, ha azt mint igazi roszat, valóban 
gyűlöli, utálja és óhajtja : vajha el ne követte volna. E  benső bánat 
különbözik a külsőtől, a szóbeli töredelmes imádságtól, sóhajtozás- 
tól, könnyezéstől stb. olyformán, mint a lélek a testtől. Ugyanis mi�
ként a test a lélek nélkül holt és nem jó semmire, akként a külső 
bánat is haszontalan a benső nélkül, és nincs semmi üdvös ered�
ménye. Ez az oka, hogy Isten a próféta által oly nyomatékosan 
sürgeti a szivbeli bánatot, mondván: „Térjetek hozzám teljes szive�
tekből. Szaggassátok meg sziveteket és ne ruháitokat.“ 1) D e to �
vábbá nem elegendő a bűnt csak azért bánnunk, mert igazi rósz, 
hanem úgy kell azt fájlalnunk, mint legnagyobb roszat. Mert miként 
Istent, a.legfőbb jót, mindenekfölött kell szeretnünk, úgy a bűnt, 
mely bennünket Istentől elszakít, mint a legnagyobb roszat kell 
gyűlölnünk és utálnunk, jobban mint bármiféle roszat, mely a vilá�
gon érhetne. Bánatunk csak igy íog kellő arányban állani bűnünk �
kel, mely valóban a  legnagyobb ró s z ; csak igy lesz az igazi üdvös 
bánat. É s az ily bánatról mondhatjuk jogosan, hogy mindenekfö�
lött nagy.

2) „Hogy a bánat általános legyen, meg kell bánnunk minden 
elkövetett; vagy legalább minden halálos bűnünket.“

Mivel Isten általában meg nem bocsátja a bűnt, ha az ember 
azt meg nem bánja, önkényt értetik, hogy az ő helytartója sem bo �
csáthatja meg azt a töredelem szentségében, ha a gyónó meg nem 
bánja. Ez egyformán áll mind a bocsánatos, mind a halálos bűnről. 
Ámde azért nem kis különbség van e két kis bűn m egbocsátása 
között. Ugyanis mig a bocsánatos bűnök közül az egyiket megle�
het bocsátani a másik nélkül és gyakran meg is bocsátta tik ; addig 
a halálos bűnök csak  egyszerre és együtt bocsáthatók meg. E kü �
lönbség oka pedig egyszerűen az, hogy aki csupán bocsánatos bű �
nöket követett el, még mindig Isten barátja és nem akadályozza



semmi, hogy még bensőbb barátja legyen Istennek, ha azok közül 
csak ném elyik'bocsáttatik is m eg; holott akinek lelkét halálos bű �
nök terhelik, az Isten ellensége és nem lett ugyan akkor az ő ba �
rátja is. Pedig hát mégis ennek kellene történnie, ha egyik halálos 
bűne megbocsáttatnék, holott a másik n em ; ami szembeszökő kép �
telenség. Ebből azután világos, hogy aki a szent gyónásban óhajt 
feloldoztatni halálos bűneitől, azokat kivétel nélkül mind meg kell 
bánnia; mert hacsak egyetlen halálos bűnt nem bánna is meg, ak �
kor sem ez, sem a többi nem bocsáttatnék meg neki. Hogy tehát 
a bűnös megigazulhasson a töredelem szentségében, ki kell zárnia 
szivéből minden szándékos szeretetet bármely halálos bűn iránt, 
mert az ily szeretet és ragaszkodás össze nem férhet az e fölötti 
szükséges bánattal.

3) Szükséges még, „hogy a bánat természetfölötti legyen, 
azaz bűneinket nem természetes, vagyis rósz következményeik miatt 
kell bánnunk, hanem természetfölötti okokból: t. i. hogy Istent 
megsértettük, malasztját elvesztettük, a pokolt megérdemeltük és 
más effélék miatt.“

Itt erősen az egyház tanításához kell ragaszkodnunk, mely 
megköveteli, hogy a töredelem szentségének méltó felvételéhez előirt 
bánat természetfölötti legyen, hogy tehát a pusztán természetes, 
nojia erkölcsileg jó bánat korántsem elegendő. Természetes a  bánat, 
ha bűneinket csak azért fájlaljuk, mert Ideiglenes károkat, szégyent 
stb. okoztak; ez a bünbocsánat megnyerése haszontalan.“ Ily ter �
mészetes bánata volt Saul és a gonosz Antiochus királynak, kik 
csak természetes okokból bánták bűneiket. Ellenben természetfölötti 
a bánat, ha azért bánjuk bűneinket, hogy Istent, & legfőbb jó t sér �
tettük meg, kinek malasztját és barátságát elvesztettük; a menny�
országot eljátszottuk; a pokol vagy a tisztitó helyet megérdemeltük. 
Ilyen volt Mária Magdolnáé, Péteré, Zacheusé és Pál apostolé.

Hányféle a természetfölötti bánat?
„Kétféle: tökéletes és tökéletlen.“
Ugyanis ha a bűnt azért fájlaljuk, — bánjuk mindenekfölött, 

mert Istentől megtagadtunk általa valamit, ami őt illeti, vagyis mert 
az a legnagyobb rósz, sőt Istenre, ami szeretett Atyánkra az egyet�
len rósz, — megbecstelenitése vagy megsértése az ő végtelen imá�
dandó Fölségének: akkor bánatunk tökéletes, amennyiben Isten 
iránti jóakaratból szárm azik; ellenben ha a bűnt csak azért bánjuk, 
mert a legnagyobb kárt okozta nekünk, megfosztott a mennyor�
szágtól és örök büntetést vont fejünkre, tehát mert legnagyobb rósz 
ránk nézve, — akkor bánatunk a magunk iránti jóakaró szeretetből 
származik, tehát tökéletlen. A tökéletes bánat tehát azon rósz miatt 
bánja a bűnt, melyet ez Istennek okozo tt; ellenben a tökéletlen főleg 
azon rósz miatt, melyet az saját lelkűnknek okoz.



Mikor tökéletes a bánat?
„Ha tökéletes szeretetből származik, vagyis ha a bűnt minden 

egyébb rosznál jobban utáljuk, csupán azért, mert sérti Istent, a 
legtöbb jó t.“

Akit igazán szeretünk, annak jót is akarunk és őszintén óhajt �
juk, hogy semmi baja ne történjék. Ha mégis az utóbbi történik, e 
miatt szom orkodunk; ha pedig magunk okoznánk neki bajt, utáljuk 
csekedetünket és szivünkből óhajtjuk: vajha ne tettük volna azt, 
még pedig annál inkább, minél jobban szeretjük a megsértett egyént 
és minél nagyobb kellemetlenséget, bajt okoztunk neki. Egészen igy 
áll a sor akkor is, ha ezt Istenre és a bűnre alkalmaztuk. Midőn 
Istent tökéletesen szeretjük, jót is akarunk neki és kívánjuk, hogy 
ő általunk és minden ember által megismertessék, szerettessék és 
dicsőittessék, és roszul esik az ellenkezőt, vagyis azt látnunk, hogy 
őt nem ismerik, megvetik és bántalmazzák. Sőt ha ezen bűnöket 
magunk követtük el, teljes szivünkből sajnáljuk és utáljuk azokat.

Ily tökéletes bánattal birt Mária Magdolna, kit nyilván nem a 
félelem, hanem a szeretet indított Jézus lábaihoz borulni, azokat 
csókjaival és könyeivel halmozni és hajával törülgetni. Azért mon- 
dá róla Jézus: „Sok bűnei megbocsáttatnak, mert nagyon szere �
tett.“ *) Tökéletes bánata volt szent Péternek is. Nem kellett őt fe�
nyegetni és büntetni,'hogy megbánja isteni Mesterének megtagadá�
sát. Jézusnak egyetlen pillantása elég volt, hogy töredelmes szivé�
ben fölébreszsze a legmélyebb fájdalrriat. „Az Ur megfordulván, Pé �
terre tekinte . . . .  És Péter kimenvén, keservesen sira.“ 2) Kétségte �
lenül a Jézus szeretetére és a saját hálátlanságára való gondolás 
volt az inditó oka Péter bánatának.

Mikor tökéletlen a bánat ?
„Mikor szeretetünk nem ' tökéletes,, azaz mikor a pokolbeli bün �

tetések és a m ennyország elvesztése miatti félelem, vagy a bűn rút�
sága ösztönöz bennünket, hogy azt mindenekfelett utáljuk és Istent 
többé meg ne sértsük.“

Ily tökéletlen bánat példáját láthatjuk a tékozló fiúról vett ha �
sonlatban, kit nem az atya iránti szeretet indított arra, hogy kicsa �
pongásait megbánja és visszatérjen a szülői házba, hanem azok Ín�
séges következményeinek megfontolása. Nem kiáltott fel töredelmes 
szívvel: „A h ! mennyire megszomoritottam az én jóságos szerető 
a tyám at!“ hanem azt m ondá: „mennyi cseléd bővelkedik atyám há �
zánál kenyérben, én pedig éhen halok itt!“ 3) Csak m ost határozza 
el, hogy főikéi, visszatér atyjához és bocsánatot kér tőle.

Vájjon a bánat szükségkép tökéletes legyen?
„A gyónás érvényességéhez nem szükséges, hogy a bánat
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tökéletes legyen; mégis iparkodjunk tökéletes bánatra, mert töredel- 
münk annál érdemszerzübb és kedvesebb Istennek és annál bizto �
sabban nyerünk bocsánatot, minél tökéletesebb a bánatunk.“

Mi indítson minket tökéletes bánatra?
„Különösen két ok inditson bennünket t. i. hogy a tökéletes 

bánat kedvesebb Istennek és érdem szerzőbb; és hogy általa bizto �
sabban megnyerjük bűneink bocsánatát.* • 1) Hogy a tökéletes 
bánat kedvesebb Istennek, mint a tökéletlen, az a dolog term észe �
téből következik. A tökéletes bánat oly gyermek fájdalma, aki atyját 
szereti, neki őszintén jót akar; a tökéletlen bánat pedig a szolga 
fájdalma, ki urának csupán azért szolgál, mert büntetéseitől fél, vagy 
tőle jutalmat vár. De miként egy atyának nagyobb öröme telik 
gyermeke jóakaró szeretetében, mint a szolga önző hangulatában, 
úgy Istennek is hasonlithatlanul jobban tetszik a tökéletes bánat, 
mint a tökéletlen.

2) Buzditson bennünket a tökéletes bánatra azon remény is, 
hogy ezáltal megnyerjük bűneink bocsánatát. Ez azonban nem any- 
nyit tesz, hogy talán a tökéletlen bánat egybekapcsolva a szent 
gyónással nem elegendő a bűnök bocsánatát megnyerni, hanam 
pusztán annyit, hogy ezáltal biztosabban remélhetjük a megigazulást, 
mintha megelégednénk a tökéletlen bánattal.

Mikor kell a tökéletes bánatot felébreszteni?
„A töredelem szentségén kivül fel kell ébreszteni m agunkban:

a) halálos veszedelem idején; b) valahányszor halálos bűnt követünk 
el és nem gyónhatunk meg azonnal.“

1) Ha a mondottak szerint világos, hogy tökéletes bánat által 
biztosabban megnyerhetjük bűneink bocsánatát, akkor önkényt érte �
tik, hogy halálos veszedelem idején az ily bánatot nem szabad 
elhanyagolnunk; mert hiszen már a lelkűnkről való köteles gondos �
kodás is megköveteli, hogy e végzetes órában, melytől az örök 
üdvösség függ, semmit se mulaszszunk el, ami nagyobb üdvbizo �
nyosságot igér. Mivel továbbá senki sem tudhatja, mikor jelenik 
meg Isten itélőszéke előtt, és m ásrészt az is bizonyos, hogy az 
örök biró előtt csak akkor talál kegyelmet, ha e földön megnyerte 
bűnei bocsánatát: azért mindenki komolyan iparkodjék mindjárt 
tökéletes bánatot indítani, mihelyt súlyos bűnt követett el.

2) „A bánatot a töredelem szentségében a gyónás előtt, vagy 
legalább a papi feloldozás előtt kell felébreszteni.“

3) „A bánat annyira szükséges, hogy azt soha semmi sem 
pótolhatja.“

A bánat oly mulhatatlanul szükséges e szentség felvételére, 
hogy azt soha semmi által ki nem pótolhatjuk. A haldokló, kinek 
már nincsen annyi ereje, hogy bűneit bevallja és eleget tegyen,



megnyerheti a feloldozást, ha bűneit megbánja és e bánatot valami 
jel által kifejezi. Ellenben azon bűnöst ki nem bánkódik, sem imád�
ság, sem böjtölés, sem bucsujárás, sem nyilvános gyónás és nyil�
vános töredelem nem teheti méltóvá és képessé a feloldozásra. A 
töredelem bánat nélkül éppen oly hatástalan, mint a keresztség viz 
nélkül, vagy a bérmálás krizma nélkül. Ha pedig így áll a dolog, 
természetes, hogy a bánat felébresztésére a legnagyobb szorgalmat 
kell fordítanunk.

3. §. Az erősfogadás.
Mi az erősfogadás?
„Az erősfogadás komoly akarat életünket megjobbitani és 

többé nem vétkezni.“ Ezen komoly akarat, hogy többé nem vétke�
zünk, éppen oly mulhatatlanul szükséges a bünbocsánat elnyerésére, 
mint az elkövetett bűn m egbánása; mert ha a bűnös nélkülözné 
ezen őszinte elhatározást, akkor bánata sem olyan volna, aminőnek 
lennie kell; miután akkor nyilván nem a legnagyobb rosznak tekin
tené az elkövetett bűnt, nem gyűlölné és utálná azt, hanem még 
akarata volna m áskor is elkövetni.

Minő legyen az erősfogadás?
„Legyen az, miként a bánat 1) benső vagy kom oly; 2) álta �

lános; 3) természetfölötti.“
1) Benső. Miként a bánat, mely csak szóbeli és nem sziv- 

beli, nem igazi és nem ü d v ö s; akként az erősfogadás sem igazi 
és nem üdvös, ha csupán szóval tétetik és nincs akaratunk azt 
teljesíteni.

2) Legyen az erősfogadás általános, azaz terjedjen ki legalább 
minden halálos bűnre, mind azokra melyeket az illető elkövetett, 
mind a többiekre, melyeket jövőben elkövethet. Az erősfogadásnál 
különösen az a fődolog, hogy a kedvencz vagy szokásos bűnökre 
is vonatkozzék, mert gyakran megesik, hogy az ember minden más 
bűnt könnyen elkerül, holott emettől igen nehezen tud elszakadni.

3) Legyen az erősfogadás természetfölötti. Ilyen pedig akkor 
lesz, ha éppen olyan természetfölötti okból ígéri jobbbulását, mint 
a milyen természetfölötti okból bánja bűneit az ember.

Mire legyen elkészülve, aki komoly erősfogadást tesz?
Legyen elkészülve arra, hogy 1) „minden súlyos bűnt kerülni 

fog úgy, hogy semmi áron el nem követ azok közül egyet sem .“ 2) 
„Hogy a veszedelmet és különösen a bűnre vivő közeli alkalmat ke �
rülni fogja.“ A halál félelme arra ösztönzi az embert, hogy ne csak 
a halálos veszedelmet kerülje, hanem arra is, hogy midőn véletlenül



ily veszedelembe jutott, lehetőleg gyorsan meneküljön. Ami pedig a 
halál és halálos veszedelem a testre nézve, az a lélekre nézve a 
súlyos bűn és az erre csábitó alkalom. Aki tehát ezt belátja és lel�
két úgy szereti, amint kell, az nemcsak a bűnt, hanem a bűn — 
alkalmat is gondosan kerülni fogja. Akinek tehát a közeli bünalkal- 
mat kerülni nincs szándéka, annak a bűnt kerülni sincs igaz aka �
rata. A bűnre szolgáló közel alkalom pedig minden oly ember, hely 
vagy cselekedet, mely minket eddig rendszerint bűnre vitt, vagy ha 
nem kerüljük, arra fog vinni.

3) „Hogy használni fogja a szükséges javító eszközöket.“ 
Amely beteg komolyan felgyógyulni óhajt, szívesen is használja a 
szükséges gyógyszereket, ha még oly keserűek is. így fog tenni a 
komolyan megtérni akaró bűnös i s ; igénybe vesz minden eszközt, 
melyet vagy öntapasztalatból szükségesnek ismer az életjavitáshoz, 
vagy más, pl. a gyóntató atya ajánl neki és ad kezébe, hogy m eg �
óvja a bűnbe való visszaeséstől. Ily eszközök: a szorgalmas imád�
ság, a naponkinti lelkismeret vizsgálás, az Isten igéjének hallgatása, 
a szentségek gyakori vétele.

4) „Hogy a köteles elégtételt lerójja és az okozott kárt jóvá 
teszi.“

4. §. A g y ő n á s .
Minő legyen a gyónás?
„Legyen: 1) teljes, 2) őszinte, 3) érthető .“
1) „A gyónás akkor teljes, ha legalább minden súlyos bűnün �

ket meggyónjuk, melyekre visszaemlékezünk, azok számával és lé �
nyeges körülményeivel együtt.“

E feleletben három pontot szükséges tisztáznunk, a) mely bű �
nöket kell meggyónnunk; b) hogy azokat számuk és c) lényeges 
körülmények szerint is meg kell gyónnunk.

a) Krisztus rendelete szerint a keresztény szigorúan tartozik 
* magát töredelmesen vádolni a pap előtt minden súlyos bűnéről, m e�

lyeket utolsó érvényes gyónása óta, vagy ha először gyónik, egész 
addigi élete alatt elkövetett, amennyire azokról szorgalmas lelkisme�
ret vizsgálat után tudattal bir.

b) Ámde nem elég minden súlyos bűnünket csak általánosság �
ban meggyónnunk, melyekre visszaemlékezünk, hanem azok szám át 
is meg kell vallanunk, vagyis meg kell m ondanunk: hányszor kö �
vettük el azok m indenikét; mert minden egyes bűn, valahányszor 
végbevitetik egy külön, magában vett bűnt képez. Pl. Aki tízszer 
káromolta Istent, annak nem elég csak annyit m ondania: „Károm �
kodtam .“ Ily vád után a pap nem Ítélhetné meg határozottan, mi�
lyen bűnös a gyónó ; mivel ezen általános kifejezés alatt éppen úgy 
érthetne tíz, vagy húsz, vagy száz istenkáromlást, mint egyet.



c) Meg kell mondani a. gyónásban a bűn lényeges körülmé�
nyeit i s ; különösen:

a) Ama körülményeket, melyek a bűn nemét megváltoztatják, 
így pl. aki idegen jószágot kaparit el, az egyszerű  lopás bűnébe 
esik ; ellenben aki egyházi vagyont rabol el, a lopás bűnével egye �
síti a szentségtörés bűnét is. Aki magához hasonló embernek halá �
lát kívánja, súlyosan vét a felebaráti szeretet parancsa ellen; aki 
pedig szülőinek kívánja a halált, nemcsak a felebaráti, hanem a szü �
lők iránti szeretet ellen is vétkezik; tehát az V. és IV. parancsot 
egyszerre sérti meg, és igy bűne más neművé lesz. A felhozott ese �
tekben tehát nem volna elég csupán ennyit gyónn i: „Loptam, m ás �
nak halálát kívántam “, hanem szükségkép meg kell mondani az 
említett körülményeket is, melyek a bűnt másnemüvé teszik.

b) Azon körülményeket, melyeknek ismerete szükséges a gyó �
nó lelki állapotának kellő megítélésére.

2) Őszinte a gyónás akkor, ha úgy vádoljuk magunkat, amily 
bűnösek vagyunk Isten előtt, anélkül, hogy valamit elhallgatnánk, 
szépitgetnénk, vagy hiú ürügyek által mentegetnénk.“

Némely bűnös világosan ismeri bűneinek számát, nemét és 
körülm ényeit; de a gyóntató székben az álszégyen, kevélység, ha �
szontalan okok, s gyakran az ördög sugalmai is ráveszik, hogy a 
pap előtt, saját meggyőződése ellen jobbnak tüntesse fel magát, 
mint a minő Isten előtt. E czélból majd egy bűnt hallgat el szán �
dékosan, majd annak szám át teszí kisebbre, majd a körülményeket 
nem mondja meg kellőleg. É s bár önvádolása teljes, mégis ügyesen 
tudja bűneit palástolgatni, szépitgetni ezerféle kifogást felhozni, a hi�
bát m ásokra tolni és igy a pap Ítéletét megzavarni. Az ilyen gyó �
nás tehát nem őszinte. Az ilyenek gondolják m eg:

a) „hogy mégis csak jobb egy pap előtt, aki örök hallgatásra 
van kötelezve, meggyónni bűneinket, mint folyvást nyugtalanul élni 
a bűnben, boldogtalanul meghalni és az utolsó ítéleten az egész vi�
lág előtt pirulni. Még ha Isten oly feltétel alatt igémé és adna ne �
künk bocsánatot, hogy minden vétkünket nyilvánosan valljuk be, 
akkor is szívesen megkellene azt tennünk; s inkább ezerszer pirul�
hatnánk a világ előtt, mintsem örökké elveszszünk.“

b) Ha azonban valaki a gyónásban valamit kihagyott, amit 
pedig meg kellett volna gyónnia, az a következő két pontot je �
gyezze m eg:

a) „Ha akaratlanul hagyta azt ki, akkor csak a legközelebbi 
gyónásban kell utánpótolnia.“ Mert habár a feloldozás kiterjed az 
akaratlanul elfeledett halálos bűnökre is, mégis szigorú kötelességünk 
ezeket a legközelebbi alkalomkor meggyónni.

b) Ha pedig a gyónó azért hagyott ki valamit, mert szégyelte 
azt meggyónni, vagy lelkismeretét nem eléggé vizsgálta meg, akkor 
a közelebbi gyónásban azt is meg kell mondania, hány gyónásban



hagyta ki azt szándékosan, és ezen gyónásokat mind ismételni 
tartozik.

3) Érthető a gyónás akkor, ha úgy fejezzük ki magunkat, 
hogy a  gyóntató atya mindent jól megérthessen és lelkünk állapo �
tát jól megismerhesse. Ezt pedig akkor fogjuk elérni, h a :

a) sem nagyon vontatva, sem nagyon sebesen, hanem úgy 
beszélünk, hogy a pap minden szót megérthet és nem lesz kény �
telen a gyónást szüntelen kérdések által félbeszakitgatni. így ha valaki 
szándékosan azért beszélne túlságosan vontatva, vagy sebesen, 
hogy a pap némely bűnt ne érthessen m e g : akkor a gyónás nem 
lenne eléggé őszinte, b) Ha gyónásunkban nem használunk általá �
nos és határozatlan kifejezéseket, minők pl. az ilyenek: „Nem sze �
rettem Istent, roszat gondoltam és beszéltem, mert ezekből a pap 
soha meg nem ismerheti a bűnös lelki állapotát, c) Érthető lesz a 
gyónás, ha nem beszélünk mindent össze-vissza, és nem toldunk 
hozzá olyasmiket, amik nem oda valók és a vádat csak hom á�
lyossá teszik.

Mi az egyetemes gyónás és mit kell arról tudnunk?
„Egyetemes gyónás az oly gyónás, melyben minden előbbi, 

vagy legalább több gyónásunkat ismételjük.“ Erről megjegyzendő, 
hogy néha szükséges, néha pedig bár nem szükséges, általában 
hasznos és ajánlatos, némelykor azonban káros.“

1) Szükséges az egyetemes gyónás „valahányszor az előbbi 
gyónások érvénytelenek voltak, akár az őszinteség, akár a bánat és 
erősfogadás hiánya, — akár a lelkiismeret vizsgálat vétkes elha �
nyagolása miatt.“

2) Általában hasznos és ajánlatos az egyetemes gyónás a) Az 
életpálya választásakor.“ Vajha minden keresztény úgy tekintené 
az életpályán tett első lépést, mint melytől földi és örök sorsának 
minősége függ. b) „Súlyos betegségben.“ A nagy beteg közel áll 
az örökkévalóság kapujához, hol a szigorú isteni biró elé kerül. 
Nem jobb-e hát ilyenkor töredelmesen megítélnünk m agunkat Isten 
helyettese előtt, hogy a túlvilágon el ne ítéltessünk, c) „Jubileum“, 
missió stb, idején. A jubileumi év oly időszak, melyben az egyház 
kinyitja Jézus malaszt-kincstárát és minden gyermekének megengedi, 
hogy szükséglete szerint merítsen abból.1)

Hogyan viseljük magunkat gyónás alatt?
Alázatosan és bánkódva lépjünk a gyóntató székbe, mint egy �

kor Mária Magdolna a terembe, hol Jézus tartózkodék, kitől bűnei

0 Habár az általános gyónás általában véve hasznos és ajánlatos, más részről 
mégsem tagadhatni, hogy vannak emberek, kikre nézve ez nem tanácsos. Ilyenek fő* 
lég a töprengő lelkek, kik alaptalan félelemből mindig hiányosnak tartják előbbeni 
gyónásaikat.



bocsánatát reméli vala. Azután, miként a megtérő asszony Jézus 
előtt, hivőleg és bizalomteljesen boruljunk térdre Jézus Krisztus 
helyettese előtt, és keresztet vetvén magunkra, a szokott módon 
kezdjük el a gyónást. •

A bűnök bevallása után következik a pap intelme. „Ezen 
intelemre, és a pap által feladott töredelmi teendőkre jól figyeljünk; 
ha pedig valamit kérdez tőlünk, őszintén és alázatosan feleljünk.

5. §. Az e l égté t e l .
Mit' értünk a töredelem szentségéhez tartozó elégtétel alatt?’
„Értjük a gyóntató atya által feladott töredelmi cselekmény 

elvégzését.“
Elégtételnek nevezzük általában azon kárpótlást, melyet má�

soknak az általunk okozott sérelem miatt nyujtunk. így szolgáltatott 
teljes elégtételt Jézu s Krisztus az ő mennyei Atyjának mindazon 
sérelmekért, melyeket az emberek okoztak neki. Itt azonban elég�
tétel alatt különösen ama kárpótlást értjük, melyet Istennek az által 
szolgáltatunk, hogy elvégeztük a töredelmi cselekményt, melyet a 
gyóntató atya bűneink bevallása után felad. Ezen elégtétel a töre �
delem szentségének kiegészítéséhez tartozik, miért ís a gyóntató atya 
tartozik azt a gyónóra kiszabni, ez pedig azt elvégezni.

E  töredelem pedig mindenkor azért adatott fel és adatik ma 
is a gyónónak: 1) hogy az ideiglenes büntetéseket igy szenvedjék 
á t; 2) hogy megjavuljanak.

Hát Isten a bűnnel együtt nem enged-e el minden büntetést is ?
„Az örök büntetést mindig elengedi a bűnnel együtt, de az 

ideiglenes büntetést, melyet a bűn miatt vagy e földön, vagy a tisz �
títótűzben kell kiállanunk nem mindig.“

Azon kérdésre pedig, miért nem engedi el Isten a töredelem 
szentségében az örök büntetéssel együtt mindig és egészen az ide�
iglenest is ? — igy felel a káté és a trienti z s in a t:

1) „igazságos voltánál fogva, mely követeli, hogy a büntetés 
elszenvedése által némi kárpótlást szolgáltássunk neki - az okozott 
sérelmekért.“. így tesz gyakran a földi fejedelem is, ki valamely lá �
zadónak irgalomból elengedi a halálbüntetést, hogy azonban az igaz �
ságnak ís eleget tegyen, kisebb, nagyobb fogságra, száműzetésre 
vagy pénzbírságra ítéli és igy enyhíti a büntetést.

2) „Irgalomból sem, hogy t. i. félvén a büntetéstől, annál in�
kább őrizkedjünk a bűnbe visszaesni.“ — Egy atya szívesen meg�
bocsátja gyermekének a hibát, melyet az először követett el, ha 
különben a gyermek ezt belátja és megbánja, bocsánatot kér és 
őszinte javulást igér. De ha a gyermek ismét vétkezik, atyja is m ás �



képen fog vele bánni. Az atyai szeretet m aga is azt súgja neki,
hogy a vétkes fiút büntesse meg, hogy a büntetlenség reménye 
uj^bb csintalankodásra ne vigye. Isten is igy bánik azon keresz �
ténynyel, ki a keresztség után ismét bűnbe esik.

Xi hatalmazta fel a papot tőredelmi cselekmény kiszabására?
„Jézus Krisztus, ki anyaszentegyházának nemcsak feloldozó, 

hanem megkötöző hatalmat is adott.“
Isten szolgája a bűnbocsátó hatalommal együtt hatalm at nyer 

arra is, hogy a bűnöket csak oly föltétel alatt bocsássa meg, ha a 
gyónó kész teljesíteni amaz elégtételt, melyet ő mint biró és orvos 
jónak lát részére kiszabni. így tanította ezt már Nagy szent Leó 
pápa is, aki 108. levelében következőleg ír: Jézus „hatalmat adott 
az egyház elüljáróínak, hogy a gyónókra tőredelmi cselekményeket 
szabjanak és őket, miután üdvös elégtétel által megtisztultak, a ki�
engesztelés ajtaján keresztül a titokban való részesülésre bocsássák .“

Ha a föladott töredelmet el nem végezzük, érvénytelen-e a 
gyónás ?

„Aki a töredelmet a gyónás után el nem végzi, de a gyónás �
kor szándéka volt azt elvégezni, annak gyónása ugyan nem érvény�
telen, de azért vétkezik, és sok malaszttól fosztja meg m agát.“

A töredelemmel is úgy áll a dolog, mint az erősfogadással. 
Aki gyónáskor nem fogadja meg komolyan és életét nem akarja 
megjavítani, érvénytelenül gyónik, bűnei meg nem bocsáttatnak;
ellenben aki gyónáskor erősen megfogadja ezt, de fogadását a  gyó �
nás után meg nem ta rtja : az, ámbár uj bűnt követ el ezáltal, még 
se gyónt érvénytelenül, bűnei megbocsáttatnak, mindannak daczára 
is, hogy később hütelen lett fogadásához. Ugyanez áll a szentségi 
töredelemről is. Akinek gyónáskor őszinte szándéka volt a föladott 
töredelmet elvégezni, az érvényesen gyónt, habár később közönyös �
ségből vagy bűnös hanyagságból nem, vagy csak félig-meddig vég �
zi is azt el, mert elmulasztja az Istennek tartozó elégtételt és nem 
engedelmeskedik a töredelem szentségét kiszolgáltató egyháznak.

Ez okból minden keresztény iparkodjék a szent gyónás után 
elvégezni a föladott töredelmet, és pedig a pap kívánsága és utasí�
tása szerint.' Ha ez bizonyos időt jelöl ki, mely alatt a töredelmet 
el kell végezni, akkor lelkiismeretesen alkalmazkodjék ahhoz; „ha
pedig a gyóntató atya nem tűzi ki a határidőt, akkor legjobb a tö �
redelmet mindjárt végezni, míg valamely súlyos bűnbe vissza nem 
esünk.“

Csak azon töredelmet tartozunk elvégezni, melyet a pap felad?
„Arra is törekednünk kell, hogy más önkénytes töredelmek és 

a szenvedések békés eltűrése által tegyünk eleget Istennek.“



Az egyház jelenleg sokkal szelidebb töredelmeket szab a bű �
nösre, mint a régi századokban. Ennek oka abban rejlik, mert is �
meri gyermekei gyöngeségét és tudja, hogy a hivek hajdani buzgó- 
sága megcsappant, azért szeliditi is a töredelmi szigort, nehogy az 
akarat, mely Istennel kibékülni óhajt, gyermekeiben kihaljon. Midőn 
tehát az egyház a mi gyöngeségünk iránt csekély töredelmeket szab 
ránk, korántsem  azt akarja értésünkre adni, hogy megelégedhetünk 
az általa kiszabott töredelemmel; sőt inkább óhajtva óhajtja, hogy 
am a szelidség, melylyel a töredelem szentségéhez való járulást oly 
könnyűvé teszi, buzditson bennünket arra, hogy önkényt vállalt tö �
redelmi gyakorlatok által tegyünk eleget a megbántott isteni Föl- 
ségnek.

Vájjon a gyónás után semmi egyebet nem kell tennünk, mint 
elégtételt szolgáltatni az isteni igazságosságnak?

Egyebet is kell tennünk, u. m. 1) az okozott botrányt és min �
den kárt, melyet felebarátunknak igazságtalanul tettünk, lehetőleg jóvá 
tartozunk tenni.“ 2) Föl kell használnunk az alkalmas eszközöket, 
hogy többé a bűnbe vissza ne essünk és életünket megjavítsuk.“

A megrögzött üdült bajokat a természet közönséges törvénye 
szerint nem lehet egy óra alatt kipusztitani. Ha tán eltávolítjuk is a 
halálos veszedelmet, a betegben mégis visszamarad bizonyos gyön- 
geség, melyet ha megfelelő gyógyszerek által meg nem szüntetünk, 
a beteg könnyen visszaeshetik a bajba, mikor aztán állapota rosz- 
szabb és veszélyesebb lesz, mint azelőtt vala. Ugyanezt mondhatjuk 
a lelki bajokról, a bűnökről is. Amit tehát Krisztus tanácsolt a testi 
betegségből m eggyógyitottnak: „íme, meggyógyultál, már most ne 
vétkezzél, nehogy valami gonoszabb történjék veled,“ ugyanezt ért�
se m agára minden keresztény, ki a töredelem szentségében meg�
tisztult a bűn poklosságától és használjon föl minden eszközt, 
mely a visszaeséstől megóvhatja. Ez okból — a) „híven kö �
vesse a gyóntató atya intelmét és teljesítse rendeleteit; b) gon �
dosan kerülje a bünalkalmakat; naponkint vizsgálja meg lelkis- 
m eretét; d) szorgalmasan imádkozzék, hallgassa Isten igéjét és já- 
rulgasson a töredelmi és oltáriszentséghez; e) gyakran emlékezzék 
meg az utolsó dolgokról.“ Ezek mind oly általános eszközök, me�
lyek miként kiki beláthatja, mindenféle bűn ellen sikeresen használ�
hatók, ső t részben okvetetlenül is fölhasználandók.

A bucsu.

Mi által segit bennünket az egyház, hogy a bűnök ideiglenes
büntetésétől megszabadulhassunk?

Búcsúk osztogatása által.“



Mi a bucsu?
„Nem egyéb, mint az. egyház által a töredelem szentségén 

kívüli elengedése azon ideiglenes büntetéseknek, melyeket a bűnök 
megbocsátása után vagy itt, vagy a tisztítótűzben kellene kiáltanunk.“

1) A bucsu nemcsak azon büntetésekre terjed ki, melyeket ha 
kiállunk, megbékülünk az egyházzal, hanem azon ideiglenes bünte-' 
tésekre is, melyek által a megsértett Isteni fölségnek bűneinkért, 
vágy e földön, vagy a tulvilági tisztitóhelyen kell kárpótlást nyújta �
nunk. „A bűnt okvetetlen büntetni kell — mondja szent Ágoston *) 
vagy magunknak, vagy másoknak. Minthogy pedig ami töredelmi 
cselekményeink, melyek által Istennek eleget teszünk, legtöbbnyire 
messze járnak számos bűneink súlyától és így nem is törülhetik el 
egészen büntetési adósságainkat, mi okból félnünk lehet, hogy a 
túlvilágra még sok törleszteni valónk m arad: azért a szent egyház, 
mint szerető édes anya a búcsúk által segit rajtunk.

2) A bucsu már a megbocsátott bűnök ideiglenes büntetéseinek 
elengedése. Aljas rágalom azt mondani, hogy az egyház a bucsu 
által a bűnt, vagyis a bünadósságot törli el. Mert a bucsu nem a 
bünadósságot, se nem az örök büntetést, hanem csupán az ideig�
lenes büntetések adósságát törli el, még pedig ezt is csak akkor, 
ha a bűn, mely által ezt magunkra vontuk már előbb megbocsát�
tatott. 3) A büntetés elengedése a bucsu által tulajdonkép nem a 
töredelmi cselekmény miatt történik, melyet annak megnyerése vé- 
gétt gyakorolunk, hanem inkább az által, hogy az egyház ránk 
alkalmazza Krisztus és a szentek elégtételeit. 4) A bucsu a töre �
delem szentségén kivül adatik, s így egészen különbözik attól me�
lyet a töredelem szentségében nyerünk a feloldozáskor. Mert az 
utóbbi a bűnbocsátó papi hatalom által történik, az előbbi pedig 
nem Ez okból a gyóntató pap, midőn a töredelem szentségét kiszol�
gáltatja, nem adhat semmiféle búcsút.

Hogyan engedi el az egyház bűneink büntetéseit?
„Olyképen, hogy az isteni igazságnak kárpótlást nyújt helyet�

tünk Krisztus és a szentek elégtételeinek kimerithetlen kincséből."
Tény, hogy az elégtétel, melyet Krisztus bűneinkért szolgálta �

tott, sokkal nagyobb, mint a büntetés, melyet bűneink által kiérde- 
méltünk. Mert az minden tekintetben végtelen, Drága vérének egyetlen 
csöppje, legkisebb cselekménye, vagy szenvedése, a mennyei A tyá �
nak bemutatva elég lett volna ezer világot is megváltani. Kétségtelen 
az  is, hogy igen sok szent sokkal nagyobb elégtételt szolgáltatott 
Istennek, mint amennyivel bűneiért adós volt. A boldogságos szűz 
Mária soha semmit nem követett el, tehát nem is tartozott elégtételt 
szolgáltatni, és mégis egész élete egy túláradó elégtétel vala. A vér�



tanuk ezrei, kik ártatlan életüket a legborzasztóbb halál elszenvedé�
sével fejezték be Jézusért; a szent hitvallók, kik hosszú éveken át 
böjt, imádság, üldöztetések, szenvedések, hallatlan önsanyargatások 
közt éltek, bizonyosan nem tartoztak csekély büntetési adóságaik 
kiegyenlitése végett oly nagyszerű  elégtételt szolgáltatni Istennek. 
Krisztus és a szentek elégtételei tehát túláradók. É s ezen tulbőség, 
mely még föl nem használtatott, Isten előtt nem mehet feledésbe; 
a mindenható és igazságos biró előtt folyvást emlékezetben levő 
ezen tulbőség az, amit az egyház kincsének nevezünk. E kincs 
valóban kifogyhatatlan, mivel Krisztus érdemei és elégtételeinek 
mértéke annál bőségesebb lesz, minél többen vannak azok, kik 
Jézus érdemeinek alkalmazása folytán jutottak életszentségre. T o �
vábbá e kincs végtelen értékű, melyet az egyháznak nem szabad 
hevertetnie és mintegy aláásnia, minként az evangéliumi rest szolga 
elásta a talentumot. Azért meritget az egyház belőle, midőn híveinek 
búcsúkat osztogat; igy szolgáltat abból elégtételt Istennek a mi 
bűneink büntetéseiért, amennyiben a Krisztus és a szentek érdeme�
iből bizonyos részt, vagy amennyire szükségünk van, ránk alkalmaz. 
Szent Tam ás szerint „ez által korántsem károsodik az isteni igaz �
ság, mert a büntetésből semmi sem engedtetik el, hanem az egyik �
nek töredelme a másiknak válik javára.“ És ugyan miért ne alkal�
mazná az egyház e helyettesítő elégtételt, hogy hívein segítsen? 
Vagy talán Isten nem fogadná azt kedvesen, miután egyszülött fia 
eleget tett érettünk ? Hiszen a szentirásból tudjuk, hogy Sodorna és 
Gomorha lakosainak tíz igazért is kész volt elengedni a büntetést. 
Mennyivel inkább hajlandó lehet tehát nekünk elengedni az ideigle�
nes büntetést Krisztus és a szentek elégtételeire való tekintetbő l! 
E  felől már csak azért sem kételkedhetünk, mert hitágazat, hogy a 
szentek közt oly összeköttetés áll fenn, melynél fogva mindnyájan 
egy testnek tagjai, és e testnek feje K risztus; és hogy csodás élet- 
közösség folytán egynek lelki javaiban a többiek is részesülnek. 
Különben is, ha igaz — miként másutt kimutattuk, — hogy e kö �
zösség folytán a szentek imádsága javunkra szolgál, miért ne mond�
hatnék ezt az ő túláradó érdemeikről is ? Azért írja szent Pál a 
korintusiakhoz, kiket a palesztinai zsidó-keresztények gyám olitására 
buzdít: „Most a ti bővelkedéstek az ő fogyatkozásukat segítse fel, 
hogy az ő bővelkedésök (lelki javakban) is segítségére legyen a ti 
fogyatkozástoknak.“ ')

A trienti zsinat ugyan nem nyilatkozott arra nézve, hogy az 
egyház kincse, melyből a pápa búcsúkat osztogat, Krisztus és a 
szentek érdemeiből, elégtételeiből áll,' de azért még sem puszta the- 
ologiai vélemény az. VI. Kelemen pápa egészen világosan tanítja 
e z t ; 2) s X. Leó kárhoztatá Luther ellenkező tanát; VI. Pius pedig



ugyan e kárhoztatás alapján elveié a hírhedt pistojai zsinat állítását, 
mely „az egyház kincsében“ nem akart egyebet látni, mint a scholas- 
ticus hittudósok leleményes koholmányát. Különben az egyház, mi�
dőn a szentek elégtételeit a maga kincseinek tekinti és azokat a 
Krisztus elégtételeivel búcsúk által gyermekeire alkalmazza, távol 
van azon képzelődéstől, hogy Krisztus elégtétele magában nem volna 
elégséges, valamint attól is, hogy midőn a szentek pártfogásáért 
könyörög, kétséghe vonja Krisztus mindenható közbenjárását. Az 
egyház csupán azért cselekszik igy, mert a Szentlélek által felvilá�
gosulva, ismeri Isten akaratát és rendeletét, mely szerint Krisztus 
titokzatos testében egyik tag lelki javai a többi tagoknak is hasz �
nukra válnak. És lehetetlen tagadni, hogy az egyház, midőn Krisztus 
elégtételeihez csatolja a szentek érdemeit is, igy emlékeztetvén ben �
nünket azon szoros összeköttetésre, mely a küzdő és a győzelmes 
egyház között van, nem kis mértékben frissíti föl és erősíti meg a 
szentek egyességében való vigaszteljes hitünket. Máskép az egyház 
rfiindig és rendíthetetlenül vallja, hogy a búcsúk ereje és hatása ki�
válóan Krisztus érdemeiből és elégtételéből származik. Mert először 
a szentek elégtételei semmi értékkel nem bírnának, ha Krisztus nem 
tett volna érettünk eleget; 2) megjegyzendő, hogy az egyház a 
szentek elégtételeiből nyújt ugyan kárpótlást; ámde hogy erre maga 
Isten hatalmazta fel őt, és hogy Isten kész a kárpótlást tőle elfo�
gadni, ezt nem a szentek érdemelték ki, hanem egyedül Krisztus.

Mi kívántatik tőlünk, hogy a búcsúkban részesülhessünk?
1) „Hogy a malaszt állapotában legyünk és bűneink bocsá �

natát igaz töredelem által, már előbb megnyertük legyen, melyek�
nek ideiglenes büntetéseit aztán a bucsu törli el.“

2) „Hogy a bucsu megnyerése végett kiszabott jótetteket pon �
tosan elvégezzük.“ Ilyenek: az imádságok, a templomok látogatása, 
a szentségek vétele, böjtök, alamizsnák, bucsujárások stb., melyek 
Isten dicsőségére és az egyház javára szolgálnak.

Ezek pontos teljesítése oly feltétel, mely nélkül egyáltalán lehe�
tetlen búcsút nyerni.

Mit kell hinnünk a búcsúról?
„A következőket: 1) a kath. egyháznak hatalma vagyon bú �

csúkat engedni; 2) azok ránk nézve nagyon üdvösek.“
1) A bucsuosztogató hatalmat az egyház Jézus Krisztustól 

nyerte, ki nem tett semmi kivételt, midőn Péterhez igy szóllott: 
„Neked adom a mennyország kulcsait . . . Amit feloldasz a földön, 
feloldoztatik a mennyben i s ; és midőn az apostolok testületének 
m ondá: bizony mondom nektek: Amit feloldoztok a földön stb. 
E szavakból világosan kiderül, hogy Jézus az Ő egyházának a leg �
szélesebb körű hatalmat Ígérte és adta a mennyország kinyitására



és mindannak feloldására, ami ebből kizárhat. Már pedig a bűnök 
ideiglenes büntetése ideiglenesen zár ki bennünket a mennyországból. 
Mi jogosítana hát fel bennünket az egyháztól elvitatni a hatalmat, 
hegy  az ideiglenes büntetéseket nemcsak a töredelem szentségében, 
hanem azon kivül is elengedheti.

2) A búcsúk reánk> nézve nagyon üdvösek és hasznosak, 
mert a) „a búcsúk .eltörlik a bűnök ideiglenes büntetéseit." b) „A 
búcsúk serkentenek bennünket igazi töredelemre és megjavulásra, 
mert enélkül nem részesülhetünk azokban.“ Végre c) „a búcsúk 
előmozdítják a szentségek többszöri fölvételét és a jótettek gya �
korlását.“

Hányféle a bucsu?
„Kétféle: teljes és nem teljes.“
1) A teljes bucsu által minden ideiglenes büntetés éppen úgy 

elengedtetik, mintha bűneinkért tökéletesen eleget tettünk volna.
E szerint azon lélek, aki teljes búcsút szerencsés nyerni, oly 

tökéletes tiszta, akár egy m ost keresztelt gyermek lelke; a bűntől 
megtisztítja az előleges töredelem, mely a bucsu elnyeréséhez meg- 
kivántatik ; a büntetéstől pedig megóvja az elnyert bucsu. Ha tehát 
valaki Ily lelki állapotban halna meg, mindjárt a mennyországba 
jutna, anélkül, hogy a tisztító tűz lángjai csak érintenék is. A teljes 
búcsúk között különösen nevezetes a jubileumi bucsu, mint melyet 
a hivő nép ájtatosságának előmozdítása végett kiváló ünnepiesség �
gel hirdet ki az egyház; de meg azért is, mert a pápa a jubileumi 
időszak alatt íölhatalmázta a gyóntató atyákat arra is, hogy a fön- 
tartott bűnöktől is föloldozzák a gyónókat, és fogadalmaikat meg�
változtassák, vagy ha elégséges ok volna rá, egészen is fölmentsék 
azok alól. Fogadalmak alatt itt csak magán jellegű, s nem szerze �
tes fogadalmak értetnek. A „jubileum“ szó különben örvendetes idő �
szakot jelent. A zsidók ugyanis minden ötvenedik évet jubileumi év�
nek neveztek, mert akkor a rabszolgák szabadlábra helyeztettek, az 
adósságok elengedtetének és az elidegenített fekvő birtokot vissza 
kellett ad n i.J) Azért a jelzett malaszt idő is nagyon elmésen nevez�
tetik jubileumnak vagy örömévnek, amennyiben annak lefolyása alatt 
a  bűn annyi ezer rabszolgája nyeri vissza szabadságát, az Őszinte 
töredelem és bucsu által minden adósság és büntetés elengedtetik, 
és az elveszett mennyei javakat ismét visszanyerjük. VIII. Bonifácz 
pápa 1300-ban elrendelte, hogy minden századik évben jubileum tar �
tassák ; VI. Kelemen minden ötvenedik, II. Pál (1470) minden 25. 
évet jubileumi évnek határozott.

2) Nem teljes a bucsu akkor „ha az ideiglenes büntetésekből 
csak egy rész engedtetik el.“ A nem teljes bucsu a régi egyházi



töredelmek szerint szabatik meg. Azért pl. egy hét évi és 7-szer 
negyvennapi bucsu annyi Ideiglenes büntetés elengedését jelenti, 
amennyi valakinek akkor engedtetnék el, ha a régi egyházi törvé �
nyek szerint 7 évig és 7-szer 40 napig tartana töredelmet.“

Használhatnak-e a bncsnk a purgatoriumi lelteknek is ?
„Igen is használhatnak mindazok, melyekről a pápa külön ki�

jelenti, hogy rájok alkalmazhatók, Itt azonban kettőt kell m egjegyezni:
1) a holtakra nem minden búcsút lehet alkalmazni, hanem csu �

pán azokat, melyekről a pápa kijelenti, hogy rájok is alkalmazha�
tók.“ 2) A búcsúk a ^szenvedő lelkekre csupán esedezésképen alkal�
mazhatók.

Az utolsó kenet.
Mi az utolsó kenet?
„Azon szentség, melyben a beteg a szent olajjal való megke- 

nés és a pap imádsága által Isten malasztját nyeri lelki javára és 
gyakran testi javára is.

Az egyház, e jó anya, nemcsak az újszülött gyermekek böl�
csőjénél jelenik meg, hogy őt a keresztség által ujjászülje a termé�
szetfölötti életre, hanem haldokló gyermekének ágyát is fölkeresi, 
hogy e halandó életből való elköltözését megkönnyebbitse egy má�
sik szentség által és előkészítse a mennyei örök életre való szüle �
téshez. E  szentség az utolsó kenet. így neveztetik, de nem azért, 
mintha azoknak, kik fölveszik, mindjárt meg kellene hallniok mert 
hiszen sokszor felgyógyulásukat segíti elő, hanem mert ez az utolsó 
szent kenés, melyet az egyház gyermekein végbe visz.

Honnét tudjuk, hogy az utolsó kenetet Krisztus rendelte?
1) „A szentirásból.“ Szent Jakab apostol i r j a :1) „Beteg valaki 

közületek ? Akkor hivassa magához az egyház papjait, és ezek 
imádkozzanak érette és kenjék meg olajjal az Ur nevében; és a 
hitből származó imádság üdvére válik a . betegnek és az Ur meg- 
könnyebiti őt, és ha még bűnökben vagyon, megbocsáttatnak neki.“ 
Szent Jakab itt nyilván egy külső, látható jelről beszél, melyhez 
benső láthatatlan malaszt van kötve. A látható jelt képezi a beteg' 
megkenése olajjal, összekötve a pap imádságával, ki a kenést vég �
zi ; és az ezzel összekötött láthatatlan malaszt különösen a bűnök 
bocsánata. Már pedig,, miként másutt kimutattuk, egy látható jelhez 
egyedül Isten köthet láthatatlan m alasztot; az említett kenésnek 
egyedül Isten kölcsönözhet oly erőt, mely a lélek sebeit m eggyó �
gyítja, miként a keresztség vizének is egyedül ő adhat oly erőt,



mely lemossa a lélekről az eredeti és cselekedeti bűn szennyét. Vi�
lágos tehát, hogy az utolsó kenetet Jézus Krisztus rendelte; szent 
Jakab, a trienti zsinat megjegyzése szerint, csak tudtunkra adja ezt.

2) „Az egyház folytonos tanításából“, amennyiben a sz. Jakab 
utasítása és m eghagyása szerinti olajjal való kenés gyakorlatát föl�
találjuk a szent atyák müveiben, a régi zsinatok határozataiban, az 
ősrégi liturgikus könyvekben, melyek a szentségek kiszolgáltatásá �
nak módját jelzik. Hasonlókép föltaláljuk e gyakorlatot a szentek 
életrajzaiban, melyek az egyház hitét és életét a leghívebben vissza �
tükrözik ; föltaláljuk azt ma is mind a görög egyházban, mind a 
keleti vallásfelekezeteknél, a koptoknál és jakobitáknál, kik ezt a 
gyakorlatot bizonyosan a római egyházból vitték magukkal. Még a 
tudós protestáns Leibnitz is őszintén és becsületesen elismeri, hogy 
„az utolsó kenetről nem kell sokat vitatkozni, mert mind a szentirás 
szavai, mind az egyház értelmezése, melyben a katholikusok meg�
bízhatnak, mellette szólnak.“

Hogyan szolgáltatják ki az utolsó kenetet?
„A pap megkeni szent olajjal a beteg öt érzékét és minden 

kenéskor igy imádkozik í „E szent kenés által és az ő kegyes ir �
galmánál fogva bocsássa meg neked Isten, amit látás, hallás stb. 
által vétkeztél.“

A betegek érzékei azért kenetnek meg, mert azok gyakran okul 
szolgáltak a bűnre és eszközök valának elkövetésében. Hányszor 
lopózkodik a halál a szerveken át a lélekbe! hányszor furakodik a 
füleken keresztül szivünkbe a tisztátalanság, istenkáromlás és ke �
gyetlenség ördöge. Az ízlelő érzék hányszor visz bennünket torkos �
ság ra; és a nyelv nem egy „világa-e a ham isságnak?“ 1) Hányszor 
nyúl ki kezünk és mozdulnak lábaink a bűn tárgya felé! „A jó 
illat hányszor vesztegeti meg a lelket és viszi a kéjelgésre!“, mondja 
Aranyszáju szent János.

Minő hatást gyakorol az utolsó kenet a lélekre ?
1) „Gyarapítja benne a megszentelő m alasztot.“ Tehát ugyan �

oly hatással bír, mint az élők többi szentségei.
2) Eltörli a bocsánatos és azon halálos bűnöket is, melyeket 

a beteg m ár meg nem gyónhat.“ Ugyanis fordulhat elő eset, hogy 
a beteg lelkét még súlyos bűn terheli, de nem emlékszik r á ; hason �
lókép megtörténhetik az is, hogy emlékszik ugyan ama súlyos 
bűnre, óhajtaná is meggyónni, de nagy betegsége miatt már nem 
képes erre, sőt ebbeli akaratát jel által sem birja nyilvánítani. Ily 
esetekben az utolsó kenet eltörli a halálos bűnöket is, habár a 
beteg csupán tökéletlen bánatot bír fölébreszteni. Ily értelemben



mondja szent Jakab: „Ha a beteg bűnökben vagyon, m egbocsát�
tatnak neki.“

3) Eltörli a már megbocsátott bűnök maradványait.“
4) Megerősíti a lelket a szenvedésekre és kisértésekre, külö �

nösen pedig a halálos küzdelemre. A kereszténynek soha sincs oly 
nagy szüksége a természetfölötti megerősítésre és bátorításra, mint 
éppen a halálos küzdelem perczeiben. Ekkor szokták a lelket m eg �
rohanni mindenféle fájdalmak, hogy lenyomják, kétségbe ejtsék. 
A beteg látja, hogy minden reménye oda van, a jövőre épített ter �
vei meghiúsultak, és nem sokára elfogja hagyni mindazt, ami rá 
nézve kedves és drága volt. Látja, hallja siránkozó rokonait, bará �
tait, akiknek jajjai szivét nyilalják keresztül. Ehhez járul még a testi 
fájdalom, mely parázstüzként égeti minden tagját és nem hagyja 
nyugodni pillanatig serq. Mily szüksége van tehát ilyenkor a fen- 
sőbb segítségre, hogy mindezen gyötrelmeket békével, Isten akara �
tán megnyugodva tűrhesse.

Minő hatást gyakorol az utolsó kenet a testi állapotra?

„Enyhíti a betegséget, és ha lelkünk üdvére válik, testi egész �
ségünket is visszaszerzi.“

Valóban ezt a mindennapi tapasztalás is bizonyítja, hogy azon 
betegeknél, kik a szent kenetet felveszik, gyakran szembetűnő köny- 
nyebbülés, a betegség jobbrafordulása áll be.

Azon kérdésre vonatkozólag: 1) ki, 2) hogyan, 3) mikor, 4) 
hányszor veheti és vegye fel az utolsó kenetet? Következőket kell 
tudnunk:

1) Fölveheti, vegye is fel az utolsó kenetet minden kath. ke �
resztény, aki már eszével él és nagy beteg.“

2) Föl kell venni az utolsó kenetet:
a) a malaszt állapotában; miért is, ha lehet, előbb szükséges 

meggyónni, vagy legalább bánatot ébreszteni.“
b) Hittel reménynyel, szeretettel és az Isten akaratán való 

megnyugvással.“
3) Az utolsó kenetet, ha csak lehetséges, akkor kell fölvenni, 

mikor még eszméletünknél vagyunk és a szent utravaló vétele után. 
Ha pedig a betegség állapota engedi, az utolsó kenet előtt meg kell 
gyónni és áldozni.

4) Azon kérdésre: hogy hányszor lehet fölvenni az utolsó ke �
netet? igy hangzik a felelet: „Minden súlyos betegségben föl lehet 
egyszer venni, sőt ugyanazon betegségben szabad ismételni is, ha 
egyszer a halálos veszedelem elmúlt, de ismét visszajött.“



Az egyházi rend.
Mi az egyházi rend?
„Azon szentség, mely által azoknak, kik fölveszik, papi hata �

lom és szükséges malaszt adatik, hivataluk helyes gyakorlására.“
Az egyházi rend szentsége által a papságra kiválasztott elnyeri 

az Üdvözítőtől apostolaira ruházott papi hatalmat, mely őt arra 
képesíti, hogy Krisztus szavaival a kenyeret és bort az Ur testévé és 
vérévé változtassa, áldozatul m utassa be, és a bűnbánóknak Krisz �
tus helyett m egbocsássa bűneiket. Az eg}Tházi rend tehát katholikus 
tan szerint azon szentség, melyet maga Krisztus rendelt a papi 
hatalom és malaszt közlése végett, hogy azt az illető, Istennek 
tetsző  módon gyakorolhassa.

Miben áll a tulajdonképeni papi hatalom?
„Abban, hogy a pap 1) a kenyeret és bort az Ur testévé és 

vérévé változtatja; 2) hogy a bűnöket megbocsátja.“
Krisztus ugjTanis apostolainak azon hatalmat, hogy a kenj’eret 

és bort az ő testévé és vérévé változtassák, vagy az uj szövetség 
szent áldozatát bem utassák, az utolsó vacsorán adá, midőn igy 
szólt h ozzájok : „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.“ A bűn �
bocsátó hatalmat pedig feltámadása után, midőn rájok lehelvén 
m ondá: „Vegyétek a Szentlelket. Akiknek m egbocsátjátok“ stb. Az 
apostolok e kettős hatalomnál fogva a szó teljes értelmében papok 
valának és éppen úgy papok mindazok, kik az egyházi rend szent�
ségét fölveszik és pedig azért, mert ezáltal ama kettős hatalmat 
nyerik el.

Vannak-e a papszentelésnél is látható jelek, melyek a látha�
tatlan hatalom és malaszt közlését jelzik?

„Igenis vannak; ilyen a püspök kezének felvetése és imád�
sága, a kehely és a kenyér átnyujtása.

A szentirás több helyen úgy beszél az imádsággal egybekö �
tött kézföltevésről, mint a felszentelés külső jeléről. Az ap. csel.1) 
igy beszéli el Saul és Barnabás fölszentelését: „Ők (antiochiai egy �
ház elöljárói) im ádkozának és kezeiket tevék rájok.“ Szent Pál 
pedig ezt írja tanítványának, T im otheusnak: 2) „Intelek téged, ger�
jeszd tel az Isten m alasztját, mely benned vagyon, kezeimnek rád- 
tétele által.“



De hát nem igazi pap-e minden keresztény már a keresztség 
következtében is?

N em ; mert valamint az ó szövetségben a tulajdonképeni pap �
ság az Árontól való testi leszármazás utján terjedt tovább, akként 
az uj szövetségben a fölszentelés lelki leszárm azása utján terjed.“

Az egyházi rend szentségét ki adhatja fel érvényesen?
„Csak a püspök, aki erre külön felszentelés által nyer hatal �

m at.“ S ez nincs másképen, mert annak nyom a sincs a szentirásban, 
hogy a közönséges pap valamely világi embert pappá szentelt volna. 
Az egyház-történelemben ugyan találunk erre példát, de azt is .mind�
járt látjuk, hogy az egyház sohasem ismerte el az ily fölszentelés 
érvényességét. Ugyanis midőn az áriánok panaszt emeltek szent 
Athanáz ellen, hogy Ischyrász pap kelyhét összetörte az alexand �
riai zsinat elutasitá e panaszt, kijelentvén, hogy Ischyrász nem pap, 
mert nem püspök szentelte föl, hanem csak egy közönséges pap 
(Koluthus). Hasonló okból pusztán világi embereknek tartották a 
többieket is, kiket Koluthus fölszentelt, amint ezt mindenki tudja.

Mi a püspök szentelés?
A püspök szentelés szintén szentség erejű szentelés, mely által 

a főpapi hatalom, amint az a püspöki hatalommal jár és különös 
maiaszt adatik, a püspöki hivatal kötelességeinek kellő teljesítésére.

Az egyházi rendet el lehet-e ismét veszteni?
„Az egyházi rendet éppen úgy nem lehet elveszteni, mint a 

keresztséget, minthogy eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe.“
Nagyon jól mondja tehát szent Ágoston: „A keresztség és 

egyházi rend bizonyos fölavatás által adatik az embereknek, azért 
a kath. egyházban nem szabad ismételni egyiket sem .“ Akit egy �
szer érvényesen egyházilag pappá vagy püspökké szenteltek, e föl- 
szenteltetést és a vele összekötött hatalmat nemcsak el nem veszt�
heti, de el sem lehet tőle venni.

A pap- és püspök-szentelésen kivül vannak-e még más szen�
telések is?

„Igen is vannak ; és ezek úgy tekinthetők, mint az egyházi 
rendhez való előkészület.

Ugyanis a kath. egyházban négy alsóbbrendű szentelés léte �
zik, melyek különböző istentiszteleti ténykedésre jogositják a íelava- 
tottakat, u. m. az ostiariusi, a lectori, az exorcista és az akolythus- 
szentelés; és a papszenteléssel együtt két felsőbb szentelés — 
aldiakonussá és diakónussá, melyek az oltárok közelebbi szogálatára 
vonatkoznak.



Mielőtt valaki az alsóbb vagy kisebb rendeket vagy szentelé �
seket fölvenné, elkülönittetik a világi osztálytól és a papi rendbe 
soroztatik, amennyiben a püspök feje négy oldaláról és tetejéről 
egy-egy csipetnyi hajat lenyir. E szertartás neve tonzura (tondere, 
nyírni), mely azt jelenti, hogy aki az egyházi osztályba akar lépni, 
lemond a világ hiúságáról és kiválóan ama királynak akar szolgálni, 
aki hivei üdvéért tövis koronát viselt. Az alsóbb rendekről a követ�
kezőket kell tu d n i: 1) az ostiariusi rend (ajtó őr, kapus), hajdan 
fölhatalmazta és kötelezte a fölvevőt, hogy az egyházi gyülekezet 
helyét és óráját, — melyeket különösen az üldözések idejében tit�
kolni kellett, — tudassa a hívekkel; a templomot nyissa ki, zárja 
be és azokat, kik az istenitiszteleten nem vehettek részt, onnét 
kirekeszsze. 2) A lectornak vagy olvasónak az volt a teendője, 
hogy a szentirást, a püspöki rendeleteket és a vértanuk tetteit, stb. 
hivatalosan olvassa föl a hivek előtt. 3) Az exorcista rend hatalmat 
adott a fölvevőnek, hogy kezeit a megszállottakra tegye és az egy �
házi ördögűzéseket végezze. 4) Az alkolythusság ¡(oltár-szolgálat) 
kötelezi a fölvevőt, hogy az oltárnál a gyertyákat meggyujtsa, hor �
dozza, a szent miséhez bort és vizet készítsen és nyújtson. 5) Az 
aldiakunosok tiszte az oltárnál a papnak szolgálni, a leczkét éne�
kelve olvasni, az áldozati edényeket hordozni, a kehelybe vizet 
önteni és communio után a kelyhet kitörülni. 6) A diakonusi rend 
által felhatalmazást nyer az illető arra, hogy a papnak vagy püs �
pöknek az oltárnál közvetetlenül segédkezzék, az evangéliumot éne�
kelje, különös engedélylyel prédikáljon, kereszteljen, áldoztasson.

Ei legyen pappá?
„Csak az, ki erre Istentől hivatással bir.“
Azért senki sem lehet jó pappá, hacsak Isten nem hivja, az 

apostol eme szavai szerint: „Senki sem ragadja magához e méltó �
ságot, hacsak Isten nem hívja, mint Áront.“ J) Áron és fiai nem to �
lakodtak a papi hivatalra, hanem Isten hívását követték, ki őket erre 
kiszemelte és oda parancsolta. Az apostolok sem önhatalmilag vet�
ték át az apostoli hivatalt, hanem egy különös, Jézus Krisztustól 
nyert hivás következtében. Azért mondá az Ü dvözítő : „Nem ti vá �
lasztottatok engem, hanem én titeket.“ És midőn az áruló Judás 
helyébe uj apostolt kellett választaniok, a tizenegy nem önkényüleg 
járt el, hanem igy imádkozott a már mennybe szállt Jézushoz: Uram, 
aki minden szivet ismersz, mutasd meg, kit választottál.“ 2)

A há za s ság .
Mikor és ki alapította a házasságot?
„A házasságot a paradicsomban Isten alapította; Krisztus pe �

dig szentségi rangra emelte.“



A házasságot két szempontból tekinthetjük: mint szentséget 
és mint pusztán természetes szerződést, mely által a férj és nő le �
köti magát, hogy mint házasfelek szeretetben és törhetetlen hűség �
ben holtig együtt fognak élni. Mint ily szerződést  ̂ Isten m ár akkor 
alapította a házasságot, midőn a paradicsomban Évát adta Ádám- 
nak feleségül és mindkettőjöket megáldá, mondván: „Növekedjetek 
és szaporodjatok és töltsétek be a földet.“ Házassági frigy tehát 
eredeti rendelet szerint csak egy férfi és nő között lehetséges, még 
pedig az egész életidőre felbonthatatlanul. Fölismerő azt Ádám is, ki 
a trienti zsinat megjegyzése szerint, azon pillanatban, midőn Isten 
bemutatá neki az oldalcsontjából alkotott Évát „isteni sugallatból“ 
igy szó lt: „Ez most csont az én csontomból, test az én testem bő l; 
azért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik feleségé�
hez, és lesznek ketten egy testben.“ És hogy ezt mily alaposan 
mondja a zsinat, abból is megítélhetjük, hogy Ádám e szavait, m e�
lyek a házasság egységére felbonthatatlanságára vonatkoznak, Ü d �
vözítőnk ís úgy ismétli, mint melyeket maga a teremtő Isten mondott.1)

Tudvalevőleg a házasság, később nem maradt meg eredeti mi�
nőségében ; mind az egység, mind a felbonthatatlanság köteléke na �
gyon meglazult. A felbonthatóság is divatba jött, noha nem oly ál�
talánosan, mint a soknejüség. Azért mondá Jézus a korabeli zsi�
dóknak : „Mózes szivetek keménysége miatt engedte meg, hogy 
feleségeteket elbocsássátok, de kezdetben nem igy volt.“ 2) Jézus 
tehát helyre akarta állítani a házassági frigy eredeti szentségét, egy �
ségét és felbonthatatlanságát. „E végből rendelé, hogy a házasság 
ismét, mint kezdetben, csak egy férj és nő között, és pedig vala �
melyik félnek haláláig álljon fenn.“ Utalván Isten am az'eredeti ren �
deletére, mely szerint: „ketten lesznek egy testben,“ s é  nevezetes 
nyilatkozatot teszi az Üdvözítő : „Amit tehát az Isten egybekötött, 
ember el ne válaszsza.“ És midőn tanítványai közelebbi felvilágosí�
tást kértek tőle, azt mondá nekik: Aki feleségét elbocsátja és mási�
kat vesz, házasságtörést követ el vele. És amely asszony elhagyja 
férjét és máshoz megy nőül, feltöri a házasságot.“ 3) Krisztus ugya �
nis úgy akará, hogy az uj szövetségi házasságnak azon lelki vi�
szony legyen dicső példaképe, mely közte és egyháza közt létezik. 
Valamint tehát ő csak egy egyházat ismer magáénak és azt sze �
reti, úgy a férj is csak egy feleséget tartson és szeressen, és ez 
viszont csak egy férjet ismerjen és szeressen, miként az egyház 
csak Krisztust ismeri és szereti, mint isteni vőlegényét. Továbbá 
valamint Krisztus az idők végéig egyesülve marad egyházával, ak �
ként a keresztény házasfelek is holtig és híven, szentül szeretve él�
jenek együtt. Erre pedig valamint a házasság többi súlyos köteles �
ségeinek különösen a keresztény gyermeknevelésnek teljesitésére



fensőbb erő, különös malaszt szükséges a házasfeleknek. És az 
Üdvözítő oda is csatolta ezt azon frigyhez, mely egy keresztény 
férj és keresztény feleség közt jön létre, és ezáltal igazi és tulaj�
donképi szentség rangjára emelte azt, még pedig úgy, hogy az 
apostoli szentszék nyilatkozata szerint „a hivek közt nem létezhe�
tik oly házasság, mely egyszersmind szentség nem volna.“

Honnét tudjuk, hogy a házasság szentség?
1) „Szent Pál szavaiból, ki a házasságot az egyházban nagy 

szentségnek nevezi.“ Szerinte a keresztény házasság hü képmása 
Krisztus és az egyház közötti egyesülésnek, igy írván : „A férj, 
feje az asszonynak, mint Krisztus feje az egyháznak.“ E s : „Férjek! 
Szeressétek feleségeteket, miként Krisztus szerette az egyházat.“ ]) 
Már pedig Krisztus egyesülése az egyházzal természetfeletti malasz- 
tos egyesülés, melynek az a czélja, hogy az egyházat megszen�
telje . . . .  dicsővé tegye, hogy ne legyen rajta szeplő vagy redő.* 
Hogy tehát a keresztény házasság igazi képmása legyen a termé�
szetfeletti egyesülésnek, szintén természetfeletti malaszttal kell bírnia, 
melynél fogva a házasfelek kölcsönös megszentelésül szeretik egy �
mást, és e szeretetben holtig megmaradnak.“

2) „Az egyház kezdet óta ezt hivé és tanitá, amint ezt nem �
csak a szent atyák müveiből, hanem azon felekezetek tanításából is 
látjuk, kik az első századokban szakadtak el tőlünk.“ És pedig: a) 
A szent atyák határozottan szentségnek nevezik a házasságot, s 
Szent Ambrus sze rin t: „mennyei szentség“ az. 2) Továbbá Tertul- 
lián 3) oly házassági frigyről beszél, „melyet az egyház köt az ál�
dozat megerősít, (a papi) szentelés megpecsétel, az angj'alok hir�
detnek, és a mennyei Atya igazol.“ Ugyanezt bizonyítják a legré�
gibb kath. egyházi rituálék is.

b) Ama felekezetek, melyek igen régen szakadtak el a kath. 
egyháztól, valamint a görög egyház is mindenkor szentségnek te- 
kinték a házasságot. Sőt a 16. század végén Jeremiás pátriarcha 
az egész görög egyház nevében megbélyegező a lutheránusok ágos �
tai hitvallását, s igy szólott: „A házasság isteni szentség, egy a 
hét közül, melyeket Krisztus és az apostolok hagytak az egyháznak.“

Mik a házasfelek kötelességei?
1) „A házasfelek tartoznak halálukig egyetértésben, szeretetben 

és hűségben egymással élni.“
Hogy a házasság Krisztus szándéka szerint szent és érdem�

szerző legyen, a házasfelek tartsák mindig szem előtt annak dicső 
példaképét, az egyesülést, mely Krisztus és az egyház között va �
gyon, és buzgón törekedjenek azt házas életökben minél hivebben



utánozni. Krisztus és az egyház frigyében tiszta, szent, benső szeretet, 
és viszonszeretet, háboritatlan egyetértés, törhetetlen hűség nyilvánul. 
Krisztus a legtisztább és legszentebb szeretettel viseltetik egyháza irán t; 
mint a békesség fejedelme oly békességgel ajándékozza meg mennyasz- 
szonyát, minőt a világ nem ismer és nem ad h a t; Krisztus mindig 
hű  marad egyházához, nem vonja tőle vissza szeretetét és nem ad �
ja  ezt másnak. Viszont az egyház is szereti Jézust, isteni vőlegé�
nyét, a minden szentség és malaszt forrását, üdvözítőjét; szereti a 
legtisztább, legforróbb lánggal; vele egy szív és egy lélek óhajt 
lenni, és oly erősen ragaszkodik hozzá, hogy a legnehezebb meg�
próbáltatások, legvéresebb üldözések idején sem tagadja meg soha. 
Hát ilyen legyen a házastársak szeretete, egyetértése és hűsége i s ! 
A férj szeresse feleségét tiszta, forró, gyöngéd szeretettel, viszont a 
feleség is a férjét; szeretetök ne csak természetes ösztönből, hanem 
a hit okaiból szárm azzék; legyenek egy sziv és egy lélek ; minden 
féltékenységet és bizalmatlanságot csirájában fojtsanak el, vagy ha 
már meggyökerezett vQlna, irtsák ki az t; őrizzék meg házassági 
hüségöket, s minden ezzel össze nem férő vagy ezt fenyegető hajla �
mot és kívánságot nyomjanak el rögtön. Semmi ne szakíthassa el 
őket egymástól csak a halál.

2) „A házasfelek a jámbor életben adjanak egym ásnak jó 
példát.“

Ugyanis miként Jézus, e második, e mennyei Ádám, mindent 
elkövet, hogy a második Évát, az egyházat megszentelje, magának 
dicsővé tegye; és miként az egyház is iparkodik a legdrágább 
erény ékszerekkel fölékesiteni magát és igy nyerni meg isteni je �
gyese te tszésé t: akként mozdítsa elő a férj is felesége lelki javát 
és tám ogassa őt erényes buzgalmában. Viszont a nő is iparkodjék 
férjét szó és példa által nemesíteni és szelíden igazi keresztény élet�
re buzdítani. A keresztény házasok ezen épületes életmódját igy 
festi Tertullián: „Együtí imádkoznak. Együtt bőjtölnek. Együtt men �
nek a templomba és járulnak az Ur asztalához. Együtt m aradnak 
szükség, szorongattatás és öröm idején. Betegeket látogatnak, sze �
gényeket gyámolitanak, alamizsnát osztogatnak, jelen vannak a szent 
misén, gyakorolják a napi ájtatosságokat, anélkül, hogy egym ást 
zavarnák; versenyeznek egymással Isten dicsőítésében. Ézt látja és 
hallja Krisztus és örvendez; ezeknek ad békességet.“ Különösen 
őrizkedjenek a házasfelek a házassági hűséget megsérteni. Azért 
irja az aposto l: „Tisztességes legyen a házasság mindenben ; mert 
a fajtalanokat és házasságtörőket megitéii Isten.“

3) „A házastársak gyermekeiket közösen neveljék Isten félel�
mében.“

A házassági frigynek, ama dicső mintakép szerint, melyet a 
Krisztus és egyháza közötti egyesülés nyújt, nemcsak a felek köl�
csönös épülődése képezi különös czélját, hanem az abból szárm azó



gyermekek jám bor nevelése is. Ennélfogva a kér. házastársak ipar �
kodjanak gyermekeiket, kikkel Isten őket megajándékozza, az Ur 
szent félelmében nevelni, korán megismertetni velők a kér. köteles �
ségeket és azok hü teljesítésére szoktatni, buzdítani. Különösen vi�
gyázzanak pedig a szülők arra, hogy a gyermekek a családi kör �
ben semmi olyast ne lássanak és ne halljanak, a mi ártatlanságu �
kat veszélyeztetné, mert akkor szivök megromlik, és hasztalan a 
leggondosabb nevelés is.

4) „A férj gondoskodjék felesége eltartásáról; a feleség pedig 
engedelmeskedjék férjének minden igazságos és tisztességes do �
logban “

A férj e különös kötelessége abból áll, hogy feleségének te �
kintse azt, kit Isten az oltárnál adott neki, ne pedig mint szolgáló �
ját, vagy rabnő jé t; ugyanezért tehát az ő testi javáról is önfeláldozó 
szeretettel gondoskodjék. „Férjek! — így szól szent Pál — szeres �
sétek feleségeteket, miként Krisztus is szerette saját testét, az 
egyházat, hogy üdvösségéért feláldozta életét.“ Az apostol továbbá 
igy folytatja: „A férjek úgy szeressék feleségöket, mint saját festő �
ket. Saját testét senki sem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, miként 
Krisztus is egyházát“ még mindig táplálja szent teste és vére által 
a szeretet nagy szentségében. A férj tehát tartozik feleségét táplálni, 
ruházni és egyéb életszükségleteiről gondoskodni, különösen pedig 
mikor felesége beteg, szelíden és türelemmel ápolni. Általában a 
férj legyen a felesége iránt kíméletes, elnéző és némely hibáját az 
asszonyi gyöngeségből iparkodjék magyarázni és szeretettel megja�
vítani, „Ti férjek okosan bánjatok feleségetekkel, mint gyöngébb 
féllel és becsüljétek őket, mert ők is örökös társak az örök élet 
m alasztjában.“ *) A feleségnek pedig különös kötelessége férjét meg�
becsülni és neki minden tisztességes dologban engedelmeskedni. 
Azért az apostol ekként inti őket: „Az asszonyok engedelmesked�
jenek férjöknek, mint az Urnák. 2) Miként az egyház engedelmeske�
dik Krisztusnak, az asszonyok is úgy engedelmeskedjenek férjöknek 
mindenben.“ Ezen működési körben, melyet a Gondviselés jelölt ki 
számára, igazi önmegtagadással dolgozzék férjéért, őszinte részvétet 
tanúsítson iránta, szenvedéseiben és örömeiben, amazokat tegye 
türhetőbbé, az utóbbiakat izletesebbé, és alapítsa meg a házi bol�
dogságot. A mely asszony tehát a helyett, hogy a konyhában és 
kam arában sűrögne-forogna, a tükör előtt és a pipere asztalnál, 
vagy zongora mellett pocsékolja idejét, vagy szükségtelen látogatá �
sokra, hiú és gyakran veszészelyes vállalatokra szenteli a nap leg �
főbb részét, csak bosszantja férjét, keserűséget okoz magának és 
egész családjának mételye.



Vájjon a keresztény házasfelek elválhatnak-e valamikor?
„N em ; a házasság íölbonthatatlan; mert Krisztus világosan 

mondja: „Aki feleségét elbocsátja és másikat vesz el, házasságtö �
réssel vét ellene; és ha. az asszony elhagyja férjét és m áshoz me�
gyen, paráználkodik.“ *) Ha pedig valakinek kétsége volna Krisztus 
e tanítása felett, azt világosan eloszlatnák sz. Pál következő szavai2) : 
„Azoknak pedig, kiket a házasság egybeköt, nem én parancsolom, 
hanem az Ur, hogy a feleség el ne váljék férjétől; ha pedig elválik, 
házasság nélkül maradjon, vagy béküljön meg férjével. És a férj el 
ne bocsássa feleségét. Az asszony kötve van a keresztény házas �
sági törvényhez, a meddig férje é l ; ha férje meghal, fölszabadul; 
menjen férjhez, akihez akar, csakhogy az Urban.“ Hogy éppen igy 
meg van kötve azon férj is, aki feleségét elbocsátja, világosan kö �
vetkezik az apostol szavaiból

2) „Az egyházi hatóság azonban fontos okokból megenged�
heti, hogy két házastárs egymástól különválva éljen; de azért mind�
kettő házastársnak tekintetik, és egyiknek sem szabad addig ujabb 
házasságra lépnie, mig társa él. Akik ellenkezőképen gondolkoznak, 
rettenjenek vissza a hűtlenség bűnének gondolatától is, s minden 
kisértésnél komolyan vegyék szivökre a káté következő szavait:

1) „Az ily kihágással megszegik az ünnepies szerződést, me�
lyet Isten és az egyház előtt kötöttek.“ A házassági hűséget pedig meg�
törni egyike a legnagyobb, legutálatosabb vétkeknek. Annyi az, mint 
feltörni ama tiszteletreméltó frigyet, melyet a Teremtő igen bölcs és 
szent szándékból kezdetben kötött a férj és feleség között; azon 
magasztos frigyet, melyet az Üdvözítő szentségi rangra emelvén, 
malasztját fűzte h o zzá ; azon szent frigyet, mely kell, hogy hü kép �
mása legyen a Krisztus és az egyház közötti dicső szövetségnek. 
A házasságtörők 2) „azon legszentebb köteléket tépik szét, mely 
Isten rendelése szerint az emberi társadalmat összetartja.“ Mig az 
egész emberi társadalom egyes családoknak köszöni eredetét, elter- 
jedéset és fönmaradasát, melyekből a polgári vagy állami kapocs 
egybe fűzi; addig a család a házassági hűségnek s szeretetnek 
köszöni eredetét, növekedését s tartós összefüggését. Ha tehát e 
szent kapocs nem kötné össze a férfit és nőt elválhatatlanul, akkor 
a család is, az emberi társadalom is egészen felbomlanék. 3) „hogy 
a házasságtörés által feldúlnak minden házi békét, megakadályozzák 
a jó gyermeknevelést és tönkre teszik az egész család boldogságát.“ 
Már pedig a jó, igazi keresztény-nevelés mindenekelőtt megköveteli, 
hogy a házastársak is istenfélő buzgóságban mozdítsák azt elő. 
Az atya tám ogassa az anyát fegyelemtartásban, az anya pedig 
őrizze és fokozza az apa tekintélyét. De sem ez, sem az nem tör �
ténhetik, ha a házasságtörés veszedelme kitör közöttük. Sőt inkább



apa, anya, gyermek, kölcsönösen versenyezni fognak, hogy egymás 
életét megkeserítsék. Végre gondolják meg a h áz aso k : 4) „hogy 
kiteszik magukat a gyalázat és nyomor és mindenféle bűn és go �
noszság veszedelmének, sőt hogy Isten maga is rettentően fogja 
őket büntetni és magától végkép eltaszitani.“ „A fegyver sohasem 
távozik el házadtó l; mondá Náthán próf. Dávidnak, és e fenyegetés 
betüszerint teljesült Dávid családjában, mert folyton dühöngött a 
lázadás és testvéri czivakodás fegyvere és több fiát megölé.

Mit tartsanak szem előtt a házasulandók?
1) „Ne váltsanak jegyet könnyelmüleg.“ Jegyváltás, eljegyzés 

alatt azon kölcsönös házassági ígéretet értjük, hogy a jövőben a 
jegyesek összekelnek, amit vagy ünnepiesen, a lelkész és tanuk előtt 
tesznek egymásnak, vagy minden ünnepiesség nélkül. Minthogy e 
súlyosan kötelező Ígéret első lépés a házasságra, ettől pedig a föl�
di és gyakran a tulvilági boldogság vagy kárhozat is függ, világos, 
hogy e lépést nem szabad könnyelmüleg cselekedni. Könnyelmüleg 
váltanak pedig jegyet mindazok, a) akik nem Istent hívják minde�
nekelőtt segítségül és nem tekintik sem az ő akaratát, sem szüleik 
tanácsát, sem saját lelköküdvösségét. Azért mondja a bölcs „szülők 
adják a házat és vagyont, de az okos asszony tulajdonkép az Úr�
tól jö n .“ ') így tett Abrahám hü szolgája Eliezer is, midőn ura pa �
rancsából Mezopotámiába utazott, hogy Izsáknak feleséget keressen. 
Buzgón kérte Istent, adná tudtára, az országnak, melyik lányát je �
lölte ki Izsáknak feleségül. 2) Es az Ur meghallgatá Eliezer im ádsá �
gát, akkép intézkedvén, hogy legelőször Rebekával, Bathuel leá�
nyával találkozzék, aki aztán áldott felesége lön Izsáknak, b) azok 
is, kik társuk megválasztásakor nem annyira a vallást és erényt, 
mint inkább a földi hasznot tekintik. Vallás és erény kétségkívül 
legerősebb alapja a házassági boldogságnak. Ha a feleség anyagi�
lag és testi szépség tekintetében kevésbbé kitűnő, de jámbor, sze �
rény, okos, szorgalmas, szelíd, erkölcsös, akkor a férj drága kincset 
nyer benne, mely boldogságát biztosítja. És viszont, ha a férj ke �
vésbbé gazdag, de ha hite szilárd, keresztény kötelességeit szívesen 
teljesítő, munkás, takarékos, rendszerető, akkor a feleség feltalálja 
benne támaszát, c) „Végre könnyelmüleg váltanak jegyet azok is, 
akik előbb meg nem fontolják, vájjon teljesithetik-e a házas élet sú �
lyos kötelékeit, hogy t. i. nejét és gyermekeit lesz-e képes eltartani. 
Mert ugyan mikép fogja az háznépét kormányozni, aki magának 
sem bír parancsolni. Hogyan nevel az gyermeket, aki maga i s ne �
veletlen.

2) A jegyesek részesüljenek kellő oktatásban és legyenek sza �
badok a házassági akadályoktól. 3) A jegyesi állapotban ártatlanul



éljenek és ne higyjék, hogy nekik ‘több szabadságuk vagyon és egy 
házban is élhetnek. -)  Tiszta, Istennek tetsző szándékból kössenek 
házasságot. 5) Esküvés előtt méltóképen gyónjanak és áldozzanak 
meg. „Szentek gyermekei vagyunk, nem szabad úgy kelnünk ősz-, 
sze, mint a pogányok szoktak, kik Istent nem ismerik.“ J) Ezt mon- 
dá az ifjú Tóbiás jegyesének Sárának. A keresztény jegyesek is igy 
gondolkozzanak, annál inkább, mert a házasság hasonlithatlanul 
szentebb az uj szövetségben, mint az óban volt.

Köteles-e az ember a házassági Ígéretet megtartani?
„Igenis, még pedig halálos bűn terhe alatt, kivéve, ha mind a 

két fél önkényt visszalép, vagy ha az egyiknek joga volna különös 
okokból visszalépni, ami fölött az egyházi hatóság határoz.“

Hányfélék a házassági akadályok?
Kétfélék; 1) olyanok, melyek a házasságot tiltják, gátolják és

2) olyanok, melyek azt érvénytelenné teszik, megsemmisitik. Miként 
már a Mózesi törvényben különféle okok akadályozták a házasság- 
kötést, igy vannak ilyenek a keresztény törvény előtt is. Ha ezek 
pusztán tiltják a házasságot, akkor egyszerűen gátló akadályoknak 
neveztetnek, ha pedig a házasságot érvénytelenné teszik, vagyis ha 
fenforgásuk esetén nem lehet érvényes házasságot kötni, akkor bon �
tó akadályok. A gátló (elhalasztó) akadályok ez ek : 1) Az egyházi 
tilalom. Az egyház általában tiltja házasságot kö tn i: a) tévhitüek- 
k e l; b) megkötni azt három egymás után következő vasárnapon 
vagy ünnepen való kihirdetés nélkül. Önkényt értetik azonban, hogy 
ha ezenkívül az egyházi hatóság jónak látná különös okokból to �
vább halasztani az egybekelést, ez a kijelölt határidő előtt meg nem 
történhetik, c) Tilt a z 1 egyház, nem ugyan mindenféle, hanem ünne- 
pies (lakodalmas), házasságot a szent idő alatt. Gátló akadály to �
vábbá 2) a fogadalom. Ezalatt értetik a) az egyszerű  szüzességi 
fogadalom, b) a nőtlenségi fogadalom, c) a szerzetes rendbe lépés 
fogadalma, d) az egyházi rendek fölvételének fogadalma. 3) Egy 
más személynek adott és jogilag föl nem adott házassági Ígéret (el�
jegyzés) akár ünnepies volna az, akár nem.

A bontó házassági akadályok következők: 1) a személytévesz �
tés ami akkor esik meg, ha valaki más személynek tett volna há �
zassági ígéretet, mint a kinek akart. De ha a tévedés nem a sze �
mélyre vonatkoznék, hanem pusztán lényegtelen dologra pl. ha őt 
vagyonosabbnak, erényesebbnek stb. gondolta volna, mint aminő 
valóban, akkor e tévedés nem képezne semmi akadályt. 2) ;Az erő �
szak vagy kényszer, midőn t. i. egyik vagy másik félt kényszerí�
tik, nagy veszedelemmel fenyegetik, hogy lépjen házasságra. Ez



azonban csak akkor igazi akadály, ha a fenyegetés jogtalanul és a 
házassági beleegyezés kierőszakolása végett alkalmaztatik. 3) A ro �
konság és pedig a) vérrokonság, mert a házasság tilos azon sze �
mélyek közt, kik egyenes vonalban vérrokonok, vagyis a kiknek egyi�
ke a másiktól származik, tehát a szülők és gyermekek a nagyszülők 
és unokák közt minden fokon keresztül; hasonlóképen tilos a ne �
gyedik tokig bezárólag oly személyek közt, kik oldalágon vérroko �
nok, vagyis akik noha egymástól nem származnak, mégis egy kö �
zös törzsük van, minők a testvérek, testvérgyermekek, nagybátyák, 
és unokaöcsék, nagynénék és unokahugok stb. A fok számát a kö �
zös törzstől származó nemzedékek száma határozza meg. E szerint 
a testvérek első, a testvérgyermekek másodfokú rokonok, b) a lelki 
rokonság, melyről elég tüzetesen beszéltünk a keresztségés bérmá�
lás szentségénél. 4) A sógorság, mely valakinek házastársa és vér�
rokonai között támad. Midőn a házasság törvényes, akkor a sógor�
ság  az egyenes ágon végtelenig; az oldal ágon a negyedik fokig 
terjed bezáró lag ; igy pl. egy özvegy asszony nem léphet házasság �
ra oly férfiúval, aki elhalt férjének az 1—4 fokban vérrokona. Ha 
pedig a házasság vélt, törvénytelen, a sógorság az oldalágon ; csak 
a másodikig terjed bezárólag. Megjegyzendő, hogy sógorság, tulaj�
donkép a férj felesége és vérrokona közt, vagy a nő férje és roko �
nai közt szárm azhatik ; azért két testvér két nővért bátran elvehet.
5) A fenlevő házassági kötelék, mely miatt a keresztények uj há �
zasságot nem köthetnek. 6) Az ünnepies (valamely szerzetben tett) 
szükségi fogadalom. Aki tehát egy jóváhagyott szerzetesi rendben 
ünnepies fogadalmat tett, az később nem léphet érvényes házasság �
ra. 7) A köztisztességi akadály, mely minden érvényes eljegyzésből 
származik. Ez csak a vérrokonság első fokára terjed ki, tehát azt 
eszközli, hogy a vőlegény a maga m ennyasszonyának sem anyját, 
sem nővérét, sem lányát; a m ennyasszony pedig vőlegényének sem 
apját, sem fivérét, sem fiát nem veheti házastársul, még aSkor sem, 
ha az eljegyzés törvényes utón fölbontatik. 8) Bontó akadályt képez 
a felsőbb egyházi rendek fölvétele is (az alszerpapság fölvételétől 
kezdve.) 9) A vallásbeli különbség. Ez csak a keresztények és nem 
keresztények {zsidók, pogányok) közt képez bontó akadályt, a ka- 
tholikusok és nem katholikusok közti valláskülönbség csak gátló 
akadály. 10) Bűnös cselekmény alatt, mely szintén bontó akadály, 
értjük : a házasságtörést azon kölcsönös Ígérettel összekötve,
hogy az illetők, a férj vagy nő halála után házasságra lépnek. 11) 
A titokban kötött házasság, mely akkor fordul elő, midőn ez nem 
az illetékes lelkész és két tanú jelenlétében köttetik.

A házassági akadályok elhárithatók-e ?
„Némelyektől, ha elégséges ok van rá, fölmenthet az egyház; 

e végett pedig a lelkészhez kell fordulni.“ Minden törvényhozónak



joga van bizonyos esetekben fölmenteni az általa hozott törvények 
aló l; azért az egyház, a kereszténység törvényhozója is fölmenthet 
azon törvények alól, melyeket a keresztény házasságra vonatkozólag 
alkotott, azaz dispenzálhat, az általa megszabott házassági akadá �
lyoktól. De vannak oly akadályok is, melyektől az egyház nem 
dispenzálhat, ilyenek a természetes törvényből vagy a beleegyezés 
hiányából származó akadályok, pl. a személytévesztés, erőszak, 
elsőfokú vérrokonság stb. Ilyen azon akadály is, melyet a még 
fönnálló házassági frigy szül. Az egyház pedig azért nem dispen�
zálhat ily akadályoktól, mert a természetes vagy isteni törvényt 
egyáltalán nincs hatalma fölbontani.

Mit kell jói megfontolni a vegyes házasságoknál?-
„Hogy az egyház mindig roszalta az ily házasságokat és 

csak bizonyos föltételek mellett engedi m eg.“ A kath. egyház ki 
akarván kerülni a még nagyobb roszat, nem tartja ugyan a vegyes 
házasságokat semmiseknek, mint a görög egyház, mégis általában 
mindig tiltotta azokat és mikor felmentvényt kértek tőle, ha bizo �
nyos föltételek mellett megengedte is, csak kedvetlenül tette ezt és 
általában nem helyesli az ily házasságok kötését. Azoh okok, me�
lyek miatt az egyház roszalja és tiltja a vegyes házasságokat, főleg 
a következők: 1) mert a kath. fél azon nagy veszélynek van kitéve, 
hogy hitét vagy elveszti vagy iránta közönyössé válik. 2) Roszalja 
az egyház az ily házasságokat azért is, mert a gyermekek kath. 
nevelését általában hiányossá, sokszor lehetetlenné teszik. 3) Azért 
is kénytelen az egyház kárhoztatni a vegyes házasságokat, mert a 
nem kath. fél a házasságot sem szentségnek, sem felbonthatlannak 
nem ismervén, hitelvei szerint ismét elválhat és uj házasságra lép �
het, ami a kath. félnek nem szabad. 4) Kárhoztatni kell az egy �
háznak a vegyes házasságot azért is, mert az ily házasság soha 
sem az, aminek lennie kellene, azaz nem hű képmása azon legben�
sőbb és fölbonthatatlan egyesülésnek, mely Krisztus és egyháza 
között létezik. Hiányzik az ily házasságból az igaz hitben gyöke �
rező szeretet és egyetértés, hiányzik a közös együttműködés a 
gyermekek igazán vallásos nevelésében, tehát hiányzik mindaz, ami 
a keresztény házasságot hű képmásává tehetné Krisztus és az egy �
ház dicső frigyének. 5) Ámbár az egyház tulajdonkép és első sor �
ban nem a földi boldogság előmozditását tartja rendeleteiben szeme 
előtt, mégis óhajtja, hogy a házassági frigy a szivek egyesülése 
által gyermekei cáaládi boldogságát is m egalapítsa. Tehát a vegyes 
házasságokat azért is kárhoztatnia kell: „mert a házasélet boldog�
sága, mindenekelőtt a hit egységétől függ.“ Ez pedig a vegyes hitü 
házasfelek közt nem létezhetik. Ha fölmentést adnak is, azt bizonyos 
feltételekhez kötik. Ily föltételek: 1) hogy a kath. házasfél háborí�
tatlanul élhessen, vallása szerint; 2) hogy iparkodjék a nem kath.



társat meggyőzés utján a kath. egyházba visszatéríteni; 3) hogy a 
gyermekek mind a kath. vallásban neveltessenek. E föltételekből az 
egyház nem engedhet, mert máskép vagy közömbös volna gyer �
mekei kárhozata iránt, vagy tagadnia kellene, hogy egyedül ő az 
üdvözítő egyház.

Tehat sohasem szabad vegyes házasságot kötni, ha előbb a 
gyermekek kath. nevelése nem blztosittatik ?

„N em ; mert az ily házasság halálos bűn lenne a kath. egy �
ház és a leendő gyermekek üdve ellen, azért az egyház sohasem 
egyezhetik bele.“ A prot. házasfél könnyen beleegyezhetik gyer�
mekei kath. szellemű neveltetésébe, mert vallási elveinek m egtaga �
dása nélkül is elismerheti, ső t el kell ismernie, hogy az örök 
üdvösségre vezető utat a kath. egyházban is föl lehet találni. Avagy 
minő joggal mondhatná a prot. fél, hogy az ő hite egyedül üdvö �
zítő, mikor magának is teljes szabadságában áll ma ezt, holnap azt 
hinnie, amint a szent írásból kiolvassa, kieszeli. Mikép állíthatná, 
hogy kath. élettársa meg van fosztva az örök üdvre szükséges 
malaszt eszközöktől, mikor tudja, hogy annak egyházában is van 
legalább annyi malaszt eszköz, mint amennyivel a prot. bírnak. I>e 
nem igy a kath. h ázas tá rs ; neki soha, de soha nem szabad bele�
egyeznie, hogy a gyermekek prot. módon neveltessenek. A kath. 
félt hite arra tanítja, hogy egyedül a kath. egyház Kr. igaz egy �
háza, hogy egyedül ez hirdet oly igazságokat, és szolgáltat ki oly 
malaszt eszközöket, melyek üdvözítenek. Ha azonban valamely kath. 
férfi vagy nő elhatározta, hogy az egyház és az őrangyal minden 
intése daczára is vegyes házasságot köt, legalább arról kell gon �
doskodnia, hogy a prot. házasfél megbízható ígéretet tegyen (az 
egyházi hatóság által meghatározott alakban) a leendő összes gyer�
mekek kath. neveltetésére vonatkozólag; a puszta remény vagy 
vigasztalás, hogy a gyermek kath. neveltetése nem fog akadályoz�
tatni, nem elegendő arra, hogy valaki súlyos bűn nélkül köthessen 
vegyes házasságot. Ha pedig a kath. fél az említett föltételeket 
figyelmen kívül hagyja, házasságra lépését meg kell bánnia, meg�
gyónnia, megfelelő töredelmet végeznie és azt, amennyire tőle kitel�
hetik, ismét jóvátenni, legalább a gyermekek nevelésénél okosan 
gyakorlandó befolyás által.

Az imádság .
Mi az imádság?
„Az im ádság kedélyünk fölemelése Istenhez, vagy azért, hogy 

Istent dicsérjük; vagy azért, hogy neki hálát adjunk; vagy azért,



hogy tőle valamint kérjünk. Ez okból az imádság három féle: 
dicsőitő-, hála-, és kérő im ádság.“

Damaszczéni sz. János szerint: „az im ádság kedélyünk föl- 
emelkedése Istenhez.“ „Kedély“ alatt pedig értjük valamennyi felső 
lelki tehetség összegét, az értelmet és akaratot, a lelket és szivet. 
Imádkozni tehát annyit tesz, mint lelkűnkből Istenhez emelkednünk. 
Aki Istenre gondol, vagy róla elmélkedik, értelme ugyan fölszárnyal 
Istenhez; de ha nem irányul Istenre akarata és szive is, akkor még 
nem imádkozik. Ellenben aki Istenről és az isteni dolgok fölött 
elmélkedik és ebből szent érzelmekre megy át, az kedélyével és 
egész leikével Istenhez szárnyal föl, vagyis az ilyenekről azt mond�
juk, hogy imádkozik. Minthogy pedig lelkünk a maga érzelmeit és 
gondolatait, vagy külsőleg, vagy legalább belsőleg szavakba szokta 
öltöztetni, azért a szent atyák nagyon helyesen nevezik az im ádsá �
got Istenhez intézett beszédnek. Erre nézve mondja aztán' szent 
Á goston: „Midőn a szentirást olvasod, Isten beszél hozzád, midőn 
pedig imádkozol, te beszélsz Istenhez. ’) Ha tehát azért beszélünk 
Istenhez, hogy az ő végtelen tökélyeit az angyali karokkal együtt 
dicsérjük, akkor dicsőitő imádságot végezünk; ha azért emeljük 
hozzá szivünket, hogy neki hálát rebegjünk azon számtalan malasz- 
tokért és jótéteményekért, melyekkel eddig elhalmozott és folyvást 
elhalmoz bennünket, akkor imádságunk hála im ádság; végre ha 
azért fordulunk Istenhez, hogy tőle bűneink bocsánatát testi és lelki 
javunkra uj malasztokat nyerjünk, akkor imádságunk kérő, vagy 
könyörgő imádság.

. Szükséges-e az imádság mindenkinek az üdvösségre ?

„Igen is az imádság szükséges az üdvösségre mindenkinek, 
aki már eszét használja: 1) mert Isten parancsolja.“

Ami az imádságot szigorú kötelességünkké teszi, az nem más, 
mint Istennek világosan kifejezett akarata, melyet már az ó-szövet�
ségben törvényül szabott a zsidóknak. S a mit Isten e - tekintetben 
törvényül szabott az ó-szövetségben, azt ugyancsak Jézus Krisztus 
az uj szövetség alapitója és befejezője gyakran és nyóm atékosan 
szivökre köté tanítványainak, m ondván: „Vigyázzatok és imádkoz�
zatok, hogy kisértetbe ne esse tek ;2) sőt tovább ment, mert egy 
minta im ádságra3) is megtanitá őket, hogy tudják miként kelljen 
imádkozniok, s ebben ismét ő maga menvén elő jó példával, ameny- 
nyiben egész éjjeleket tölte el imádságban.

2) „Mert imádság nélkül nem nyerhetjük meg a szükséges 
malasztokat arra nézve, hogy a jóban mindvégig állhatatosak ma�
radhassunk.“



Az örök üdvöt csak azok nyerik el, kik az Urat utolsó lehe- 
letökig hiven szolgálják. Hogy pedig Istennek hiven szolgálhassunk, 
erre isteni m alaszt szükséges, mert e nélkül semmi olyas jót nem 
tehetünk, ami az üdvösségre hasznos, annál kevésbbé maradhatunk 
meg halálunkig a jónak gyakorlásában. Ámde Isten e malasztot 
csak oly föltétel alatt adja meg nekünk, ha őt e végből kérjük, 
azért az im ádság mindazoknak, kik már elég értelmesek arra nézve, 
hogy imádkozhassanak, éppen oly mulhatatlanul szükséges az üd �
vösségre, mint maga az említett malaszt.

De hát Isten nem tudja-e különben is, mire van szükségünk?
„Isten tudja ugyan ezt, de azt is akarja, hogy őt minden jó 

adom ányozójának ismerjük el és ez által adományaira méltókká te �
gyük m agunkat.“

A mindentudó Isten végtelenül jobban ismeri ügyeinket és ba �
jainkat, mint talán ezt imádság közben előadhatnók neki. Hiszen 
m aga Jézus is igy sz ó l: „A ti Atyátok tudja, mire van szükségtek, 
mielőtt kérnétek ő t ; azért tehát midőn imádság közben szükséglete �
inket és panaszainkat felsoroljuk a jó Istennek, ezt korántsem azért 
teszszük, hogy őt erről tudósítsuk, hanem egyedül azért, hogy mély 
alázattal valljuk be isteni Fölsége előtt, hogy magunktól szegények, 
gyöngék, tehetetlenek vagyunk magunkon segíteni; ellenben 0  min�
den jót ad, Ő megsegít minden bajban, O megszabadít minden ve�
szedelemtől.

Melyek az imádság legnemesebb gyümölcsei?
1) „Az imádság egyesit Istennel.“ Klimakus szent János azt 

mondja az imádságról, hogy az „bizalmas beszélgetés, egyesülés 
Istennel.“ — Valóban az imádkozó a földről mennybe, sötétségből 
világosságra emelkedik fö l; behatol az isteni fölség szentélyébe, az 
üdvözült lelkek közé vegyül, és úgy beszél Istennel, mint az alatt�
való királyával, mint egy jó barát barátjával, mint egy szerető 
gyermek édes atyjával.

2) „Az imádság nemesíti szivünket.“ Hogy bennünk jámbor 
nemes érzelmek támadjanak, erre kétségkívül legjobb eszköz a gya �
kori és bizalmas társalgás a nemes és jámbor emberekkel. — De 
mindennél mennyivel inkább nemesitheti, megtisztíthatja és megszen �
telheti az ember szivét az Istennel való gyakori és benső társalgás, 
aki ősforrása minden szentségnek! Ha már Mózes arcza ragyogóvá 
lett az Istennel történt társalgás u tá n ; mennyivel tündöklőbbé lesz a 
lélek, mely az imádság alatt úgy szólván a Fölségesnek képmását, 
tökéletességének visszfényét ölti föl magára.

3) „Az imádság erőt ad a rósz ellen.“ — Aranyszáju sz. Já �
nos szerint az imádság legkitűnőbb fegyverzet általában a roszra 
való kisértésekkel és üdvünk összes ellenségeivel szemközt. Aki sze-



rét imádkozni és bensőleg egyesül az erősek Istenével, a seregek 
urával, az legyőzhetetlen az üdvösség harczaiban, mert Isten védő 
karjában bizva igy kiált fel a prófétával: „Az Ur az én üdvöm, ki�
től féljek? Az Ur életem oltalma, kitől remegjek? Ha egész tábor áll 
is ellenem, szivem nem csügged.“

4) „Az imádság erőt és kedvet ád a jó ra .“ Az im ádságban 
nemcsak a rosznak leküzdésére nyerünk erőt, hanem a jónak gya �
korlására is kedvet és bátorságot. — Imátkozni szerető lelkek nem 
ismerik a köznapi emberek ingadozását, csüggedéseit, kik mindent 
csak az emberi belátás és okosság elvei szerint szoktak mérlegelni; 
ők Istenben bíznak, kinél semmi sem lehetetlen, és elég erőt érez �
nek magukban a legnehezebb vállalatok kivitelére, a legnagyobb 
áldozatok meghozatalára, melyeket Isten kiván tőlük nevének dicső �
ítése végett. így Judit imádkozva készült a hallatlan merényletet vég �
rehajtani ; imádkozott Esyter is, igy nyervén bátorságot élete veszé �
lyeztetésével a király elébe rohanni és nemzetéért könyörögni; 
imádság által szerezték az uj-szövetségi hősök és hősnők, Krisztus 
vértanúi is azon vidámságot a kinok és halál óráiban, mely fölött a 
pogányok is csodálkoztak.

5) „Az imádság vigasztal a szom orúság idején.“ Aranyszáju 
szent János erre nézve igy szól: Ha a szomorkodóknak enyhülé �
sökre válik mások előtt bajaikat elpanaszolhatni és szerencsétlen- 
ségöket lefesthetni: mennyivel nagyobb vigaszod lehet abban, hogy 
lelki szenvedéseidet Istened, Urad előtt az imádság alatt föltárod! 
Az embert gyakran boszantja a kesergő panasza, azért elutasítja, 
vagy eltaszitja őt m agátó l; de Isten nem igy tesz ; ő meghallgatja a 
kesergő panaszát és szeretettel magához vonja őt. Minél tovább 
panaszkodik neki, annál inkább szeret téged, annál szívesebben 
teljesiti kérésedet m ondván: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fára �
doztok, és terhelve vagytok és én megkönnyitlek titeket.“ *)

6) „Az imádság segit rajtunk a szükségben és megszerzi az 
állhatatosság m alasztját.“ Minden nyilvános és magán jellegű, min�
den testi és lelki bajunkban csak Istenhez kell folyamodnunk és 
meghallgattatunk. így az uj-szövetségben az emberré lett Isten meg�
hallgatja a nyomorultakat, a mennyiben hozzá kiált a jerikói vak, 
m ondván: Jézus Dávid fia, könyörülj ra jtam ! És Jézus megáll, 
magához hozatja őt és igy szól hozzá: „L áss!“ Továbbá a poklos 
igy könyörög: „Uram, ha akarod megtisztíthatsz engem !“ Es Jézus 
kinyújtja kezét, megérinti őt, mondván: „Akarom, tisztulj m eg!“ 
Végre a kafarnaumi százados arra k é r i: gyógyítaná meg beteg 
szolgáját;,és Jézus azt mondja neki: „Eredj, és legyen neked hited 
szerint.“ És. a szolga meggyógyula ugyanazon órában.*) íme mind�
ezek az imádság sikeres volta felett tanúskodnak.



Miképen imádkozzunk, hogy az imádság gyümölcseiben része�
süljünk?

„Imádkozzunk 1) ájtatosan, 2) alázatosan, 3) bizalommal, 4) 
isten akaratán megnyugodva, 5) állhatatosan.“

Amily szükséges az üdvösség, és az erre szolgáló maiasztok 
megnyerése végett általában imádkoznunk, — éppen oly szükséges 
az is, hogy jól imádkozzunk. Ugyanazért im ádkozzunk: „

1) „ájtatosan, vagyis szivünkből, lehetőleg kerülve minden 
szórakoztató gondolatot.“ Aki tehát jól és áldásosán akar imádkozni, 
az buzgón készüljön elő az imádságra. Erre int bennünket a Szent�
lélek is bölcs Sirák könyvében, midőn igy sz ó l: „Mielőtt imádkoz�
nál, készülj el hozzá, és ne légy olyan, mint aki Istent kisérti;“ J) 
vagyis helyezd m agadat igazi imádkozó hangulatba, hogy tisztelet�
lenség által ne ingereld Istent haragra.

2) Minthogy Isten szivét semmi sem inditja oly biztosan kö- 
nyörületre, mint az alázatos imádság, ennélfogva „imádkozzunk alá �
zatosan, azaz gyöngeségünk és méltatlanságunk mély érzetével;“ 
mert az irás szerint: „az alázatos imádsága áthatja a felhőket; és 
nem nyugszik, mig oda nem jut, és nem távozik onnan, mig aFöl- 
séges rá nem tekint,“ 2)

3) „Imádkozzunk bizalommal, azaz reméljük biztosan, hogy 
Isten meghallgatja imádságunkat, mihelyt az ő dicsőségére és a mi 
üdvösségünkre válik.“ Ezt maga Krisztus is kijelenté, midőn áz 
imádság foganatát azon bizalomtól tévé függővé, mely az ő hatal�
mában és jóságában való hitből származik. „Mindazt — mondá ő — 
amit imádkozva kértek, higyétek, hogy megnyeritek, és megleszen 
nektek.“ 3) Azért valahányszor brzonyos jótéteményt vártak tőle, 
mindig megkövetelé ezen hivő, bizalomteljes érzületet; és megfor�
dítva sohasem  hagyott meghallgatás nélkül oly kérést, melyet ily 
érzülettel tártak eléje. így egyszer két vak követé Jézust, kiáltván; 
„Dávidnak fia, könyörülj rajtunk.!“ És Jézus kérdé tő lük: „Hiszi-' 
tek-e, hogy ezt megtehetem veletek?“ Azok pedig mondák: Igenis 
U ra m ! Akkor illeté szemeiket, m ondván: Legyen nektek a ti hitetek 
szerint. Es megnyilának szem eik.4)

Ámde ne csak az igazak, hanem a bűnösök imádsága is le�
gyen bizalom teljes; azaz ezek is rendületlen hittel és bizalommal 
kérjék az irgalmas Istent az őszinte megtérés malasztjáért és bű �
neik bocsánatáért. így tett Mária Magdolna, és Jézus meghallgatá 
kérelmét, m ondván: „Bűneid megbocsáttatnak, a te hited megsza- 
báditott; menj békével!“ így tett az ínászakadt is, azért vigasztalá 
meg az U r: „Bizzál fiam, bűneid m egbocsáttatnak.“ 5) így tett a 
vámos a templomban, a gonosztevő a keresztfán.“

Azért akár bűnösök, akár igazak vagyunk, bizalommal lépjünk



a kegyelem trónjához, mert ott irgalmat találunk, valahányszor se �
gélyre szorulunk.

4) „Isten akaratán megnyugodva kell imádkoznunk, azaz Is �
tenre kell hagynunk, .hogy amikor és amint jónak látja, hallgasson 
m eg.“ Erre is maga Jézus adott nekünk példát az Olajfák kertjében, 
midőn a halállal tusakodik vala, m ondván: „Atyám, ha lehetséges, 
múljék el e pohár; de ne az én, hanem a te akaratod legyen m eg!“ 
Mária és Mártha szintén buzgón óhajtották, hogy beteg fivérök meg �
gyógyuljon, de azért csak annyit mondtak az Üdvözítőnek: „íme, 
Uram, a kit szeretsz, beteg!“ És egészen Jézusra hagyták akkor 
és úgy segíteni rajta, amikor és amint jónak látja.

6) „Állhatatosan kell imádkoznunk, vagyis az imádságot, nem 
szabad félbehagynunk, habár semmi meghallgattatást nem tap asz ta �
lunk is, hanem annál buzgóbban kell azt folytatnunk;“ azaz miként 
a csatatéren többnyire a kitartó küzdelem szerzi meg a győzelm et: 
úgy imádságunk eredménye is rendesen az állhatatosságtól függ. 
Ami a kitartó imádság erejét illeti, azt feltűnően szemlélteti az Üdvö�
zítő a következő hasonlat á lta l: „Vala egy bíró bizonyos városban, 
ki Istent nem félt, embert nem becsült. Vala pedig egy özvegy asz- 
szony is azon városban, és hozzá jőve mondván : Tégy nekem igaz �
ságot ellenségemmel szemközt. És nem akart sok ideig. De azután 
mondá m agában: Noha az Istent nem félem, az embert nem becsü �
löm, mindazáltal, mivel alkalmatlankodik ez özvegy asszony, igaz �
ságot teszek neki, nehogy végtére eljővén, szidalmazzon engem.“ J) 
Istennek összehasonlítása ezen gonosz, igazságtalan bíróval pedig 
csak arra való Aranyszáju sz. János szerint, hogy felismerjük, mily 
sokat várhatunk a végtelen jó Istentől, amidőn Iájuk, hogy ama ri- 
mánkodó özvegy még a szívtelen bírót is szánalomra tudta indítani 
állhatatos kérésével.

Mikor imádkozzunk?
„Krisztus azt mondja: szükséges mindig imádkozni és meg 

nem szűnni.2) Ugyanezt sürgeti sz. Pál ib, így szólván: „Szünet- 
nélkül imádkozzatok.“ 3) Ezek után itt az a kérdés, mit jelentsenek 
e kifejezések: „mindenkor“ és „szüntelenül.“

Először annyit jelent, hogy legyünk az imádságban kitartók, 
könnyelműség, kislelküség, vagy unalom sohase tartson minket visz- 
sza az Imádságtól, még akkor se, ha úgy látnók, hogy Isten nem 
akar bennünket meghallgatni. M ásodszor annyit jelent az emlitett 
intelem, hogy sokat vagy sokszor imádkozzunk; igy azt szoktuk 
mondani arról is, aki sokat és gyakran tanul, hogy „szünetnélkül“ 
tanul, noha nem szakadatlanul teszi azt.

Harmadszor „mindig és szünetnélkül“ imádkozni annyit jelent,



mint egész életünket és munkálkodásunkat, minden fájdalmunkat és 
örömünket Istennek áldozni föl, azaz mindent oly szándékkal tenni 
és tűrni, hogy tőle örök életet nyerjünk. Ezeken kivül még különö �
sen tartozunk imádkozni 1) a kisértések, bajok, titkos és nyilvános 
veszedelmek idején, mint a mely alkalmakkor ugyancsak Jézus ment 
előttünk jó példával. így a kisértések idején való állhatatos imád�
ságra ő buzdította tanítványait, midőn az olajfák hegyén a követ�
kezőkép inté őket: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kisértetbe 
ne essetek. Nemkülönben arra is példát adott, hogy a fontos vál�
lalatokhoz imádság által készüljünk, mert mielőtt nyilvános hivatalát 
megkezdette volna, a pusztába méné, hol ima és böjt között 40 
napot tölte el. Továbbá, hogy személyes nyomoraink és bajaink 
Idején Is buzgón és állhatatosan kell imádkoznunk, azt is édes Üd�
vözítőnk példájából tanulhatjuk meg, aki ama iszonyú éjszakán oly 
sokáig imádkozott. Végre hogy a közveszedelem idején is az im á �
ban kell oltalmat keresnünk, az az ó szövetségi szentek példája 
után kitűnik az egyház mindenkori eljárásából, amennyiben háború, 
éhség, dögvész és más bajok beálltával azonnal templomba gyűjti 
gyermekeit, hogy közös imádság által távoztassa el a bajok ostorait.

2) Imádkozzunk „reggel és estve, evés előtt és után, harang �
szókor és a templomban.“

a) A reggeli imádságot illetőleg fölkeléskor adjunk hálát Isten �
nek a szerencsésen átpihent éjért; áldozzuk föl tiszteletére testünk 
és lelkünk minden tehetségét, a nap minden fáradalmát, örömét, 
buját, küzdelmét; ujitsuk meg azon szándékot, hogy neki buzgón 
fogunk szolgálni, a bűnt kerüljük, jámborok, szorgalmasak, erköl�
csösek leszünk. Ezen reggeli imát térden állva, nagy buzgósággal 
végezzük; ha sok a dolgunk, nagyon rövidre is szabhatjuk azt, de 
sohase mulaszszuk el, amennyiben a reggeli ima fontosabb, mint 
bármelyik napi dolgunk, mert ez békét, vidámságot, / erőt, kitartást 
önt szivünkbe s Isten áldását vonja munkálkodásunkra

b) Az esteli imádságot tekintve jegyezzük meg, hogy ne csak 
a nap kezdetét, hanem végét is az Urnák kell szentelnünk, mert O 
a kezdete és vége, teremtője és végczélja minden dolognak. Azért 
miként egykor a jeruzsálemi templomban nemcsak reggeli, hanem 
esteli áldozatot is mutattak be, akként most is minden jó  keresztény 
m utassa be Istennek esténkint az imádság áldozatát. És pedig a 
feszület előtt, mely egy keresztény hálószobájából se hiányozzék, 
boruljon térdre, s úgy adjon hálát Istennek a vett testi és lelki 
jótétem ényekért; aztán szorgalmasan vizsgálja meg lelkiismeretét, és 
szivéből bánja meg elkövetett vétkeit, s kérje Isten oltalmát éjsza �
kára és halála órájára.

Kiért Imádkozzunk ?
„Minden emberért, élőkért és holtakért, jó barátainkért és



ellenségeinkért, különösen szülőinkért, testvéreinkért, jótevőinkért, 
egyházi és világi elöljáróinkért, sőt a tévelygőkért és hitetlenekért is .“

Miként szeretni tartozunk minden embert, úgy imádkozni is 
tartozunk mindenkiért, akik t. i. még vagy élnek, vagy a tisztító �
tűzben kínlódnak. Ez a szeretet nagy becsü szolgálata, melyet kiki 
teljesíthet nemcsak az élők, hanem a holtak iránt is. A m ásokért 
végzendő imádságban azonban szem előtt kell tartanunk azokat, 
kik legközelebb állanak hozzánk, azért a gyermekek első sorban 
szülőikért imádkozzanak. Továbbá imádkoznunk kell a világi feje�
delmekért is, mert az egyház jólléte és békéje nagymértékben az ő 
kormányzásuktól függ. Loyolai szent Ignácz mindennap valamennyi 
királyért, császárért, fejedelemért és világi hatalmasért imádkozott, 
hogy isten a népek és az egyház javára irányozza gondolataikat 
és vállalataikat. Végül imádkozzunk minden bűnösért, főleg a kiket 
talán mi csábítottunk a roszra, hogy imádságunk által helyrepótoljuk 
a lelkűkben okozott kárt. Es noha igen sok megátalkodott biinös 
van, akin nem fog a mások imádsága, a keresztény szeretet mégis 
azt követeli, hogy „ezekért is könyhullatással kérjük Istent, hogy 
legyen irántok kegyes.“ (Római Káté.)

1. §• Az Ur imádsága.
Melyik a legkitűnőbb imádság?
„A Miatyánk vagy az Ur imádsága, minthogy ezt Krisztus 

maga tanította és parancsolta.“ Ez áll ezen m egszólításból: „Mi�
atyánk, ki vagy mennyekben,“ és hét kérésből.

Mire emlékeztetnek bennünket e megszólitás szavai: „Miatyánk, 
ki vagy mennyekben?“

í. „Az Atya szó arra emlékeztet, hogy Isten a mi Atyánk, ki 
olyan jó és tiszteletreméltó, hogy nincs párja egész v ilágon; ennél�
fogva tehát gyermeki tisztelettel, szeretettel és bizalommal kell hozzá 
imádkoznunk.“ Szent Cypriánis arra int, hogy midőn Istent a dicső  
„atya“ névvel illetjük, egyúttal iparkodjunk úgy élni, mint Isten 
gyermekei, hogy valamint nekünk örömünk telik abban, hogy ő 
atyánk, neki is öröme teljék bennünk, az ő gyermekeiben.

II. „E szó mi (mienk, noster) arra emlékeztet, hogy Isten min �
den embernek atyja, tehát hogy mindnyájan mint testvérek, szívbő l 
tartozunk egymást szeretni és egymásért imádkozni. „Mindnyájan 
testvérek vagytok,“ — mondja szent M áté1) — és ism ét: „Egy 
atyátok van a mennyben.“

III. E  szavak : „Ki vagy a mennyekben,“ emlékeztetnek, 1) „hogy 
Isten mindenütt jelen van ugyan, de mégis különösen a  mennyben



lakik, ahol egykor szinről-szinre fogjuk Ői (ha üdvözülünk) látni.
1) Emlékeztetnek e szavak arra is, hogy „a földön csak vándorok 
vagyunk és ami valódi hazánk a m ennyország.“ Azért mondja 
nagy sz. G ergely: „Semmise mulattasson a siralom e völgyében 
minket, kiknek atyánk az égben lakik.“ J) 3) Különösen arra figyel�
meztetnek e szavak, hogy „midőn imádkozunk, szivünket szakítsuk 
el a földtől és emeljük az égbe.“

Mit kérünk a Miatyánk hét kérésében?
I. E  kérésben : Szenteltessék a te neved — azt kérjük, h o g y : 

„Isten neve soha ne becsméreltessék vagy káromoltassék, hanem 
hogy Istent minden ember jól megismerje, szeresse és tisztelje. Az 
első kérésben tehát szent Ágoston megjegyzése szerint azt óhajtjuk, 
hogy tűnjék el a világból minden átkozódás, hamis eskü, istenká�
romlás, egyszóval mindaz, ami Isten nevét megbecsteleniti; s ezek 
után „Isten nevét minden ember szentnek tartsa .“

II. E  kérésben: Jőjön el a te országod, azt kérjük 1) „hogy 
Isten országa, — az egyház — a földön mindig tovább terjedjen;
2) hogy a malaszt és szeretet országa szivünkbe szálljon; 3) hogy 
ez élet után mindnyájan a mennyországba jussunk.“ Itt tehát Isten �
nek három országáról van szó : azon országról, 1) mely körültünk,
2) mely bennünk és 3) mely fölöttünk van.

1) Istennek körültünk levő országa azon ország, melyet az 
Üdvözítő drága vérén szerzett, s melyet folyvást védelmez és kor �
mányoz, t. i. az ő egyháza a földön. Jézus maga nevezi azt „Isten 
országának,“ m ondván: Én azért küldettem, hogy hirdessem Isten 
országának evangéliumát.2) A keresztség malasztja által ugyan 
mindnyájan tagjai vagyunk Isten ezen uj országának, mégis azért 
imádkozunk, hogy ez jöjjön el, hogy t. i. folyvást jobb, tökéletesebb 
alattvalói legyünk a szent egyháznak; továbbá hogy mások, kik 
még nem tagjai, megismerjék annak isteni rendeltetését és hatalmát 
és hódoljanak anyai kormánybotjának.

2) A bennünk levő Isten-ország nem más, mint az isteni ma�
laszt és szeretet országa az igazak lelkében. Ezt maga Jézus mon�
dotta. 3) Midőn eg y szer'a  farizeusok, kik fényes, pompás földi Mes�
siás-országot remélnek vala, megkérdezék: „Mikor jön el Isten or�
szága?“ azt felelte nekik: „Isten országa nem jön el külső z a jja l. ..  
Isten országa bennetek van,“ vagyis annak szivetekben kell mega�
lapulnia; azaz kell hogy sziveteket hit és engedelmesség által meg�
nyissátok az isteni malasztnak, hogy a Szentlélek eljöjjön hozzátok, 
kiöntse abba szeretetét és azt korm ányozza; máskép a Messiástól 
ne várjatok üdvösséget. Nem elég tehát részünkről sem, hogy Krisz�
tus látható országában, az egyházban vagyunk; Isten országának



szivünkbe is el kell jőn ie ; azaz kell, hogy szivünk maga is oly or �
szág legyen, melyben Isten trónol.

3) A felettünk levő Isten-ország nem más, mint a mennyország, 
melyről szent Pál írja: „Szem nem látta, fül nem hallotta, az em �
beri s z í v  ki nem gondolta,' mit Isten készített, azoknak, kik őt sze �
retik.“ x) A második kérésben főleg ezen boldog országért könyör- 
günk. A földi egyház mintegy előcsarnoka a m ennynek; az isteni 
szeretet és malaszt a kulcs, mely a menny kapuit előttünk kinyitja; 
maga a mennyország pedig ezélj a és telje minden vágyunknak, ké �
résünknek ; szóval azon boldog lakóhely, hol nem lesz többé semmi 
kívánni valónk.

III. A harmadik kérésben: Legyen meg a te akaratod, miképen 
mennyben, úgy a földön is — azért esedezünk, hogy 1) „mi és a 
földön minden ember oly hiven és szentül teljesíthessük Isten aka �
ratát, miként az angyalok és szentek teljesitik a mennyben. 2) E 
kérésben azt is Ígérjük, hogy „Isten akaratának mindenben alávetjük 
magunkat,“ ha mindjárt nehéz megpróbáltatásokat vagy keserű  szen �
vedéseket küldene is ránk, mint Jó b ra ; vagy a gonoszok és irigyek 
rágalmazó nyelve megfosztana a jó hírnévtől és vagyontól; mert 
tudnunk kell, hogy az ő beleegyezése nélkül senkisem árthat ne �
künk s a roszat is jóra tudja fordítani. Hogy e drága és érdemszerző 
erényt, az Isten akaratán való megnyugvást, mi is elsajátíthassuk, 
gyakran kell imádkoznunk érette, különösen a szenvedések és meg �
próbáltatások idején.

IV. E kérésben: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
azért esedezünk, hogy „Isten adja meg nekünk mindazt, amire tes �
tünk és lelkünk naponkint rászorul. Mig e földön vándorolgatunk és 
az engedelmesség gyakorlata által a mennyei hazába való ju tásun �
kat akarjuk kiérdemelni, mindaddig sok testi és lelki szükséglet áll 
utunkba és néha gátolja haladásunkat a czél felé. Azért Jézus u ta - , 
sitása szerin t' buzgón kell kérnünk Istent, hogy e szükségleteinket 
kegyesen elégitse ki. És ezt jelentik ama szav ak : „Mindennapi ke �
nyerünket add meg nekünk m a.“

Ámde Jézus nemcsak a testi táplálékért tanit bennünket e ké �
résben könyörögni, hanem a lelkiért is. Azért mondá egyszer az 
Üdvözítő követőinek: „Ne múlandó eledelért munkálkodjatok, hanem 
oly eledelért, mely megmarad az örök életre, s melyet az ember fia 
ad tinektek.“ 2) Lelki táp pedig mindaz, ami a lélek üdvére válik, 
tehát az Isten igéje, a szentségek, segítő és megszentelő m alaszt, 
minden belső felvilágosítás, megerősítés, vigasz, a Szentlélek ado �
mányai, különösen pedig az élő kenyér, mely az égből szállott alá, 
Jézus Krisztus az oltáriszentségben.

V. E kérésben: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is



megbocsátunk az ellenünk vetetteknek — azt kérjük, hogy „Isten 
akként bocsássa meg minden vétkünket, miként mi megbocsátunk 
azoknak, kik bennünket m egbántottak.“ Miután imádkoztunk azon 
eszközökért és malasztokért, melyek az örök üdv elnyerésére szük �
ségesek és hasznosak, arra int az Ur Jézus, hogy imádkozzunk a 
bűn elhárításáért is, mely az említett czélnak elérésében akadályoz 
bennünket. Itt a bűnök úgy tekintetnek, mint adósságok, mert min�
den bűn által adósaivá leszünk az isteni igazságosságnak, ameny- 
nyiben Isten az általunk neki okozott bántalomért megfelelő elégté�
telt követel tőlünk. E bünadósságok elengedéseért minden keresz �
tény tartozik könyörögni, mert senki sem oly igaz, hogy ne tekint�
hetné magát Isten adósának. Ha pedig Istentől bocsánatot akarunk 
nyerni, akkor mi is bocsássuk meg felebarátaink hibáit, melyeket 
ellenünk elkövettek; mert meg nem bocsátani másoknak annyi volna, 
mint m agunkat Istennél felsőbb lénynek tekinteni és egy Istennek 
okozott bántalmat kisebbnek tartani, a nekünk okozottnál. Azért Is �
ten úgyszólván önmagának tartozik azzal, hogy a bünbocsánatot az 
említett föltételhez kösse. Ez okból sohasem bocsátotta meg azok 
bűnét, kik felebarátaik iránt gyűlöletet és haragot hordoznak szivökben.

VI. E kérdésben: Ne vigy minket a kisértetbe — azt kérjük, 
»hogy Isten távoztasson el tőlünk minden kisértést és alkalmat a 
bűnre, vagy legalább adjon hathatós malasztot, hogy azoknak ellen�
állhassunk. „Kisértések“ alatt a bűnre csábito körülményeket kell 
értenünk. Isten ki maga a lényegi szentség, senkit sem ingerel vagy 
csábit bűnre, de megengedheti, hogy a roszra kisértessünk. Kisér�
tetbe vinni tehát, mikor Istenről van szó, annyit tesz, mint a kisér�
tést megengedni, azt el nem hárítani, noha ezt könnyen megtehetné. 
Hasonló kifejezések gyakran fordulnak elő a szentirásba. így pl. 
egy helyen az van mondva, hogy Isten megkeményité Fáráó sz ivét; 
másutt meg, hogy a zsidó nép szivét megvakitotta, füleit b edug ta ; 
hogy a pogányokat átadta rut vágyaiknak, stb. Mindez annyit jelent, 
hogy Isten megengedte és nem akadályozta az emlitett dolgokat. 
Kérésünk tehát oda irányul, hogy Isten az ő atyai szereteténél és 

„ gondviselésénél fogva ne bocsásson ránk súlyos kisértéseket, vagy 
ha ilyesmit ránk bocsát, szent malasztjával segítsen, hogy azt le�
győzhessük. Tehát n em 'az t kérjük, hogy semmi kisértést ne bocsás �
son ránk, hanem azt, hogy a kisértés alatt ne engedjen elbukni.

De talán azt kérdezheti valaki: Miért engedi meg Isten, hogy 
kisértessünk? Erre a római káté igy felel: 1) „hogy bennünket alá �
zatosságra tanítson,“ mert „kisértés idején látjuk és érezzük valóban: 
mily gyöngék vagyunk, mily szükségünk van a segítségre. Ilyenkor 
úgy szólván az örvény szélén látjuk magunkat és tapasztaljuk, hogy 
csak Isten keze tart vissza bennünket a belezuhanástól.

2) „Megengedi Isten a kisértéseket azért is, hogy hűségűnket 
próbára tegye és hűtlenségünket büntesse.“ A kormányos ügyes-



sége zivatarban, a katona vitézsége háborúban, a keresztény hűsége 
a kisértésben tűnik ki.“ Sz. Vazul e mondatát jól emlékezetünkbe 
és szivükbe kellene vésnünk, mert valóban sohasem tűnik ki jobban: 
őszintén szeretjük-e Istent, becsületes szívvel szolgálunk-e neki, 
mint éppen a nehéz kísértések idején, mikor arról van szó, hogy 
minden erőnket föláldozzuk Istenért és szent törvényétől egy haj �
szálnyira‘se térjünk el. így a jámbor Jób hűsége csak akkor tün- 
döklött fel egész fényében, mikor Isten a. sátánnak megengedte, hogy 
kezét tegye rá és kimondhatatlan csapásokkal sújtsa. De gyakran 
megengedi Isten a kisértéseket büntetésből is hűtlenségünk miatt, 
melyet törvényeinek meg nem tartása által követtünk e l ; vagy azért 
is, mert kevélyek, könnyelműek, lomhák, kihágók valánk.

3) „Kísértéseket bocsát ránk Isten azért is, hogy erényes buz- 
góságunkat és érdemeinket fokozza.“ Aranyszáju sz. János szerint: 
„Miként az arany a kemenczében megtisztul a salaktól, akként a 
már kipróbált erényüek méginkább kipróbáltatnak a kísértések által,“ 
azaz méginkább megtisztulnak és megszilárdulnak a jóban.

Hogy a kisértésbe bele ne egyezzünk, Krisztus egyenes utasí �
tása szerint: „Vigyáznunk és imádkoznunk kell,“ mert mint mondja 
az Üdvözítő: „a lélek ugyan kész, de a test gyönge!“ >) Erre nem 
ok nélkül int Jéz u s ; mert gyakran megtörténik, hogy az ember a 
maga jó ákaratában bízik, nem gondolván meg, mily gyönge a test; 
és ennek folytán elhanyagolván az éberséget és im ádságot, miha�
mar elbukik. így jártak az apostolok is, különösen Péter, ki erősen 
bízván becsületes jó akaratában, hivebbnek és szilárdabbnak kép- 
zelé magát a többieknél. Mindig vigyázzunk tehát szivünk érzelme�
ire, gondolatainkra, kívánságainkra, érzékeinkre; legyünk résen 
mindig^ külső és belső ellenségeinkkel szemben.

Ámde pusztán a vigyázat nem őriz ám meg a bukástól ben �
nünket, hanem még imádkoznunk is kell, mert hitigazság, hogy 
ha a gonosz ellenség és - a testi kívánság támadásaival szemben 
győzelmet akarunk nyerni, isteni segedelemre van szükségünk. Erre 
nézve. Szalezi sz. Ferencz igen szépen a következő tanácsot a d ja : 
„Mihelyt kisértést érzesz, tégy úgy, mint a gyermekek, kik mikor, a 
mezőn bikát vagy nagy kutyát pillantanak meg, mindjárt atyjok
vagy anyjok karjai közzé futnak, vagy legálább hozzájuk kiáltanak
védelem- és segitségért. Folyamodjunk mi is Istenhez és könyörög �
jünk Irgalmáért, ha veszély fenyeget, s a kisértés felett mindig győ �
zedelmeskedni fogunk.

VII. E kérésben: szabadíts meg a gonosztól — azt kérjük,
hogy „Isten őrizzen meg bennünket, minden lelki és testi bajtól,
különösen a bűntől és örök kárhozattó l“ A rósz ellentéte a jónak. 
Valamint a legfőbb jó, Isten, úgy minden dolog csak annyiban jó,



amennyiben Istenhez vezet, Istennel egyesit bennünket; és minden 
csak annyiban igazán rósz, amennyiben Istentől, a legfőbb jótól, 
eltántorit, elszakít. Nagyobb rósz tehát nem érhet bennüket, mint 
aminő a biin állapotában való halál, az Istentől való örök elszaka �
dás, az örök kárhozat. Azért egészen kiválóan kérjük Istent arra 
is, hogy ezen legnagyobb rosztól, melyhez a földi bajokat és szen �
vedéseket hasonlítani sem lehet, kegyesen megőrizzen.

Végre a Miatyánk-ot az Ámen szóval zárjuk be, igy fejezvén 
ki „forró vágyunkat, és bizalmunkat, hogy Isten meghallgat.“ E  szó 
tehát azon kívánságunkat és biztos reményünket fejezi ki, hogy 
a mennyei Atya kérelmeinket és óhajainkat, melyeket egyszülött 
Fiának nevében és utasítása szerint adtunk elő, az ő érdemére való 
tekintetből kegyesen megfogja hallgatni.

2. § Az angyali üdvözlet.
A Miatyánkhoz miért csatoljuk oda rendesen az Üdvözletét is?
„Hogy Isten anyja, a boldogságos szűz Mária, gyarló imád�

ságunkat hathatós pártfogásával tám ogassa az ő isteni Fiánál.“
Úgy cselekszünk ilyenkor, mint azok, kik a királyi udvarnál 

valami különös kegyet akarnak megnyerni és akik miután kérelmő- 
ket élőszóval előadták a fejedelemnek vagy írásban benyújtották, 
ügyök további sorsát valamelyik kedvencz vagy bizalmas udvari 
ember figyelmébe ajánlják, hogy azt vegye pártfogásába és eszkö �
zöljön m agas uránál meghallgattatást, Mi is, miután a Miatyánkban 
előadtuk Istennek fontos kérelmeinket, a menny és föld királynéjának 
pártfogásába ajánljuk azokat, meglévén győződve, hogy ő, az irga �
lom anyja, ki a maga részéről kegyelmet talált Istennél, részünkre 
is meghallgattatást fog kieszközölni. Ez az oka tehát, hogy az egy �
ház a Miatyánk után ősidők óta az üdvözletét is el szokta mon�
dani, s Máriát segítségül hívni.

Hány részből áll az angyali üdvözlet?
„K enőbő l: 1) egy dicsőítő imádságból, mely Így sz ó l: Udvöz- 

légy Mária, malaszttal teljes, az Ur vagyon teveled; áldott vagy az 
asszonyok között, és áldott a íe méhednek gyümölcse, Jéz u s ; 2) 
egy kérő imádságból, mely igy hangzik: Asszonyunk, szűz Mária, 
Istennek szent anyja, imádkozzál miérettünk, bűnösökért, most és 
halálunk óráján. Ámen.“ E  szavakat: Üdvözlégy, az Ur van teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között,“ Gábor arkangyal intézte a 
bold. szűzhöz, midőn Isten parancsára csöndes hajlékába lépvén, 
megvitte neki a magasztos hírt, hogy Isten anyjává szemeltetett 
ki. — E szavakat pedig: „Áldott vagy az asszonyok között,“ mind 
az arkangyal, mind sz. Erzsébet hangoztatá; a következőket azon-



bán: „Es áldott a te méhednek gyümölcse,“ csak Erzsébet mondotta 
Máriának. — Ugyanis midőn Mária megtudá az angyaltól, hogy 
nagynénje, Erzsébet, már hat hónap óta méhében hordozza kér. sz. 
Jánost, a hegyeken keresztül hozzá siete őt köszönteni és r^ki szi �
ves szolgálatát fölajánlani. Mihelyt a küszöbön belépett Erzsébet, 
isteni kijelentésből mindjárt értesült az emberré levés titkáról és 
betelvén Szentlélekkel, igy szólott kitüntetett roko n áh o z: „Áldott 
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyüm ölcse! 
Es mi az oka, hogy Uramnak anyja jő hozzám ?“ J) — Miként 
tehát a Miatyánkot minden más imádságnál becsesebbnek tartjuk, 
mint mely Urunk és Üdvözítőnk isteni szájából folyt, úgy a Máriát 
dicsőítő imádság is különös tiszteletben álljon előttünk, mert az oly 
szavakból áll, melyeket részint az arkangyal intézett Máriához, Isten 
megbízása folytán, részint Krisztus hírnökének anyja, isteni kijelen�
tés nyomán mondott ki először:

Miért imádkozunk Máriához igy: „Malaszttal vagy teljes, az 
Ur van te veled,“ stb.? v

I. „Azért im ádkozunk: Malaszttal vagy teljes, — mert Mária 
1) már születése előtt teljes volt m alaszttal.“ — Mig mi, egy bűnös 
törzsatyának gyermekei, már születésünk előtt bűnnel vagyunk be- 
szenyezve, addig Mária a szeplőtelen fogantatás kiváltsága folytán 
minden bűn szeplőjétől tiszta volt; lelke a megszentelő malaszttal 
fölékesitve szűztisztán kerül ki a Teremtő kezéből és egyesült leg�
tisztább testével, anélkül, hogy e tisztaság és szentség legkevésbbé 
is megsérült volna. 2) „Mert a malasztokban mindig gyarapodott.“ 
Ha Mária már születésekor is teljes volt malaszttal, minő m alasz �
tokban részesült akkor, midőn a Szentlélek m egárnyékozá, és a 
Fiú Isten, ki maga a maiasztok végtelen telje, az ő tiszta leikébe 
leszállóit! Avágy ki mondhatná meg, hogy a mennyei adom ányok 
mily bősége ömlött rá, midőn mint a vértanuk királynéja, a kereszt 
alatt állván, szeretett Fiát mindnyájunk üdvéért feláldozta; vagy mi�
dőn a Szentlélek tűznyelvek alakjában szállott le a fiatal egyházra 
és reá, annak anyjára és királynéjára! — 3) „Mert a .maiasztok 
szerzőjét szülte,“ — a mennyiben Mária nemcsak önm agára nézve 
volt teljes malaszttal, hanem miránk nézve is, mert Jézus Krisztust, 
a maiasztok szerzőjét, kiben a maiasztok minden kincse el van 
rejtve, szülte és adta érettünk. — Ugyanezért nagyon szépen mondja 
ide vonatkozólag szent Bernárd a következőket: „Az ő teljéből 
nyer mindenki: a fogoly szabadulást, a beteg gyógyulást, a szo- 
morkodó vigaszt, a bűnös bocsánato t; az igaz malasztot, az angyal 
örömet, a Szentháromság dicsőséget.“

II. Máriát azért dicsérjük ig y : „Az Ur van te veled, mert Isten 
kitűnő módon volt a bold. szűzzel, miért is méltán neveztetik a



mennyei A tya választott leányának, a Fiú Isten valóságos anyjának 
és a Szentlélek szűz jegyesének.“ Jtt mindenek előtt azt kell meg�
jegyeznünk, hogy Gábor, kinek szavait használjuk, nem azt mon�
dotta Máriának, amit egykor egy másik angyal G edeonnak: J) „Az 
ur legyen veled“, hanem : „Az Ur van veled.“ E szavak tehát nem 
áldást kívánnak és nem azt jelentik, hogy az Isten oltalma legyen 
Máriával, hanem határozottan azt fejezik ki, hogy az Ur valóban 
vele van Máriával; és így szoros összefüggésben állanak a közve- 
tetlenül megelőző szavakkal, — azaz mintha Gábor igy szólna: 
„Malaszttal vagy teljes, mert az Ur van veled.“

III. E dicséret á lta l: Áldott vagy az asszonyok között — azt 
fejezzük ki, hogy „Mária a legboldogabb a nemebeliek k ö z t: 1) 
mert közülök Isten szüzanyjául választatott ki. — Mária Isten any �
ja ! — Ez valóban oly méltóság, melyet csak az Istenség múl felül. 
„Nagyobb világot, nagyobb mennyországot teremthetett volna ugyan 
az Ur, mondja szent Bonaventura — de soha nagyobb anyát, mint 
aminő, Isten anyja.“ Miként maga az Istenség, úgy az Isten �
anyaság méltósága is íelülhalad mindent, amit arról gondolhatunk 
vagy mondhatunk. 2) „Mária a legboldogabb a nemebeliek közt, 
mert az első asszony átkot hozott a világnak, Mária pedig üdvöt.“ 
Ámde mi Máriát nemcsak anyai és szüzi méltósága miatt nevezzük 
legboldogabbnak a nemebeliek közt, hanem azért is, mert ő eszköz �
lé ki az üdvösséget nekünk és az egész világnak. Midőn Judit le�
győző a félelmes Holofernest, s Bethulia városába visszatért, Oziás 
főpap kiméne elébe és igy szólt: „Áldott vagy te leányom, a föl- 
séges U r Istentől, minden asszonyok fölött a földön !* *) S ha Judit 
ily dicséretet érdemelt, mennyivel inkább érdemli ezt meg Mária, a 
mennyiben Judit csak a zsidó népet menté m eg; ellenben Mária az 
összes emberiséget. — Judit csak oly ellenséget győzött le, ki ide-, 
iglenes fogsággal és halállal fenyegetődzött; Mária ellenben oly el�
lenséget, ki az embereket feloldhatatlan bilincsekben tartá és örök �
halálba vivé.

IV. „Odacsatoljuk ezt is : Áldott a te méhednek gyümölcse 
Jézus, — igy akarván kifejezni, hogy Mária tiszteletét Jézus tiszte �
letétől nem lehet elválasztani és hogy mi az anyát csak a Fu • miatt 
tiszteljük, „mint a kit Isten az istenanyai méltóság által minden 
mennyei szentek fölébe helyezett.

Miért csatolta az egyház az Üdvözlethez e kérő Imádságot: 
„Asszonyunk szűz Mária . . . Könyörögj érettünk most és halálunk 
óráján. Ámen?“

1) „Az egyház e szavakat: „A sszonyunkszűz Mária, Istennek 
szent anyja — azért csatolta oda, hogy ezek által az egész világ



előtt megvalljuk, hogy Mária valóban Isten anyja.« Ugyanis noha e 
hitigazság már az előző szavakban (áldott a te méhednek gyüm öl�
cse Jézus) benfoglaltatik, az egyház mégis azt akarja, hogy vala �
hányszor az Üdvözletét elimádkozzuk, ennek megváltását külön is 
kifejezzük. Szándéka nemcsak az, hogy „Máriát az „Isten anyja“ 
nevezet által dicsőítse, hanem, hogy ezen istenanyaságról szóló tant 
is, — melyet a régi és uj eretnekek tagadnak — mindig újra hir�
desse és megerősítse.

2) „E szavakat: Imádkozzál érettünk bűnösökért most és ha �
lálunk óráján, — azért csatolta ide' az egyház, hogy a bold. szü �
zet minden bajunkban segedelemért és különösen halálunk boldog 
órájáért gyakrabban kérjük.“ — Ugyanis Mária nemcsak Istennek 
anyja, hanem a mi anyánk i s ; anyánk,, mert Annak anyja, aki ben �
nünket „atyafiainak“ nevezni m éltóztatott; — anyánk, mert azt szül�
te e világra, ki által elnyertük a malaszt életét; miként tehát a 
gyermek testi anyjának köszöni a testi életet, úgy mi is Máriának 
köszönjük ama íensőbb, természetfölötti életet, amennyiben annak 
szerzőjét ő szülte. — Továbbá anyánk ő különösen azért is, mert 
Jézus, az ő isteni Fia a kereszten drága hagyatékul adott át neki 
bennünket, igy szólván Jánoshoz: „íme a te any ád !“ 1)

Miért imádkozzak az angyali üdvözletat reggeli, déli és esti 
harangszókor?

1) „Hogy hálát adjunk Istennek Krisztus szent megtestesülé- 
se é rt; 2) hogy tiszteljük a.bold. szűz Máriát és magunkat oltalmá�
ba ajánljuk.“ A Fiú Isten megtestesülése a legnagyobb jótétemény, 
melyet Isten irántunk végtelen jósága és irgalma , folytán éreztetett, 
a mennyiben é nélkül, mint egy bűnös apának gyermekei, menthe�
tetlenül elvesztünk volna. Sőt ez a forrása valamennyi más örök 
üdvünkre vonatkozó jótéteményeknek, mert minden jó, mely Krisz �
tus szenvedéseiből és halálából, dicső feltámadásából és mennybe�
meneteléből, valamint az általa rendelt malaszt eszközökből is ránk 
ömlik, a megtestesülés titkában birja eredetét. Hogy tehát e nagy 
jótéteményről, az isteni szeretet és irgalom e malasztteljes titkáról 
soha el ne feledkezzünk és érette illő hálát adjunk, az egyház nem �
csak az Ur Jézus megtestesülésére vonatkozó különféle ünnepeket 
rendelt, hanem napközben is háromszor figyelmezteti gyermekeit a 
harangszó által, hogy e mély titokról hálás szívvel emlékezzenek 
m eg ; amennyiben az ekkor végzendő imádság által emlékezteti őket, 
hogyan adta e titkot az angyal Máriának tudtára; hogyan egyezett 
ez bele, és hogyan lett az Isten fia az ő szűz keblében emberré.

Mi a rózsafüzér?
„Mind a szivbeli, mind a szóbeli imádkozásnak igen hasznos



és könnyű  módja, melyet a tizenharmadik században sz. Domokos 
talált fel, az egyház jóváhagyott és azóta mindig gyakorolt és di�
csért.“ Az egész rózsafüzér vagy olvasó, a római breviárium szerint 
15 Üdvüzletcsoportot (egy-egy csoportban 10 Üdvözletei és egy 
Miatyánkot számítva) foglal magában, olyképen, hogy minden cso �
port Üdvözlethez a Megváltónak egy-egy titka csatoltatik. Az egész 
olvasót egy huzamban ritka helyen szokták elmondani, hanem csak 
egy harmadrészét, t. i. ötven Üdvözletét. De az ily részt is rózsa �
füzérnek vagy olvasónak nevezzük, és pedig a megfelelő titkok 
szerint örvendetes, fájdalmas és dicsőséges olvasónak. Minden olvasó 
kezdetén egy Hiszekegyet és három Üdvözletét szoktunk, mintegy 
bevezetésül, mondani, és minden tiz Üdvözlet után e szavakat 
mondjuk: „Dicsőség az A tyának“ stb. Erre következik ismét a m á�
sodik csoport Üdvözlet, kezdve a Miatyánkon.

Oly imádkozási mód ez, melyet keletkezése óta minden (kor) 
század valódi nagy emberei előszeretettel imádkoztak, békében vagy 
háborúban, a csendes magány falai vagy a művészet termeiben, 
így Borromei sz. Károly nyilvánosan a templomban végezte azt s 
minden jót, ami egyházmegyéjében történt, legnagyobb részben a 
rózsafüzérnek tulajdonított. Hunyadi János a hires hadvezér és or�
szágkorm ányzó háborúban kardmarkolatán hordozta; II. Ferdinánd, 
Mária Terézia, Michel Angelo, Mozárt, Bossuet, hogy többet ne 
említsünk, mindnyájan nagy előszeretettel szokták a szent olvasót 
pergetni. Sőt Hayden József, a világhírű zenész, halhatatlan remek 
müvei Írását imával kezdte s végezte s maga bevallja, hogy: „Ha 
szobámba föl- alájárkalva olvasómat mondom, akkor támadnak leg�
szebb gondolataim; hangok ébredeznek lelkemben, a legédesebbek, 
oly özönnel, hogy alig győzöm papirosra tenni.“ Továbbá O Con- 
nel Dániel, korunknak egyik legdicsőbb lángelméje — Angolhon hí�
res férfia, midőn hazájában a katholikusok egyenjogúsításáról folyt 
az országházban a vita, örökre nevezetes beszéde után, mig mások 
ugyanezen tárgyról értekeztek — ő egy szögletben mégvonultan a 
szent ügy diadaláért olvasóját imádkozta.
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ben ? Mit kell tudnunk a kereszt szülőkről ? A vizkeresztsége* 
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az ő igazi testét és vérét nyujtá az apostoloknak ? Adott-e Krisz- 
tus másoknak is hatalmat, hogy a kenyeret és bort az ő szent 
testévé és vérévé változtassák ? Mikor gyakorolják a püspökök 
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tői mindig létezett? Kinek mutatjuk be a szent miseáldozatot? 
Miért mutatjuk be Istennek a szent miseáldozatot ? Ki részesül a 
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gyakran már az életben is? Mit kell hát tennünk, ha halálos bűnt 
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A töredelem. Mit értünk töredelem alatt? Mi a töredelem szentsége? 
Vájjon a pap a töredelem szentségében igazán megbocsátja a bű
nöket, vagy csupán kijelenti, hogy meg vannak bocsájtva ? Mi
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lem szentsége által megbocsáttatik-e minden bűn? De miért kell 
bűneinket meggyónnunk, hogy azok bocsánatát megnyerhessük? 
Mivel bizonyítjuk be, hogy a gyónást Krisztus rendelte ? A töre
delem szentsége tehát szükséges az üdvösségre mindazoknak, 
akik vétkeztek? Mit ad nekünk Isten a töredelem szentségében? 
Hány dolog kívántatik a töredelem szentségének méltó felvé
teléhez
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és mi módon történhetik az? Mire vigyázunk a lelkiismeret vizs- 
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natát megnyerhessük ? Hányféle a természetfölötti bánat? Mikor 
tökéletes a bánat? Mikor tökéletlen a bánat? Vájjon a bánat 
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3. §. Az erősfogadás. Mi az erősfogadás? Minő legyen az erősfogadás?
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netet ? Minő hatást gyakorol az utolsó kenet a lélekre ? Minő ha
tást gyakorol az utolsó kenet a testi állapotra ? . . .  94—97

Az egyházi rend. Mi az egyházi rend? Miben áll a tulajdonképeni papi 
hatalom? Vannak-e papszentelésnél is látható jelek, melyek a lát
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tetnek bennünket e megszólítás szavai : „Miatyánk ki vagy meny-
nyekben ?“ Mit értütik a Miatyánk hét kérésében ? . . , 116— 121

2. §. Az angyali üdvözlet. A  Miatyánkhoz miért csatoljuk oda rende
sen az Üdvözletét is ? Hány részből áll az angyali Üdvözlet ?
Miért imádkozunk Máriához igy: „Malaszttal vagy teljes, az Ur 
van te veled,“ stb. Miért csatolta az egyház az 1 üdvözlethez e 
kérő imádságot: „ Asszonyunk szűz M ária... Könyörögj érettünk 
most és halálunk óráján Ámen?“ Miért imádkozzuk az angyali 
üdvözletét reggeli, déli és esteli harangszókor? Mi a rózsafüzér? 121 — 125







További elérhető kiadványaink:

• Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa (1929)

• Franz Spirago: Példatár (1927)

• Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve (1928)

• Goffine Lénárt: Módszer a lélekben történő szentmisehallga-
tásra

• Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen! (1940)

• Blaskó Mária: Isten kertje (1941)

• Blaskó Mária: Jaj de szép! (1929)

• Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

• Dr. Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság (1935)

• Dr. Tóth Tihamér: Dohányzol? (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Ne igyál! (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A művelt ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A jellemes ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A vallásos ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú (1936)

• Finn Ferenc SJ: Tom Playfair (1928)

• Finn Ferenc SJ: Wynn Percy (1941)

• Finn Ferenc SJ: Harry Dee (1942)

• Liguori Szent Alfonz: Az üdvösség útja (1896)

• Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

• Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

• IX. Piusz pápa „Quanta cura” kezdetű körlevele (1864. decem-
ber 8.)

• XIII. Leó pápa „Libertas præstantissimum donum” kezdetű
körlevele (1888. június 20.)

• XIII. Leó pápa „Satis cognitum” kezdetű körlevele (1896. jú-
nius 29.)
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• X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
(1907. szeptember 8.)

• XI. Piusz pápa „Mortalium animos” kezdetű apostoli körleve-
le (1928. január 6.)

• XI. Piusz pápa „Divini illius magistri” kezdetű apostoli körle-
vele (1929. december 31.)

• XI. Piusz pápa „Vigilanti cura” kezdetű apostoli körlevele
(1936. június 29.)

• XII. Piusz pápa „Humani generis” kezdetű apostoli körlevele
(1950. augusztus 12.)

• Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

• Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

• Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

• Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság –
avagy Hol az Egyház?

• Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római
teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

• Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlen-
ség és a pápa

• Donald J. Sanborn: Miért nincs helye katolikusoknak a No-
vus Ordóban?
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Előkészületben:

• Finn Ferenc SJ: Lightfoot Kolozs (1942)

• Finn Ferenc SJ: Fülöp (1932)

• Finn Ferenc SJ: Merton Ada (1899)

• Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

... és sok egyéb is.
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