
GÁLFFY LÁSZLÓ S.l. :

A GYERMEK MISZTÉRIUMÁBÓl

.Én és az Atya egy vagyunk.Ir

Egyedül az isteni Gyermek mondhatja el magáról,
hogy ő a tökéletes Gyermek. Egyedül a mennyei Atya ne
vezheti a szó teljes és végtelen értelmében gyermekének
Isten Fiát, mert ő hasonlíthatatlanul bensőbb, igazabb és
kimerítőbb értelemben gyermeke a mennyei Atyának,
mint mi, emberek fiai, szüleínk gyermekei vagyunk.
Ö egészen és kizárólagosan az Atya gyermeke, nemcsak
azáltal, hogy kizárólag csak az Atyából árad belé az isteni
élet, hanem mert az Atya egész élete tökéletesen bele
árad, az istenségnek egész teljessége van a Fiúban.

Egészen egyfölségű, egyenlő és egy Isten az Atyával.
Az egyetlen isteni életnek, ugyanegy isteni természetnek
tulajdonosa, és az Atyától csupán csak személy szerint
különbözik. Teremtetlen az Atya, teremtetlen a Fiú. Vég·
telen az Atya, végtelen a Fiú. Mindenható az Atya, min
denható a Fiú. örök az Atya, örök a Fiú. Amilyen az
Atya, tökéletesen olyan a Fiú. A Fiú az Atya igéje, amely
ben az Atya önmagát teljesen kimondja és a Fiú az Atyá
nak tökéletes dicsőítése, végtelenül dicsőítő Éneke. Ha
nem volna bene az Atya istenségének teljessége, nem is
lehetne tökéletes dicsőítése az Atyának. Amilyen az Atya,
olyan a Fiú. "Aki engem lát, - mondja Isten Fia, - az
látja az Atyát, én és az Atya egy vagyunk." Egyedül csak
Isten Fia mondhatja: "minden, ami az Atyámé, az enyém."
(Jn. 16, 15.) Az Atya egész élete, egész istensége a Fiúé.

A tökéletes gyermekségnek halvány képe.
Ennek a végtelenül tökéletes gyermekségnek és atya

ságnak csak nagyon halvány képe és gyönge visszfénye
az emberek gyermeksége. Az emberek szülöi is adnak
valamit életükből gyermeküknek. De nem egész életüket,
nem egész emberségüket, nem egész emberi természetü
ket árasztják gyermekükbe. Lelküket sem lehelhetik gyer
mekükbe. Csupán a testi életet adják, azt sem egészen,
annak is csak a csiráját közvetítik a Teremtő megszabta
korlátok és törvények szerint. Lényüknek, életüknek csak
elenyésző csekély részét adhatják gyermeküknek. Tehát
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mily végtelen csekély mértékben gyermekük az ő gyer
mekük a mennyei Atya Fiához képest!

És még ez a csekély életcsira sem egynek az ado
mánya. Az atya és az anya külön-külön nem elél! a ter
mészet rendjében, hogy életet adjon gyermeknek. Mily
végtelen távol áll az emberek gyermeke Isten Gyermeké
től, aki egészen egy az Atyával! Az emberek is elmond
ják egyik vagy másik gyermekről: egészen az atyja, egé
szen az anyja! De mily sok hiányzik ebből az "egészből"!

A legnagyobb külső hasonlóság mellett is, a szülők életén
kívül, mily mérhetetlen sok más forrásból kell meríteníök
életüket az emberek fiainak! Testi-lelki életük számtalan
más forrásból táplálkozik, még ha a formát és jelleget a
szülök életéből merítik is. A lelkük meg semmiképen sincs
a szülöktöl, hanem Isten teremti bele mindegyiket a testi
élet csirájába.

És az a testi élet kis szikrája, csirája, mily sok ápo
lásra, eszközre, segítségre szorul, hogy élhessenl A leg
jobb szülő, legszeretőbb atya. és anya sem képesek gyer
mekük életét mindenkorra biztositani, fönntartani. A szü
lőkön kívül is, a szülőktől független életforrásokra szo
rul az emberek fia. Nemcsak táplálékra. hanem leve
gőre, vízre, napsugárra, amelyekből az emberpalánta
erőt, gyarapodást merít, fejlődik és növekszik. És ha ki
fejlődött, mennyit mondhat a gyermekből magáénak a
szülő, az atya és anya? Hány csepp az övé testéből és
véréből?

Az élettel együtt a halál csiráját is ...

És még az a testi élet esirája is, amelyet a szülők

közvetítenek gyermekeiknek, bárha igazán és egészen
csak az élet esirája lenne és ne hordozná magában a
romlás, a halál csiráját isl Nemcsak azáltal, hogy az em
beri testnek a természet rendje szerint meg kell halnia,
Hanem a szülök gyermekeiknek az élettel együtt a saját
és elődeik életének gyöngéit, betegségeit, testi-lelki
'bajait is közvetítik. Bár csak a test életét merítik a gyer
mekek szüleikből, mégis a testi élet esirája az ősök lelki
életének, erényeiknek, gyöngeségeinek és bűneinek nyo
mait is magával hozza. A test a lélek eszköze. A lélek
nek jó vagy rossz törekvése, hajlandósága és szokása
bevésődik a test életébe. És bár a lélek nem a szülőktől

ered, hanem egyenesen Isten teremti, mégis közvetve
a test által a lélek hajlamait is örökölhetjük több-keve
sebb mértékben.
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A gyermek életében, vérében, az ősök életének ál
dása vagy átka is kering. Az eredeti bűn megbontotta a
test és a lélek Istenadta rendjét és összhangját, föllází
totta a test hajlamait a lélek ellen és az istenfiúi élet
kegyelmének elvesztése folytán, a test rendetlen vágyai
fölülkerekedtek és a lélek fölötti uralmat szeretnék bito
rolni. Bármily kicsinyre zsugorodik is össze az igazság
fényében az emberek szüleinek életet közvetítő szerepe,
még így is mennyi gyöngeséggel van az a kis életcsira
megterhelvel Csak a végtelen isteni hatalomnak közbe
lépése akadályozta meg az emberek gyermekei kőzűl

egyetlen egynek a fogantatásánál, hogy ez a kis élet
csira a legparányibb szeplővel se legyen szennyezve.
Mert szeplőtelen tiszta Szűz méhéből akarta meríteni azt
az emberi életet, amelyet a Szentlélek ereje formált Szűz

Máriában az Isten Fia számára, hogy megváltó művéhez

eszközül használja.

Az atyaság és a gyermek lelke.

Ha már a testi élet közvetítésében oly kicsiny az em
berek atyasága és anyasága, mennyivel kisebb az a lelki
életre nézve, hiszen a lelket maga Isten teremti I A lélek
élete, az értelem, akarat és érzelemvilág fejlődése, a lé
lekművelés, a vallásos élet elsősorban a szülők segítsé
gére utalja a gyermeket. De hány szülő mondhatja magát
gyermeke szellemi élete atyjának és anyjának'? Hány
szülő táplálja, formálja gyermekének lelki, vallásos éle
tét? Sokszor talán egy idegen mester, tanító, nevelő in
kább atyja a gyermek szellemi életének, mint szülei.
Mennyi mindenkivel kell még abban a csekélyke kis
szellemi, lelki atyaságban is osztozni a szülőknek, ha
gyermekük lelki életének forrásait tekintjük!

Mily mérhetetlen messzire vannak az emberek fiai
Isten Fiának végtelenül tökéletes gyermekségétől, aki az
egyetlen atyai forrásból meríti isteni életének teljessé
gétI A gyarló és korlátolt emberi hasonlatok mind vég
telen távol vannak ettől a tökéletes atyaságtól. Talán a
szellemi szülemények azok, amelyek némiképen megfog
hatóvá teszik ezt a fölséges titkot, mert a legteljesebben
szelleme szülöttjébe áraszthatja bele egy lélek önmagát.
A gondolkozó értelem, a látó lélek vajúdik, hogy egész
lelkét, értelmét, egész művészi vízióját kifejezze, ki
mondja, létrehozza. De csak a mennyei Atya árasztja
egész valóját egyetlen egyszülött Fiába. Csak az Isten
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Fia meríti egyetlen tökéletes forrásból egész fölséges
istenfiúi életét.

Az emberek fiainak ezernyi dirib-darab anyagból,
számtalan sokféle forrásból kell testi-lelki életüket föl
építeni és kifejleszteni. Mily végtelen különbség az isteni
tökéletes egység és az esetleges, múlandó sokféleségből

összenőtt emberi élet közöttI A teljesség élete és a sem
miségből kiemelkedő porszem élete között!

De ezekben a por és hamu-emberfiakban is Isten
szeretetének sugara ragyog. Rájuk sugárzott végtelen sze
retete, rátekintett szolgáinak alacsonyságára és magához
kívánta emelni őket. Elküldötte Fiát, akiben az istenség
nek egész teljessége lakozik, hogy magára öltse a por és
hamu-emberfiak természetét, hogy maga a fölséges Isten
is ember fia legyen és ezáltal minket Isten fiaivá tegyen.

Isteni gyermekségünk és emberi gyermekségünk.

Az istenfiúság kegyelmével új életre születünk, mely
nem szűntetí ugyan meg emberi életünket és természe
tünket a maga korlátoltságaival, de új, isteni életcsirát
ültet belénk, amely hivatva van egész emberi életünket
megnemesíteni, istenivé tenni. Ez az istenfiúi életcsira
mérhetetlenül fölülmúlja emberi természetünket és ha
sonlóvá tesz minket Isten Fiához, az ő fiúságához. A mi
istenfiúságunk ugyan teremtett kegyelem és az övé maga
a teremtetlen isteni élet, istenség, mégis ez a teremtett
kegyelem is csodálatosan tükrözi Isten Fiának vonásait,
hasonlóságát.

Ebben az Atyától kapott istenfiúi életben, úijászüle
tésünkben mérhetetlenül fölülmúljuk emberi gyermeksé
günk tökéletlen korlátolt voltát. Mi csak fogadott fiai le
hetünk Istennek, akinek, természete szerint, csak egy
isteni Fia lehet, de a mi fogadott fiúságunk kimondhatat
lanul többet jelent minden emberi fogadott fiúságnál és
minden emberi fiúságnál, mert kimondhatatlanul bensőbb

viszonyt létesit köztünk és az Atya közt, mint van az em·
berek fiai és szülői között.

Isten fogadott fiai Isten Fiához hasonlóan nem ezer
nyi sok forrásból szövik össze istenfiúi életüket, mint
emberi életüket, hanem egyetlen forrásból merítenek:
Istenből, az Atyából a Fiú által, akinek fiúságában része
sedünk, aki tehát a mi életünk. A Fiú élete pedig azonos
az Atya életével. A Fiú azt mondja: "Minden, ami az
Atyámé, enyém." Ezt csak a Fiú mondhatja. De mi va
lami hasonlót mondhatunk: "minden istenfiúi életem a
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mennyei Atyától van", nincs lelki életemnek egyetlen
szikrája sem, amely nem ebből a forrásból eredne. "Min
den adomány, minden élet az isteni világosság Atyjától
ered" (Jak. 1., 17.) a Fiú által. Melyik emberi szülőről

mondhatni ezt? Egyikről sem.

Minden életünk az Atyából ered.
Az Atya a Fiú által a mi istenfiúi életünk egyetlen

és kizárólagos forrása. Még azok az eszközök, - embe
rek,' Egyház, - amelyeket Isten fölhasznál, hogy nekünk
isteni életet közvetítsen, minden hatóerejüket az Atyából
merítik. Nélküle semmi élet sem lehet bennünk. Nem cso
dálatos felragyogása-e ez bennünk, Isten fogadott gyer
mekeiben, Isten Fia fölséges gyermekségének, amel)
csak az Atyából meríti életét? Nemcsak istenfiúi életünk
csiráját kapjuk mennyei Atyánktól, hanem az isteni élet
nek folytatását, fejlödését és teljességet is.

Mint Isten fiai, mi nem úgy vagyunk, mint az embe
rek fiai, akik közvetlenül csak az anyatejet kaphatják
szüleiktől, Azután közvetlenül már mit sem kaphatnak
szüleíktöl. Isten fiai újjászületésük után mindig teljesebb
mértékben az Atyából élnek, mindig nagyobb mártékben
részesednek az Atya életében, a Fiú által. Míglen o,lérke
zik az a pillanat, az istenfiúi élet növekedésének teljes
sége, midőn azt mondhatjuk: "élek én, de már nem én,
hanem Krisztus, Isten Fia, él énbennem", midőn betelje
sedik Isten Fia kívánsága, hogy "mindnyájan egyek le
gyünk őbenne, amint ő egy az Atyával". Ezt tökéletesen
csak az Atya házában, a mennyországban érjük el, de
vázlatosan és megközeIítően már evilági életünkben is.
Hiszen itt is egyek vagyunk Isten Fiával, és mint az ő

testének tagjai, belőle és általa az Atyából élünk. Mint
a szőlővessző a tökéből, úgy árad belénk az istenfiúi élet
a Fiúból és az Atyábók Es ez az istenfiúi élet emberi éle
tünknek, testi-lelki erőinknekminden tevékenységét maga
sabb egységbe összefoglalja és az isteni élet eszközévé teszi.

Ha mint teremtmények evilági életünkben az anyagi
lét sokféleségéhez vagyunk is kötve, mégis a legszerte
ágazóbb sokféleséget is csodás összhangba foglalja isten
fiúi öntudatunk, hogy mindent Atyánk kezéből fogadunk,
hiszen minden az ő jóságának adománya és mindent isten
fiúi életünk tökéletesítésének eszközéül használunk. Igy
ezzel a magasabb, összhangosabb és egységesebb élettel
ismét hasonlóbbak vagyunk Isten Fia gyermekségéhez.

Gálffy László S. J.

754 V I G I LIA




