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Al ÉLÖ ISTEN

Még fülünkben cseng advent első vasárnapjának szentleckéje, Szerit Pál szavai: "Atyámfiai,
itt az óra az álomból felkelni, mert most közelebb van mihozzánk üdvösségünk, mint mikor
hivökké lettünk". Ezeket a szavakat az egyház a karácsonyi Krisztus-várásra, az egyházi év
folyamán megvalósuló Krisztus-közeledésre vonatkoztatja, a történeti adventnek erre a
titokzatos megismétlődésére.De ugyanolyan joggal alkalmazhatjuk a mi történeti adven
tünkre is: hozzánk is közelebb van ma az Isten és a Krisztus nagy világvégi eljövetele, mint
mikor hivőkké lettünk, hiszen a történelem az eszkatalogikus Krisztus eljövetele felé - ez a
nagy Isten-mozgatta folyamat - egy lépéssel ma is előbbre haladt, és vannak a történelem
nek az emberiség történetének és az egyén belső történetének is bizonyos korszakai,
amelyekben a körülményeknek Isten akarta különös csoportosulása következtében jobban
megérzi az Isten közeledtét. mint máskor. Ilyen időben élünk napjainkban is. Sokszoros
tapasztalat mutatja, hogy az emberek nagy része ma valahogy közelebb érzi magához az
Istent, mint a múltban, Más-más embereknél más-más okai vannak ennek a jelenségnek.'
Sokak lelkét a nagy szenvedések lágyították meg az Isten illetései számára. Az utolsó idök
nagy szenvedéseit a háború és az ostrom, az óvóhelyeken töltött hetek, a sötétség és a nél
külözés" szeretteink szenvedése, pusztulása, a veszélynek és a bizonytalanságnak szinte
állandósult érzése: mindez jó iskola az Isten igéje számára. Másokat a csodák érlelnek meg
ugyanerre. Nem keresem most valóban csodák-e ezek a csodák, de bizonyos, sok-sok em
ber szájából halottuk az utolsó hónapokban, hogy ők maguk csodálatosnak érzik meg
maradásukat vagy szeretteik megmaradását. Es a csodának ez a szubjektiv bizonyossága
Isten felé emeli tekintetüket. Megint másokat azok a nagy és keserű felszabadulások fordít
ják Isten felé, amelyek végbementek lelkükben. Akinek mindene elpusztult, ami a világ
értékeihez kötötte - és hányan vannak ilyenek! -, akinek csalódnia kellett az emberekben,
emberi eszmékben - és hányan vannak ilyenek is! -, az megrendülésében és kifosztott
ságában érzékenyebbé lesz az emberentúli értékek és kapcsolatok befogadására. És vannak
olyanok is, akiket maga a történelem zúgása figyeltet fel az Isten szavára; akik hallják a tör
ténelem könyve új, gigászi lapjának fordulását, és szent kíváncsísaggal lesik, mit ír az új
lapra a kiismerhetetlen szerzö,

Sokféle az ok, sokféleképpen jelentkezik a következmény, de a jelenség lényege közös: az
emberek lelke minthaérzékenyebben nyílna ki az Isten, a vallás, az örökkévalóság motívu
mai felé. Mintha a kezek a megszokottnál jobban, ösztönösebben keresnék az Istent. Ezeket
a kezeket szeretném megfogni, ezekhez a felnyíló lelkekhez szeretnék szólni, ezeknek az
Istent kereső testvéreknek szeretnék valamelyes segítségére lenni ezekkel a konferenciák
kal. Nem prédikálni akarok, nem akarok hitvédelmet művelni, nem teológiai tételeket hir
detni. Emberi élményeket akarok elmondani, és vallomást tenni: hogy egy mai ember, aki
benne él az idő és a történelem zuhatagában, gyötrődik a kor ellentmondásai miatt és érzi
problémáit, ám ugyanakkor - Isten kegyelmébőla keresztény hit világosságában élvén ha
nem is mindig látja, de a keresztény ember ösztönével érzi a diszharmóniák feloldásának
lehetöségét -, hogyan nézi ma az Istent és az embert, önmagát és az életet, az örökkévaló
ságot 'és a ma piIlanatát. Szavam a szív bőségéből fog szólni, és azoknak a szíveknek szeret
ne mondani valamit, akik rokonok vele abban, hogy nyugtalanok, amíg meg nem nyugsza
nak Istenben.

A szerzőnek 1945 adventjében mondott konferenciabeszéde itt jelenik meg először nyomtatásban a ter
jedelem megkívánta némi rövidítéssel,
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Az első szó: az Isten. Természetesen ha van Isten, akkor szánalmas erőlködés minden
emberi törekvés, amely nem őrá épít, minden gondolatmenet, amely nem belőle indul ki.
Aki az Istenben hisz, annak szemében belőle indul ki és beléje torkollik minden valóság és
minden érték. Hogyan nézi a mai keresztény ember az Istent?

Egy egyszeru mondattal kell kezdenem. banálisan hangzó mondattal, amely azonban
mindent magába foglal. Az Isten: van. ThéophileGautier francia költő szerint a művészt az
jellemzi, hogy számára a látható dolgok: vannak. A hivöt az jellemzi, hogy számára a lát
hatatlan dolgok is vannak. Hogy nemcsak a dolgok vannak, hanem a dolgoknál biztosab
ban és elsődlegesebben az, akitől a dolgok vannak. "Én vagyok, aki vagyok" - rnondja
Mózesnak az élö csipkebokor istene, a hivő ember számára az egész mindenség egy nagy
csipkebokor, és minden legkisebb létező egy-egy kis csipkebokor, amely azt kiáltja feléje,
hogy az, akitől a dolgok vannak: van. Ha egy képet látok magam előtt, vagy egy költeményt
olvasok, sok minden lehet benne, amiről bizonytalanságban maradok és nem értek és nem
tudok; nem biztos, hogy jól értem-e mondanivalóját, jól értem-e meg formai értékeit. Lehet,
hogy nem tudom ki a szerzöje és nem tudom, milyen időből való, de egyről nem lehet két
ségem, hogy volt vagy van egy festő vagy egy költő, aki alkotta, aki nélkül a kép, a vers nem
volna.

Valamikor a romantikus irodalomszemlélet korszakában bizonyos költői alkotásokat, az
úgynevezett népköltészet termékeit úgy fogták fel, hogy azok "a nép ajkán szűlettek" 
vagyis a romantikus elképzelés szerint valamilyen titokzatos módon "maguktól" keletkez
tek, és költői az a bizonytalan, egészen meg nem határozható valami, amit ez a kor népnek
nevezett. A mai néprajz- és néplélektan-kutatások kétségtelenné tették, hogy ha meg is le
het állapítani a népi költészet termékeiről egy kolletív erőnek, vagyis több, a közösség ízlé
sét kifejező névtelen szerzönek változtató, módosító beavatkozását, magát a módosítások
alapjául szolgáló eredeti művet minden kétséget kizáróan éppúgy egy költő alkotta, mint a
legmagasabb rendű müvészi költeményt. A világ-teremtés olyan költemény, amelyen sok
ilyen névtelen szerző dolgozik a kozmikus eröktöl, fizikai, kémiai, teológiai tényezökön ke
reszttil az emberig, de az ös-szöveg, amelyen ezek a másodlagos szerzök módosítani tudnak,
az egyetlen költő múvc, annál is kizárólagosabb múvc, mert hiszen maguk ezek a másodla
gos módosító erők is ötöle vannak.

Az Isten: van. Ez a mondat nagy vízválasztó hivő és nem-hivő közott. Isten hite vagy nem
hite a nagy. szakadék, amely két világot választ el egymástól: a hivő világa innen, a nem
hivóé odatúl. Ez az Isten nélküli világkép mindenekelött irreális. Az Isten nélkül való
ember olyanféleképpen áll a mindenségben, mint a ptolemaioszi világkép korában élő

ember állt a földön: egy kis, többé-kevésbé ismert világ az ő világa, amely szilárdan áll a
maga helyén és amelyen szilárdan vetheti meg ő is a lábát, nem kell félnie, hogy elmozdul.

, Mi, akik Kopernikusz és Galilei óta tudjuk, hogy ez a szilárdnak hitt föld csak kis mozgó
pont a végtelenségben, amely egy központi Nap kegyelméből él, lehetetlen, hogy irreális
nak ne érezzük azt a régi képet. Ilyen irreális világképe van az Isten nélküli embernek: azt
hiszi, hogy szilárdan áll az ő kis világában, holott léte minden pillanatában attól a nem is
mert Centrumtól függ, amely a sorsát irányítja. De a hasonlat nem jó. Hiszen a Centrum
olyan törvények segítségéve I végzi ezt az irányítást, amelyeket megtapasztalhat a Centru
rnot nem ismerő ember is, és könnyen élhet abban az illúzióban. hogy az ő világa a világ.
Irreálisnak látja a világot és a maga sorsát az Isten nélküli ember: sejtelme sincs arról a
Tényleges Hatalomról, amely élete minden pillanatában rendelkezik vele, amely életét,
halálát irányítja, - és evvel a hatalommal szemben nem lehet mindvégig i!Iúzióban élni,
mert ez előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában, de mindenkivel hallatja szavát, és
számon kéri a választ.

És ez az irreális világ szük, kicsinyes, töredékes világ. Akinek nincsen zenei hallása, an
nak számára nem létezik a valóságnak egy nagyszerű darabja; szegény marad ahhoz képest,
ami lehetne, ha nem volna ez a csonkasága. Aki nem tud olvasni, az előtt rejtve marad az
emberi szellemnek az az óriási birodalma, amely betükben. könyvekben él. Milyen szegé
riyes az analfabéta világa, akárcsak a kezdetleges iskolai képzettségű emberé is. De zenei
hallás és olvasni tudás nélkül még egészséges és normális emberi életet lehet élni, ha sze-
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gényeset is. Ám aki az Istent nem ismeri, az előtt az egész valóságnak mérhetetlenül
nagyobb része marad ismeretlen: nemcsak a végtelenség arányai, az örökkévalóság sejtel
mei, a természetfölötti élet kimondhatatlan gazdagsága, hanem az általa megtapasztalható
kis világnak is nagyobb része, hiszen az Isten minden egyes dologban, minden egyes törté
nésben, minden egyes szellemi jelenségben ott van valamiképpen, és aki ezt nem tudja, az
mindent csak részben töredékesen, irreálisan ismer, lát, tapasztal meg.

Éppen azért az ilyen irreális világképű emberben szükségképpen hiányozni fognak a
valóság arányainak érzéke, a dolgok hierarchiájának, értékrendjének szempontjai, mert a
legnagyobbat nem ismervén, nincs mihez hozzámérnie a kisebbeket. Az az ember, aki egy
életet él le a szegedi tanyán, amikor életében először jut be Dorozsmára, ráébred tanyájá
nak kicsisegere. Ha Szegedre is eljut, akkor már össze tudja hasonlítani vele Dorozsmát is,
és fogalma támad a nagyobb nagyságáról is. Aki még Budapestet is meglátja, abban még
szabatosabb arányok érzéke fejlődik ki, de Budapest nagyságának mértékét akkor fogja
csak igazán megérteni, ha még nagyobb világvárosokat is látott, amelyekhez képest Buda
pest is kicsi. Az igazi arányokat csak a magasságból, a legmagasabb csúcsokróllehet megál
lapítani, ahonnan le tudjuk mérni az egymáshoz való viszortyukat. Ilyenformán van az Isten
nélkül élő ember i~. Nem ismervén a legnagyobbat, túlértékeli a kis dolgokat. Mély értelme
van Szelll Pál szavának, aki az efezusiaknak írt levélben azt mondja, hogy csak a Krisztus
ismerete segítségével foghatjuk fel, hogy "mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a
mélység" (Ef 3,18). A hosszúságról és a szélességről talán még lehetnek megközelítő fogal
mai a nem-hivőnek is, de a mélységröl és magasságról igazán csak kicsinyes és törpe fogal
makat alkothat az, aki nem ismeri a Legmagasabbat és a Legmélyebbet. "Mi ez az örökké
valósághoz képest" - mondogatták egyes szentek, és azt akarták vele mondani, hogy az
örök boldogsághoz képest eltörpül minden földi érték. Valójában még többet jelent ez a
mondás: az örökkévalóság perspektívája nélkül semmit sem láthatunk a maga igazi valójá
ban, a maga igazi helyén, a maga igazi funkciójának megfelelően.

És sivár, sötét. nemegyszer fojtó az Isten nélküli világ. Az Isten nélküli világ sötétsége
akkor mutatkozik meg, amikor eljönnek a csapások, az egyéni bajok és a történelmi szenve
dések. Amíg ég a villany, addig a hideget is bírjuk valahogy; hogy mit jelent a sötétség, azt
megtapasztaltuk az óvóhelyes élet sötét heteiben. Ki ne emlékeznék azokra a drága félórák
ra, mikor meggyújtották a féltve őrzött gyertyák egyikét. Mit jelentett nekünk az a fény! És
mi volt utána megint a sötétség! Az Isten nélkÍiI élő embernek nincs villanya és nincs
gyertyája. Ha sötétbe kényszeríti az élet - és ki az aki enélkül élheti át az életét! -, akkor
érzi csak meg, milyen sötét, milyen sivár, milyen fojtó voltaképpen a világ. Ebben a sötét
ségben csak egyetlen erőközpont van, amelyből sohasem fogy ki és sohasem apad el az
áram: az Isten. Akinek nincsen kapcsolója, vagy eltörött a körtéje. mivel világítson a sötét
ben?

Persze, amikor Isten nélkül való embert mondok, akkor nem értek rajta minden olyan
embert, aki azt hiszi magáról, hogy Isten nélkül él. Nem egy emberrel találkoztam már, aki
agnosztikusnak vallotta magát, távol állott a vallástól és nem hitt Istenben, és mégis: egész
élete hangosan kiáltotta az ellenkezőjét. Nemes idealisták voltak ezek, a legmagasabb
emberi - saját hitük szerint csak emberi - eszmények vallói, tudomány, művészet vagy em
bertársak önzetlen és önfeláldozó szolgái, tiszta és jóakaratú emberek, akik nem sejtették,
hogy minden gondolatukkal és cselekedetükkel az "ismeretlen Istennek" szolgálnak. Bizo
nyos, hogy az Isten imádást, Jézus Krisztus megvallását,. az egyház az általa elénk adott hit
teljességének elfogadását várja és joggal várja tőlünk, de bizonyos az is, hogya megvallás
nak kűlönbözö módjai vannak. Az Isten a szíveket vizsgálja és kit-kit a neki adott kegyel
mek mértéke szcrint ítél; és két ember közül, akiknek egyike szájával vallja, életével pedig
megtagadja az Istent, másika viszont azt hiszi, hogy nem ismeri őt, ám valójában egész élete
őt szolgálja, bizonyos, hogy ez az utóbbi áll közelebb az Istenhez.

De hát vannak-e voltaképpen igazán ateisták? Úgy tetszik nekem, hogy aszó teljes értel
mében nincsenek, és nem is lehetnek. Kétféle embertípus vallhatja magát ateistának. Az
egyik, aki valójában sohasam foglalkozott behatóan Isten létének vagy nemlétének kérdé
sével, hiszen ez a kérdés valójában nem is érdekelte soha, de úgy él, mintha nem volna



Isten. Ezek a gyakorlati istantagadók. Egy német filozófus megalkotta a Philosophie des als
ob-ot, a mintha filozófiéját: ezek az emberek a "mintha" istentagadók; istentagadók kénye
lemböl, szellemi restségból. vagy önáltatásból: elhitetvén magukkal, hogy nincs aki felelős

ségre vonjon. A másik típus: aki elméleti okokra hivatkozva veti el az istenhitet. Valójában
ezeket sem lehet igazán ateistáknak nevezni, hiszen megbizonyosodni arról, hogy Isten
nincs, lehetetlen. Ezek az elméleti ateisták is csak annyit állíthatnak'. hogy Isten létének
bizonyítékait nem találták meggyőzőnek.Szabatosan tehát csak annyit mondhatnak, hogy
nem látják bizonyítottnak Isten létét és nem látják szűkségesnek feltételezését. Messze
vezetne annak vizsgálata, hogy ez vagy az az ernber miért látja sötétnek azt, amit az emberi
ség többsége és a legnagyobb szellemek világosnak láttak, és amit mi sem tudunk nem
látni napnál világosabbnak: miért nem találják meggyőzőnek az istenbizonyításnak azokat
az érveit, amelyeket a századok legkülönb szellemei fogalmaztak meg, és századok köszö
rültek ki a lehető legfinomabbra, s amelyekkel hiába birkózott mindmáig a minden irányú
kritika. Elég annyi, hogya leghatározottabb ateista is szabatosan csak agnosztikusnak és
pedig szubjektívagnosztikusnak vallhatja magát: én a magam részéről nem tudom elhinni,
hogy van Isten. Ennél többet -mondani logikai tévedés - ezt napjainkban jobban kell
látnunk, mint valaha -, s indokolatlan és megbocsáthatatlan merészség volna.

A közelmúltban még - mint tudjuk - akadémiák mondták ki a repülőgép .lehetetlenségét.
És ma a kisgyermek is nevet ezeken a tudósokon. Ha egy Periklész korabeli görögnek azt

. mondta volna valaki, hogy a perzsiai Suzában fog valaki szólni hozzád és ő Athénben meg
hallja annak hangját, bizonyára szeme közé nevetett volna a bolondos álmodozónak. Ki
merheti a huszadik században azt mondani valamire, hogy nincs, pusztán azért, mert nem
tapasztalta meg, vagy nem tapasztalhatja meg. '

Ha az okait keressük annak, hogy miért ateista valaki, vagy miért hiszi magáról, hogy
ateista, többnyire az illető emberségének csonkaságát találjuk magunk előtt. A valláshoz, az
Isten szavának meghallásához éppúgy valami "belső hallás" szükséges, mint az igazi zenei
élményhez. Nagyon valószínű, hogy - mivel a zenepedagógusok szerint zenei hallás nélkül
egészen senki sincs - ez a belső érzék legalább csírában mindenkinek a lelkében benne
van. A kérdés csak az, mennyire fejlődik ki vagy csenevészedik el a nevelés és a környezet
által. Valóban, ama túlzottan és végzetesen intellektuális nevelésünk nem alkalmas arra,
hogy a szó szoros értelmében kerek lélekké fejlessze az embert; a vallásnak megvan a maga
értelmi tartalma, de ez vajmi kis része az egésznek. És aki csak ezen keresztül látja, az szük
ségszerüen hamis fogalmat nyer róla.

Ugyancsak kiszárítólag, csenevészítöleg hat a lélek legmélyebb rétegeire az egész mai élet
gyakorlatilag materialista, elsősorban technikai érdeklődésre beállított életritmusa. A mai
közoktatás sovány táplálékán felnőtt embernek' a mai élet ózontalan légkörében bizony
nem könnyu megőrizni a gyermekkorában kapott vallásos nevelést. Annál is inkább, mert
igen sokan már korán tökéletlen, sőt hamis istenfogalmat alakítanak ki magukban, amely
azután természetszerűennem állhatja az élet ostromát. Az egyik rossz hitoktatásban része
sült, a másik rosszul tanulta meg, amit jól kapott, a harmadikban szerencsétlen családi
vagy egyéb körülmények hatása alatt valami szentimentális, limonádé ízű vallásosság
gyökeredzett meg: persze, hogy ennek gyerekes világa szétfoszlott az élet komoly szelének
érintésére. Ismét más valami manicheus ízű vallásosság ködébe került, amelynek minden
második szava: kötelesség, törvény, örök kárhozat volt; persze, hogy ezt egészséges lélek
sokáig el nem bírja. Megint mások életében a sok istenhivőnek méltatlan élete, bűnös

magatartása kompromittálta az egész vallást. De akárhány embernél egyszeruen azért
marad el "csak úgy magától" a gyermekkori hit, mert a róla való tudása és egész vallásos
élete nem fejlődött, hanem megmaradt a gyermekkori nívón. Holott minden másban ha:
ladt az idővel: tudása nőtt, tapasztalatai mélyültek, élményei gazdagodtak - csak a vallásos
életkör maradt azon a fokon, amelyre az iskolai évek alapítottak, persze, hogy ez az arány
talanság megbosszulja magát. Hozzájárul ehhez a töréshez az ifjúkori szenvedélyek kor
szaka: a szenvedélyes ember vajmi könnyen lerázza magáról azt, ami féket akar vetni ösztö
neinek, és odáig a legkevesebb ember éri, hogy újra immár magasabb igényekkel és maga
sabb színvonalon kidolgozza magának a könnyelműen elhagyott vallási életkört. A goethei
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mondásnak: aki nem volt ateista húszéves kora előtt, és aki ateista harmincéves kora után,
az nem teljes értékű ember, - van valami lélektani igazsága. Az ifjúkori ateiz~ustól szeren
esés külső vagy belső körülmények, mélyebb értelmi képesség, vagy fejlettebb vallási érzék
megmentheti az embert. De aki férfikorában sem tud túljutni az ateizmus· sivár világán, az
valóban nehezen lesz teljes értékű ember.

Nincsen fontosabb, egész életünkre döntöbb feladata az embernek, mint hogy az Istertről
helyes fogalmat alakítson ki magának. Nagyszeru feladat és gyönyörüséges munka volna
sorra venni most a keresztény .istenfogalom egyes mozzanatait, és elmerülni a legszüksége
sebb tudomány mélységeibe. Ennek a kurtára szabott elmélkedésnek csak annyi lehet a
becsvágya, hogy egy-két gondolatot állítson elénk, azokat, amelyek életünk alakítására a
legdöntőbbek.

Ilyen mindenekelött: Isten a Teremtő. Isten teremtette a mindenséget: ő az első ok, az
első mozgató, a mindennek kezdete és kezdője. Ha ezt az igazságot életalakításunk szem
pontjából vesszük vizsgálat alá, talán nem is helyes azt mondani, hogy Isten teremtette a
világot: a valóságnak jobban megfelel és számunkra mindenesetre közelebb hozza, ha azt
mondjuk, hogy Isten teremti a világot. A világ teremtése nem a múlt homályából rémlik
elénk, hanem folyik a jelenben és a jövőben úgy, mint a múltban: nem statikus tény, hanem
dinamikus folyamat. Nem szabad úgy képzelnünk, mint Az ember tragédiájá-nak kezdő

sorai állítják - ezek a sorok hangolták le első beletekintésre Arany Jánost is -: "Be van fe
jezve a nagy rnü, igen. A gép forog, az alkotó pihen." - A nagy rnú nincs befejezve, hanem
folyik: a gép forog, az alkotó azonban nem pihen.: hanem forgat. A bergsoni "életlendület"
közelebbről jellemzi, mint ez a "mesteremberes" elgondolás. Isten független az időtől. Az ő

számára nincs jelen, múlt és jövő, az ő munkálkodása - a teremtés időtlen jelenben. "Az én
Atyám szüntelen munkálkodik" - mondja az Úr Jézus. Isten munkálkodik a világban - a ter
mészetben és a történelemben is -, bennünk és körülöttünk. Őbenne élünk, mozgunk és
vagyunk, mint az Apostol mondja, de ő él, mozog és van mindenben és minden mögött, ami
él, mozog és van: ezt átélni, ezt megérezni, ez voltaképpen a vallásos élmény lényege. Min
denben meglátni az Istent, Isten gondolatát, Isten múködését, erre elsősorban a nagy szen
tek adtak példát. Úgy tetszik azonban nekem, hogy a maguk módja szerint az igazi múvé
szek egy része is erről a nagy élményről szól. Egyszer váratlanul abban a szereneseben
részesültem egy külföldi városban, hogy végigtanulmányozhattam egy Van Gogh kiállítást.
Ennek a nagy festőnek természeti képei a bennük izzó csodálatos nagy fénnyel szinte kény
szerítőleg sugallták az Isten jelenlétének érzését, holott a képek tárgya nem volt más, mint
egyszeru falusi és mezei tájrészletek. De ezekben a napsugaras tájakban az élt, ami mögöt
tük volt: Aki mögöttük volt. Milyen öröm volt számomra, amikor kezembe került egy kitű

nő Van Gogh tanulmány és abban ugyanezt az alapgondolatot találtam: Van Gogh mint a '
vallásos élmény múvésze. Hányszor mondták nekem is jó barátok egy-egy közös bizalmas
versolvasás után: milyen irigylésre méltó dolog, ha valaki így tudja nézni a világot. Ők nyil
ván azt hitték, hogy a költöt irigylik, pedig a vallásos embert irigyelték, akinek élményét a
költő csak formába öltötte. Tudósok, akik egészen bele tudnak merülni a valóságnak leg
alább egy ponton való vizsgálatába, hányszor beszélnek szinte mámorosan arról a "túdomá
nyos" élményről, ami voltaképpen nem más, mint a dolgokban munkálkodó teremtő Isten
megérzése. A primitív ember öntudatlanul is közelebb áll ehhez az élményhez, mint a
modern idők elsekélyesedett intellektualistája; a mítoszok, balladák, olykor mesék mélyé
ről ennek az élménynek a remegése hallik ki.

Isten munkálkodik természetben és történelemben a maga teremtői módján: a termé
szetben természeti törvények által, a teremtményeken keresztűl.A korallszigeteket a koral
lok útján hozza létre. Az emberi szigeteket - családokat, társadalmakat - emberek útján. A
természeti erők, amelyeket megteremtett, kipattantják a villámot; az emberi lélek, amelyet
megteremtett, lehozza a villámot a földre és megalkotja belőle a villamosságot, a villamos
ság segítségével pedig átalakítja a földet. Isten megteremti az emberi szervezetben a be
szélő szerveket és beleadja az emberi lélekbe az értelmet, amely felhasználja őket. így meg-
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teremti az ember útján a nyelvet és a nyelv újtán közösséget, irodalmat bölcsességet, vallá
sos élményt.

Az ember az Isten munkatársa a teremtés folytonosságában. Az, apa és az anya, akik
embert állítanak a világba, a földműves, aki segíti a földet, az iparos és a múvész, aki alkot:
mind Istennel dolgozik együtt, folytatja, illetve általa Isten folytatja a teremtést. Ebben az
értelemben minden ember az Isten munkatársa. Én is az vagyok. Minö jelentőséget nyer
ettől a gondolattól egész egyéniségem, de milyen óriási jelentőségetnyer az egész világ szá
momra, hiszen benne és rajta kell dolgoznom Isten napszámában! És ha Isten dolgozik a
világban az emberek által, akkor szeretnem kell ezt a munkát, nemcsak magamért, hanem
másokért is, szeretnem kell azt, amit ez a munka megdolgoz, a világban: a fejlődést, a hala
dást. Keresztény ember, aki a fejlődésben Isten teremtő munkáját látja, nem lehet laudator
temporis actio Nem lehet "reakciós", mert szent bizalommal, lelkesedéssel, sőt cselekvő
részvétellel nézett előre és nem hátrafelé: szereti azt, amit az Isten általa és embertársai
által kidolgoz a világban. Ezt jelenti a keresztény életről szóló tanítás.

Ehhez azonban voltaképpen még nem kell kereszténynek sem lenni. Ehhez elég vallásos
embernek lenni. A keresztény ernber számára, a keresztény ember lelkében, ha ezt a szót
hallja: Isten, azonnal felcsendül egy második szó: Krisztus. A tcrerntö Isten gondolata mel
lett a keresztény istenfogalomban ott van a megtestesült istenfogalom is: a második isteni
Személy, az Ige, aki "testté lőn, hogy közöttünk lakozzék". A megtestesült Isten Jézus Krisz
tus, aki a mi számunkra egyben a megváltó Isten is.

Mit jelent az ember vallásos élete szempontjából a megtestesülés? Azt jelenti, hogy az
Isten a megtestesült Istenember személyében a szó szoros értelmében foghatóvá válik
számára. Az ember istenkereső ösztöne mindig afelé törekedett, hogy valamiképpen meg
foghassa az Istent, - mint a csecsemő, aki mindennek utána kap, amit kívánatusnak talál és
a szájába akarja venni. Az istenséggel szemben többé-kevésbé ilyen csecsemők vagyunk
mind. A vallástörténet egy tarka illusztráció-sorozattal szolgál ennek az ösztönnek jellemzé
séül. A legkezdetlegesebb bálványoktól a nagyszerű görög istenszobrokig, a legősibb rítu
soktól és' legdurvább babonáktól a görög mitológia rag~ugó képeiig és a legkülönbözőbb

misztériumok titokzatos szertartásaiban hányféle formában próbálta az ember megragadni,
valamiképpen emberivé tenni az istenséget. A próbálkozás furmája lehet primitív, lehet
visszataszító is, mint a borzalmas bálványalakok és emberáldozatok, az aranyborjú és annyi
más, de a, vallástörténeti kutatás már ezekről is félreérthetetlenül kimutatta a mélyukben
rejlő tiszta, ősi, emberi istenszomjúságot, azt a legmélyebb értelmét minden vallásos csele
kedetnek, amelyet a' próféta az Emmanuel, a köztünk lakó Isten nevevel nevez meg. A
többé-kevésbé gyarló és tökéletlenül kísérletező emberi ösztön szavára maga az Isten adja
meg a feleletet: a megtestesült Isten, az Istenember történeti tényével.

A, második isteni Személy a szentatyák tanítása szerint Istennek önmagáról való gondo
lata. Szent Ágoston szerint az Atya kimondja magát, és ez az önmagáról való ige a Fiú, - a
láthatatlan Isten képmása (Kol 1, 15). Ha az Isten felől nézzük a második isteni Személyt,
akkor Istennek önmagáról való és önmaga számára kimondott gondolatát kell benne lát
nunk; ha a mi szempontunkból vagy ami oldalunkról nézzük, akkur azt az igét, amelyet
Isten önmagáról mondott az embereknek. Így jelenik meg az isteni az emberiben. Benne
mutatta meg Isten az embereknek, benne nyilatkoztatta ki önmagáról mindazt, amit az
embernek róla tudnia kell. "Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni" (Mt ll, 27). Az Úr Jézus nemcsak megtanít bennünket rá, hogy ki és milyen
az Isten - legalább amennyire nekünk szükségünk van -, hanem emberi formában is meg
mutatja e~t. Ezért a keresztény ember, amikor Istenre kell nézni, Krisztusra néz. "Aki en
gem lát, látja az Atyát" (Jn 14, 9). És megtanított bennünket arra is, hogyan kell az Isten
akarata szerint élni. Ám ezt megint nemcsak tanítással nyilatkoztatta ki, hanem megint a
maga élő személyében, eleven emberi életében. "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn
ll, 25). Egyszóval mindent, amire az embernek Istenből szűksége van, egy konkrét tör
téneti, emberi egyéniségben állított közénk. Ennek az istenemberi egynéniségnek a képe
jelenik meg az evangéliumban. Egy ember jár közöttünk. aki ulyan mint rni. a bűn kivéte
lével mindenben hasonlít hozzánk, akit igazán "megfoghatunk", megérthetünk. amennyire
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tőlünk telik. Aki megismeri, lehetetlen, hogy meg ne szeresse: aki belemélyed, lehetetlen,
hogy vonzását meg ne érezze. Aki az evangéliurnot egyszeru lélekkel, nyílt lélekkel olvassa,
tanulmányozza, annak nincs szűksége többé bizonyítékokra ahhoz, hogy istenségében
higgyen. Mindenki elmondhatja magáról Napóleon szavait, aki az evangéliummal bizalmas
viszonyba került: Én ismerem az embert, nekem elhihetik. Krisztus több, mint ember. Íme
a láthatatlan Isten, aki Jézus Krisztus személyében látható, élő Istenként lakozik közöttünk.

Hogyan lehet, hogy mégis oly sokan vannak, akik nem szeretik?! Könnyu volna azt felelni
rá, hogy nem olvassák az evangéliurnot és ezért nem ismerik. Gandhi zsebében hordja az
evangéliurnot és kínaiak, japánok, pogányok nemegyszer szinte szent könyvként forgatják,
köztünk pedig, akik az Úr Jézus családjához tartozunk, akárhányan vannak, akik csak a va
sárnapi szentleckék és evangéliumok felolvasásából ha ismernek imitt-amott egy-egy gyak
rabban hallott részt. De' ha olvassák is: az evangéliurnot nem elég olvasni, az Úr Jézus taní
tását nem elég ismerni, szívvel kell fogadni és cselekvéssel megvalósítani: enélkül érteni,
ismerni sem lehet. Úgy vagyunk evvel, mint az esztétika elméletével: ha még olyan jól is-

I

meri is valaki, ez még nem ad esztétikai élményt; az nem megismerés, hanem átélés, teljes
átélés dolga. A vallást is, az evangéliumot is csak az ismerheti meg, aki éli. Csak belülről

nyilatkozik meg. Ettől az átéléstól. ettől a követéstől azonban sokan olyanok is, akik isme
rik és csodálják az Úr Jézus életét, ösztönösen félnek, mert érzik, hogy ismerete következ
ményekkel jár. Az evangélium nemcsak történelem, sőt nemcsak Credo, hanem erkölcsi
törvény is, amely kötelez, éspedig nemegyszer kényelmetlenül kötelez. Ettől fél, aki ~ mivel
csak a törvény szavait ismeri - még nem tudja, amit a belülről átélő megtapasztalt, hogy az
Úr Jézus "igája édes és az ő terhe könnyu", .

Pedig a testté lett Ige nem megismerést kíván, hanem személyes viszonyt. Azt kívánja,
hogy benne, az ő személyében higgyünk. "Aki énbennem .hisz, örök élete vagyon." Azt kí
vánja, hogy őt személyében kövessük: "Aki követni akar, vegye fel keresztjét és kövessen
engem". - "Én vagyok az út, az igazság és az élet." - "Aki eszi az én testemet és issza az én
véremet, annak örök élete vagyon." Őt hinni, Őt követni, őt magunkhoz venni, vagyis vele a
legszorosabb viszonyba lépni: ez az, amit az ember legmélyebb istenkereső vágya sürget.
Isten a keresztény ember számára a gyakorlatban annyi, mint Krisztus. Bizonyos értelem:
ben egyenlőségi jelet lehet tenni a két név közé. Ez a mondat kell, hogy megbotránkoztas
son mindenkit, aki nem ismeri az igazi Krisztust. Már Szent Pál megmondta, hogy ez "a zsi
dóknak botrány, pogányoknak pedig oktalanság, a meghívqttaknak azonban, zsidóknak és
görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége" (l Kor l, 23-4). .

Így válik az Úr Jézus személyében élővé számunkra a láthatatlan Isten: élő Isten, megtes
tesült Isten, hozzánk hasonló Isten. De ez a hozzánk hasonló Isten még több a mi számunk
ra, mint megtestesült Isten. Ha az isten eljön hozzánk, közénk, hogy megadja nekünk magá
ból mindazt, amire szükségünk van, akkor nem elég, hogy megtanítson, mit kell róla tud
nunk, hogyan -kell szerinte élnünk: erőt is kell adnia hozzá, hogy megvalósítsuk ezt a hitet
és ezt az életet. "Mindazoknak, akik benne hittek, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé
legyenek" (Jn 1). A megtestesült Istennek megváltó Istennek is kell lennie, ha ki akarja elé
gíteni mindazt az igényt, amelyet ő oltott teremtményeibe önmaga iránt. És itt újra az em
beri lélek legmélyebb rétegéibe kell leásnunk, ha meg akarjuk érteni, mit jelent az ember
szempontjából - hogy úgy mondjam, lélektani szempontból- a megváltás. Amellett az alap
ösztön mellett, mellyel az ember mintegy utána nyúl az Istennek, van egy másik nem ke
vésbé mély és nem kevésbé erős ösztöne. helyesebben bonyolult ösztönkomplexurna az
emberi léleknek: a megváltás utáni sóvárgás. Mintha kettős gyökere volna ennek az ösztön
nek: az egyik kiirthatatlan félelernérzet. az ember lelkén valahogyan rajta ül a katasztrófa
lehelete. Van ebben valami egy elmúlt katasztrófa elhomályosult ernlékéból. és valami egy
fenyegető ismeretlen katasztrófa lehetőségéből.Az élet és mindaz, ami vár vagy várna az
emberre, valami titokzatos hatalomként vetíti rá árnyékát a lélekre. Az újabb valláslélek
kutatások és az összehasonlító vallástörténet óriási anyaga ennek az ösztönnek szinte fan
tasztikus illusztrációjával szolgálnak. De hiszen már az ókori ateizmus eljutott addig a ba
nális mondatig, hogy primas Deos timor fecit: az első isteneket a félelem alkotta. Nem, a
félelem nem képes isteneket alkotni, de hogy az egyik első lendítője volt az embernek az
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istenség felé, az kétségtelen. De hát ma, amikor egész filozófiai irányzatok, éppen a legmo
dernebbek, épülnek erre a szorongásra, a rettegésre mint alaptételre (Heidegger. Jaspers),
amikor Kierkegaard óta a vallásfilozófiában is olyan nagy szerepe van ennek a gondolat
nak, igazán felesleges sok szót vesztegetni a tétel bizonyítására. Ez a félelemérzés azonban a
gyengeség öntudatával és bűntudattal fonódik össze a lélekben. Az ember nemcsak fél va
lami titokzatos szerencsétlenségtöl, nemcsak úgy érzi; hogy ki van neki szolgáltatva, hanem
úgy érzi, hogy valamiképpen meg is érdemli ezt. A személyes bűntudat és az embervolthoz
hozzáfűződő bűnösség végzetszetű árnyéka együttesen homályosítja el az öntudat egét. Az
ember érzi, hogy különbnek kell lennie mint amilyen: ugyanakkor azt is érzi, hogy nem tud
azzá lenni, amivé lennie kellene. Video meliora proboque, deteriora sequor - mondja Ovidius.
És Szent Pál: "Más törvényt látok tagjaimban, ez küzd értelmem törvénye ellen, s a tagjaim-'
ban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra
szánt testtől?" (Róm 7, 23-4). Az ember érzi, hogy ezen a tehetetlenségen. ezen a belső sza
kadasen emberi erő segíteni nem tud. És itt kapcsolódik ebbe az ösztönkomplexumba a
pozitív mozzanat: az ember akarja, hogy segítsen valaki rajta.

Az ember egy kéz után sóvárog, amelykinyúlik feléje és megfogja a kezét. Az ember na
gyon jól érzi, hogy ez a kéz csak felülről jöhet. "Ki szabadít meg e halálra szánt testtől?" 
kérdi Szent Pál, és felel rá: "Isten kegyelme a mi urunk Jézus Krisztus által". Hogyan vált
meg? Ezt most nem keresem. Ezeknek a fejtegetéseknek nem céljuk, a teológiai elmélke
dés. Csak azt kérdezem: bennem, az én lelkemben hogyan mutatkozik meg ez a megváltás?
Mitől vált meg engem a megváltó Isten? Mindenekelőtta katasztrófától; az ősi katasztrófa
rám nehezedő emlékétől is és a fenyegető, jóvátehetetlen katasztrófa veszedelmétől is,
mert tudom, hogy ha megragadom az ő kezét, mentve vagyok. Az átok érzésétól. mert tu
dom, hogy Isten, akinek bosszúálló keze nehezkedne reám, az ő kedvéért szeret engem. A
személyes bűnök tudatától nem vált meg automatikusan, de' módot ad rá kegyelmével,
hogy mindig újra kiemelkedhessen a bűnből. A gyengeségtöl, a belső szakadás érzésétől

nem szabadít meg, de segítő kegyelmével minden egyes esetben, amikor szükségem van rá.
módot ad. hogy legyőzzem a gyengeséget és helyre állítsam a megszakadt harmóniát. A
szenvedést nem veszi le rólam, de elveszi annak átok jellegét, és kegyelmével módot ad,
hogy feldolgozzam. jóra fordítsam. értékre váltsam. A halál árnyékából sem ad szabadulást,
de ezt ~ fenyegető sötétséget szelíd és megnyugtató árnyékká változtatja, amikor megtanít
rá: csak rajtam áll, hogy ez a pillanatnyi átmenet az örök boldogság kapujává legyen szá
momra. Minden emberi gyengeség és félelem ellenében kifogyhatatlan biztatásként ér az
átélt tudat, hogy rendelkezésemre áll a biztos és legyőzhetetlen erő: a megváltásban meg-
szerzett kegyelem. .

A megváltás megtörtént titokzatos módon a kereszthalál órájában. Az én számomra azon
ban ez is csak úgy válik valóságga, hogy személyes viszonyba lépek a megváltó istenséggel.
Dehát hogyan lehetséges ez? Hogyan léphetek személyes viszonyba avval az Úr Jézussal.
aki közel kétezer esztendővel ezelőtt élt. halt meg, támadt fel és szállott mennybe? Az
evangéliumot olvashatorn, az Isten igéjét hallgathatom, de ez mind nem ő, csak szó róla.
Nekem vele magával. az ő élő személyével kell személyes viszonyba lépnem. Ilyen viszony
ban volt vele a Boldogságos Szúz, aki a szíve alatt hordozta, táplálta és nevelte. Ilyen vi
szonyban volt vele János, aki kebelén nyugodott az utolsó vacsorán, Péter, akinek a lábát
mosta, Magdolna, aki az Úr Jézus lábát mosta és Tamás, aki sebeibe bocsátotta ujjait. De én
nem voltam ott, nem hallottam szavát, \nem örültem vele az .utolsó vacsora asztalánál, és
nem álltam ott a kereszt alatt. Pedig én is hallani akarom tanítását és keblére akarom haj
tani fejemet. Én is "fogni" akarom az élő Istent, az élő Krisztust. Azt akarom, hogy ne csak
eszme legyen számomra, ne csak történelem, ne csak ígéret, hanem valóság, jelenvalóság,
beteljesülés. Személyesen akarom megtapasztalni az élő Istent. Ha az Isten következetes
önmagához - és hogyne volna az! -, akkor valamiképpen ezt az igényemet is ki kell elégí
teni, hiszen ez is őtőle való, Annak a gondolatnak, amely a megtestesülés titkában és a meg
váltás titkában megmutakozik, valami folytatásának is kell lenni: a megtestesülésnek hoz
zám, az én személyemhez is el kell érnie és a megváltásnak hozzám. az én személyemhez is
el kell jutnia. Ha az Isten jónak látta, hogy megtestesüljön az emberiség számára, akkor en-
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nek a megtestesülésnek valamiképpen meg kell hosszabbodnia és ki kell szélesülnie térben
és időben minden ember számára. Ez a gondolat adja meg értelmét Az ember szempontjá
ból annak a nagy ténynek, amelyet Szent Pál Krisztus misztikus testének nevével illet.
Krisztus meghosszabbítja, mintegy testileg is intézményessé teszi 'magát minden ember és
minden kor számára: ez a misztikus Krisztus-test az egyház. Nem lehet róla kétség, hogy az
Úr Jézus mintégy önmaga helyett szánta nekünk az egyházat. Az L vatikáni zsinat tétele
szerint azért alapította, "hogy örökre állandósítsa a megváltás múvét". - "Íme én veletek
vagyok minden nap, a világ végezetéig" (Mt 28, 30). Aki az egyházra hallgat, őrá hallgat. Aki
az egyházat megveti, őt veti meg. Vagyis az egyház bizonyos értelemben ő maga.

Fentebb egy vakmerő egyenlöségi jelet tettünk Isten és Krisztus neve közé. Íme az Úr
Jézus szavai késztetnek bennünket egy még vakmeröbb egyenloségi jelre Krisztus és
egyház között. De ha abban Isten ereje és bölcsessége nyilatkozott meg, még közvetleneb
bül megnyilatkozik ebben. Kívülállók között főleg politikai célzattal közkeletű frázis meg
különböztetni a kereszténységet és az egyházat; tisztelettel hajolni meg az első előtt és el
fordulni a másiktól. Nem érti sem Krisztust, sem a kereszténységet, még kevésbé az egy
házat az, aki elválasztja őket egymástól. A kereszténység nem tanítás, filozófia, dogmatika;
az is, - de sokkal több. A kereszténység nem erkölcstan, törvények és parancsok összessége;
az is, - de sokkal több ennél. A kereszténység élő élet, az egyénnek Istennel való személyes
közössége, ugyanakkor emberi élet, tehát közösségben való élet is. Ma, amikor egy újonnan
alakuló közösségi világ felé haladunk, amikor az emberek nagy tömege, éppen a legkülön
bek, egy-egy közösségben, szervezetben, pártban. munkaközösségben élik ki életük legjava
tartalmát, könnyebb ezt megérteni, mint a közelmúlt individualista korszakában.

Az élö egyházban válik számomra, egyén számára foghatóvá az élő Isten. Az egyházi kö
zösségben jön el hozzám személyesen, személyemhez. Eljön hozzám élö tanítása: "Aki tite
ket hallgat, engem hallgat." Eljön hozzám élő, személyes tekintélye: "Amint engemet kül
dött az Atya, úgy küldelek én is titeket". Eljön hozzám élö ereje, a kegyelem: a szentségek
ben az egyházon keresztül. Megszülettem és újjá akarok születni életre és örök életre: az
egyház elküldi hozzám a vizet, amelyben újjászülethetem a Szentlélckböl. Bűnbe estem, f~l
akarok kelni, de nem tudok, amíg rajtam a bűnök terhe: az egyház elküldi hozzám papját,
aki a Krisztustól kapott hatalmat oldásra, kötésre és elmondja fölöttem Krisztus szavát.,
Megbocsáttatnak a te bűneid. Felserdültem, megértem az életküzdelemre, el akarok indul
ni pályámon, az egyház hozzafelém a küzdelern kenetét, a bérmálás szentségét. Új életet
akarok kezdeni, egész életre szóló elhatározás előtt állok, családot akarok alapítani, vagy az
egyház belső tanító rendjébe akarok felvétetni: az egyházköti össze kezemet hitvesemével,
az egyház teszi karját vállamra a püspök mozdulatával és közli velem a Szentlélek erejét.
Beteg vagyok, a halál közeledésétöl rettegek, erőt vesz rajtam a félelem: az egyház hozza a
szentkenetet, a bátorítást, az örök boldogság zálogát. Személyes viszonyban akarok élni
Krisztussal, minden nap meg akarom tapasztalni őt, minden nap hallani akarom a szívem
ben szavát, minden nap érezni akarom erejét: az egyház megnyitja, elóttem az oltárszek
rényt és ajkamra teszi a titokzatos Ostyát, benne az élő Krisztust: "Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, énbennem van és én őbenne".

Ha vakmerőségvolt az egyenloségjel Isten és Krisztus között, és még vakmeröbb a má
sik: Krisztus és az egyház között, most elértünk a legvakmeröbb azonosításig: a szentáldo
zásban az Isten valamiképpen velem magammal válik eggyé. Valamiképpen velem azono
sul. Erre a vakmeröségre nem magamtól veszem a bátorságot: a szentatyák gondolata ez és
Szent Anselm fejezi ki legmerészebben, amikor Cur Deus homo? címu munkájában a felve
tett nagy kérdésre, hogy miért lett emberré az Isten? egyenesen ezt a feleletet adja: hogy az
ember istenné lehessen. A szentáldozásban az ember valamiképpen Istenné lesz. Természe
tesen nem úgy, hogy a teremtmény teremtövé válik - ez lehetetlenség -, hanem úgy, hogy
az Isten bizonyos titokzatos módon felvesz engem saját életének közösségébe, amikor ve
lem egyesül. A szentáldozásban valamiképpen első személybe is közöm van az istenséggel.
Itt már nemcsak az Isten lesz élövé bennem, hanem én is benne élek: "Énbennem lakik és
én őbenne", Ez az élö Isten végső szava az emberhez. Embernek és Istennek a lehető leg
tökéletesebb élö egysége. Az emberi mintegy beleöltözik az istenségbe: az élö Isten éli az



élö Krísztusban, az élő egyházon át a saját élő személyében. Szent Pál szavai, melyekkel
elmélkedésünket kezdtük, erre biztatnak bennünket: "Atyámfiai itt az óra az álomból fel
kelni, mert most közelebb van hozzánk üdvösségünk, mint mikor hivőkké lettünk. Az éj el
múlt, a nap elközelgett, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit és öltözzünk a mi urunk
Jézus Krisztusba" - az élö Istenbe. Ámen.

Galambosi László

VILÁG VILÁGLÁSA
Hegyi Bélának

Tizenkét kapuláb gyöngyből van kiverve,
Az Úr Jézus széke közbül van helyezve.

(Székely karácsonyi kántáló)

Ördög átka minket latrok hintajába
bé sohase fogjon.

Fagyöngy holdas ága, Világ világlása
kunyhónkon virradjon.

Borítsuk bundánkat Jézus jászolára,
ne kékítse lábát hideg harapása.
Boldogan tekintsen az ingecskés Isten

éneklőanyjára.
Vigyük Kisdedünket magosságos helyre,
virágról virágra szájunk lehelgesse,
ha jár bajos pusztán s Ieruzsalem útján,

ne szálion hiába.
Poklos hajlokába. Lázár kamrátába

vigastul belépjen.
Golgota kövére csordogáló vére

honunkba segítsen.

Gazdag az ég, fénykertjében
pávabögyű csillag.

Ékességes Szú: jobbjában
liliomok nyílnak.

Kötényében aranyrozsa,
szirmon áll aGyennek.

Simogató kezeesket
sugárban lebegnek.

Kong a harang, hangot csorgat
muzsika-erdobe.

Farkast űzni öltözködjünk
fölizzó fehérbe.

Vidulj velünk Jézus, haltól tükrös szákot
emelgetünk. magtól duzzadnak a zsákok.
Kenyerünk karéját bőség csókolgatja,
subázott fekhelyünk bíbor koszorúzza.

Ördog átka minket latrok hintajába
bé sohase fogjon.

Fagyöngy holdas ága, Világ Világlása
mindétig ragyogjon.
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