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Rorate caeii...
1. Rorate caeli desuper... ("Harmatozzatok egek a magasból") így is
történt: az Égből szállt le és mégis a földből nőtt ki: "Az Ige testté
lett", de "kihajtott Jessze törzse". Olyan csendesen, édesen szállt le,
mint a harmat, olyan melegen ömlött, mint a tavaszi eső, és olyan
ismerős volt; közülünk nőtt ki: Emberfia, szentek és bűnösök uno
kája. Köszöntsed Benne előre az Ég és Föld beígért, várva várt aján
dékát! A magasból érkezőt és amellőlünk sarjadót.

Énekeld bele a fohászba hitedet: csak Istentől jöhet számodra
az, amit leginkább keresel, legjobban nélkülözöl: az öröm, a béke,
az üdvösség; de a jó Isten ajándéka itt bújik ki valahol a földből,

vigyázz, rá ne lépj, a legkisebb emberben van elrejtve. De sok
kincs mellett mész el, melyet Isten eldugott számodra életed útja
mentén!

Énekeld bele reményedet: nem kell neked más, mint az Isten:
Öt keresi az értelmed, rá van hangolva a szíved; Ö az otthonod:
amikor nála vagy, minden ismerős, minden szép, minden a tied.
A teremtett világ nem arra való, hogy ölelgesd, hanem hogy fel
menj rajta a jó Istenhez. Az emberek útitársak, nem közönség,
mely neked tapsoljon, sem szolgák, akik neked szolgáljanak; test
vérek, akikkel együtt vár bennünket az Atya. Nélkülük nem látna
szívesen minket sem. Énekeld hát bele a lelked honvágyát, a
mennyország reményét.

Énekeld bele bizalmadat: biztos vagy benne, hogy a te kedve
dért lehajol az ég, kisarjad a földből az üdvösség. Énekeld hálá
val, gondolj a jó Isten irgalmára, mellyel utánunk jött, hogy haza
vigye a szökevényeket.

2. Emitte Agnum, dominatorem terrae...("Küldd el a Bárányt, a
föld uralkodóját") Küldd el a farkasok közé, hogy megtépázzuk,
hogy felfaljuk Öt. Hogy szidjuk, mert túl szelíd, mindenkinek
meg akar bocsátani, hogy megvessük Öt, mert kicsiny, jelentékte
len, rajongó; csak tanít, szenved, de nem tesz semmit, nem nyúl
bele a világ folyásába. Küldd el a Bárányt, hogyagyarainkat vi
csorítsuk rá, mert mindenbe beleszól, hogy megkötözhessük, ki
forgatván szavait, elferdítvén tanításait, kilúgozva, felhígítva,
hogy ne maradjon benne semmi isteni, csak a mi lapos, remény
telen emberségünk; küldd el Öt, hogy ellentmondjunk neki,
szembeszálljunk vele, és üssük, üssük, míg csak utolsót nem só
hajt.

Ezért hívjuk: "küldd el a Bárányt"? Nem Bárány kellene ne
künk, hanem olyan, aki vasvesszővel ver minket és összetör, mint
a cserepet. Ó, küldd el mégis a Bárányt. Ha összetörsz, igazad
van, Uram, megérdemeltem, de attól már nem leszek jobb. Emlé-
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kezzél meg irgalmadról is, az gyógyíthat meg engem. Averéstől

nem leszünk jobbak, csak ha irgalmasságodat is megmutatod raj
tunk, ha látjuk, hogy Neked jobban fáj a mi bűnünk, a mi sor
sunk, a mi verésünk.

Küldd el a Bárányt, hogy megtanuljunk szeretni, hogy jóváte
gyük, amit elrontottunk, hogy mi is tudjunk örömet szerezni
Atyánknak, és hogy örülni tudjunk annak, hogy megszülettünk.
Küldd el a Bárányt, a barátság zálogát, a mindent Rendbehozot,
a Helyreállitót. a Kibékítőt, az új és örök Királyt, a Pásztort, aki
hazavisz, a Testvért, aki egy velünk, akit ha megcsókolunk. az Is
tent csókoljuk meg és saját szebb magunkat.

3. Conditor alme siderum.: ("Csillagok édes Teremtője") A csil
lagok teremtője: édes! Atya, atyai Szív, atyai gyönyörűséggel al
kot: fiainak játékot csinál az Isten, csillagos eget, csillag-körvasu
tat. Mindent ilyen édesapai gyönyörűséggelépített meg: a földet
is és rajta mindent, a testünket is, de főleg a lelket, amellyel majd
meglátjuk Öt is, a mennyországot is, amelyben Vele lakunk. Mint
a madár építi a fészkét, úgy szedett össze nekünk mindent, hogy
jó legyen; meleg legyen, szép legyen az ő leendő fiókáinak.

Condolens interitu... ("Irgalomra indított a pusztulás") Menj, Fi
am, hozd vissza őket! Nem jó nekik ott kinn a hidegben, otthon
nélkül, cél nélkül kóborolni. Elfogyott már az atyai örökség, ide
geneknek szolgálnak. Menj, Fiam, váltsd vissza őket; disznókat
legeltetnek, már a moslékból se jut nekik, szemétdombon keres
gélnek és összevesznek egy romlott konzerven. Menj utánuk. De
ne bíborpalastodban, hanem az ő gúnyájukat húzd fel, hogy iga
zán testvérnek érezzenek. Lássák, hogy inkább akarok Atyjuk len
ni, mint ítélő Bírájuk. Hirdess amnesztiát: aki hisz és Veled tart,
az fiam lesz újra.

Uti sponsus de thalamo ("Mint nászteremből vőlegény") Mária a
nászágy, akiben Isten átölelte az emberiséget, hiszen Isten Fia tőle

kapta emberi természetét. Ó, nagy méltósága a Szűzanyának! Pá
ratlan szerep: szeplőtelen, tiszta ágynak lenni, amelyben egyesül
Isten az emberrel. Minden keresztény, de főleg minden pap is tha
lamus (nászágy). Nem közvetítő irodák vagyunk, ahol összehoz
zuk Istent az emberrel, hanem anyának kell lennünk, akinek tes
téből, lelkéből vesz a Szentlélek, hogy kialakíthasson egy új gyer
meket az Istennek. Az én ágyam tiszta-e, a lelkem, a szívem, a
kezem, a szám? Istennel hálok-e, lakom-e, Öt ölelern, Öt fogom-e?

4. Hora est iam nos de somno surgere... Róm 13,11 ("Itt az idő,

hogy fölkeljünk az álomból") Az Ádvent ébresztő idő. Az Isten
mond valamit a léleknek, akkor az felébred és rájön, hogy eddig
aludt és hogy nem szabad tovább aludnia. Ébressz fel engem, Is
tenem!

Aki virraszt, angyalokat várhat karácsony éjszakára. Ébren van
az, aki Isten akaratára figyel. A bűnös szenvedély terel el ettől,

nyakunkba ül, meghajszol. össze-vissza rángat, végén elaltat és
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alszunk a bűnben. A bánat által ébred a lélek. Szoktad-e így éb
resztgetni magad, szereted-e felindítani a bánatot? Kérd a bánat
kegyelmét. De jó tisztulni az őszinte bánatban, lelki fürdő, az első

nagy felszabadulás. De sok megbánnivalója lesz annak, aki nem
szokta élete folyamán felindítani a bánatot. A bánattal tisztogat
juk ki istállónkat: hadd legyen tiszta karácsonyra, hadd legyen
tiszta az átadáskor!

Az éj elmúlt: aki hitt Krisztusban, ezzel kilépett az éjből. Miért
hozod, miért cipeled hát még magaddal az éjszaka cselekedeteit?
Dobd el már őket s vedd fel a világosság fegyvereit. Öltözzél hit
be, páncélba, reménybe, fényesbe és a szeretet aranyába; öltözzél
az alázatosság egyszerűségébe, a türelem békéjébe, a hálaadás
szüntelen örvendezésébe. Ezek illenek már hozzád, aki Krisztus
ba öltöztél.

De jó Krisztusba öltözni! De szép ruha Krisztus, de jó Benne
jámi! Ó, Krisztus érzelmei! "Azt érezzétek, ami Krisztus Jézusban
is megvolt" (Fil 2,5). .Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus
teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, részegíts meg engem!" Úgy
érezni, mint Jézus Szíve, úgy gondolkodni, mint Jézus lelke. Újjá
születés ez: kicserélése minden ócskának, piszkosnak, rongyos
nak: beöltözés tisztába, könnyűbe. ragyogóba...

5. Pete tibi signum a Domino ...("Kérj magadnak jelet az Úrtól":
Iz 7,10) Merj hinni, merj bízni, rálépni a hit által adott pallóra a
hullámzó tengeren. Nem fogsz elmerülni. Kérj és bízzál. A hit
nem istenkísértés, a hitetlenség az. A bizalom nem vakmerőség, a
bizalmatlanság szerencsejáték.

Non petam... ("Nem kérek": Iz 7,12) Úgy, úgy, ez a módszere
tek: nem kérsz, hogy ne kelljen hinni, bízni, nem kérsz, hogy ne
kelljen lemondani vágyaidról, bűneidről. Az istentisztelet ürügyé
vel takarod hitetlenségedet, mint Achaz. "Tudja az Isten, hogy mi
kell nekem, megsegíthet, ha akar." Igaz, de te annyira büszke
vagy, hogy nem kéred, vagy lusta, hogy csak várod a sült galambot.

Kérj nagyot, még nagyobbat: nem kérhetsz nagyobbat, mint
amit Ö akar adni: Önmagát. Kérd Öt szüntelenül, hogy tied le
gyen és te az Övé. Kérd, hogy el ne veszíts semmit abból, amit
rád bízott, hogy ne csalódjék benned sohasem. Kérd, hogy segít
hess neki, hogy Jézus útitársa, munkatársa, barátja lehess. Kérd,
hogy tanítson meg kémi és azt kémi, amit Ö szeretne adni ne
ked.

6. Missus est angelus... ("Isten elküldte angyalát": Lk 1,26) Újra
ültette Isten a paradicsomkertet. Máriának nevezte. Kivirágzott
minden ága. Jön az angyal, hogy beleojtsa az Istennek Igéjét, s az
majd világra hozza méhének áldott gyümölcsét, Jézust. Erről a fá
ról majd ehettek. Soká kellett várni rá, mert elrontottátok a gyom
rotok a bűn gyümölcsével.

Ó lelkek tavasza, örök élet tavasza, Mária! Benned feloldódott
a tél jege, tavaszi szél vizet áraszt, kivirágzott az új, az örök élet
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reménye újra. Tavaszváró lélekkel járok Rorátéra. Vágyódom a
lelkem tavasza után. Solve vincla reis, profer lumen caecis, maia nost
ra pelle, bona cuncta posce. ("Bűnök láncát oldozd, vakságunkra
fényt hozz. Ami rossz, űzd messze, minden jót Te esdj le!") Miért
nem hiszed eléggé, hogy örömre, életre teremtett az Isten? Mi
lesz holnap? Új munka, új gond? Igen, a világ fiainak. Mária
gyermekeinek minden nap új öröm, új találkozás az Istennel,
újabb növekedés a szeretetben. Aki szereti Istent, annak minden
nap gazdagabb, erősebb, boldogabb, könnyebb az élete.

BAASNYÓ IS1VÁN Csapattest
A dübörgés elhúzádik: másnapra,
harmadnapra marad,
ahogy az eső szálai szakadoznak 
tűrik a fagyot.

De az égbolt OrBe kiborult kondérja
lyukasan ázik:
már-már hevít e vaskalap,
s a szemhatáron izzón tócsába merül.

Üszkös éj járja erre.
Merő korom.

859


