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1. 
KERESZTÚT ELŐTT. 

Én vagyok az ut, igazság, és élet- J. 14, 6. 

Midőn a jelen ájtatosságban helyesen, és si-
keresen eljárni akarunk : szükséges nem csak ér-
teni a keresztutnak jelentését, hanem még azon 
üdvös tanulságot is jól meggondolni, melly belőle 
merittetik ; szükséges nem csak mindazt ajtatos 
lélekkel, és pontosan elvégezni, a mi e végre ki 
van szabva az egyháztól, hanem azon erkölcsi kö-
telességeket is kell teljesiteni, mellyek különösen 
ezen ájtatosság folytán ránk haramlanak. Dicsére-
tes ugyan tudni : mi a keresztút ? dicséretesebb 
még : a kereszutat járni is ; de legdicséretesebb : 
ösztönt venni belőle jámbor viseletre. Mert a val-
lásos gyakorlatokat érteni is kell, mivelni is, de 
leginkább a jóságos élet ébresztésére, és tökélete-
sítésére is fordítani ; ha csak be nem akarjuk érni 
a csupa hittel, cselekedetek nélkül, melly, a szent 
irás szerint, magában holt, nem üdvözít; ha csak 
képmutatók lenni nem akarunk, kik a rendelt szer-
tartásokat, s mindenben csak a külső vallásos té-
teleket aggodalmas pontossággal teljesítették, de a 
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belső lelki javulásra nem törekedtek, a törvények 
hagyásait lelki furdalás nélkül megszegték. 

Az egyház , midőn a szent keresztút ájtatos-
ságát behozta, mindenek előtt azt kivánta híveitől, 
hogy mindazon könyörgéseket, 'énekeket, elmél-
kedéseket elmondják, vagy legalább figyelemmel 
kisérjék, mellyek ezen szent foglalatosságra nézve 
szokásban vannak, és a Krisztus képeit állomás-
ról állomásra látogassák, vagy legalább elméjökben 
forgassák, s ezen járathoz bucsut kötött. Kívánja 
azután, hogy a hivek meg is ismerkedjenek a szent 
keresztutértelmével. A keresztút azon fájdalmas ut, 
mellyet Krisztus tett Pilátus házától, hol halálra 
Ítéltetett, a koponya hegyre, hol felfeszítetett. Va-
lahányszor tehát a kereszt ájtatosságán megjele-
nünk, mindannyiszor jusson eszünkbe, hogy azon 
útnak, azon járatnak emlékezetét üljük, mellyet 
Üdvözítőnk, a keresztet vivén vállán, szent vérével 
megáztatott, nyomdokival megjelölt, és megszen-
telt. Krisztus szerzője a Keresztutnak. Járták pedig 
legelőször a Keresztutat a boldogságos Szűz Mária, 
Krisztus tanítványi, és azon kesergő asszonyok, 
kik Jézust Jerusalem városából a vesztő helyre 
kisérték. Vallásunk hagyománya szerint azután is 
többször meglátogatták Üdvözítőnk szenvedésének 
helyeit, és ott róla elmélkedtek. Már az első ke-
resztények követték e példát, kik mind egyéb szen-
teknek sírjait, mind különösen Krisztus szenvedése 
helyét időről időre látogatták, és ott ájtatoskodtak. 
Midőn pedig a keresztény hit tovább is elterjedett, 
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az egész világ minden részeiről esztendönkint szá-
mosan zarándokoltak a szent földre, s meglátogaták 
születése helyét, a Koponyahegyet és a szent kopor-
sót. Szegények ugy mint boldogok, békés családok, s 
fegyveres csapatok, lelki atyák nem különben mint 
világiak, sőt fejedelmek is törődött lélekkel ügye-
keztek e helyekre, s ott végzék könyörgéseiket, s 
töredelmöket, soknak óhajtása lévén ott meghalni. 
Nemsokára azonban hitetlenek foglalták el a szent 
földet, és a hiveket üldözték: azért már kevesed-
tek e zarándokságok. S minthogy amúgy is mesz-
sze esik tőlünk Jerusalem, azért a római egyház-
fők, mindenkit részesíteni kívánván a búcsúban, 
szent Ferenc szerzetének megengedték, hogy a ke-
resztutat egyházaiban fölállíthassa, s a kik ezt 
meglátogatják, szintúgy bucsut nyerjenek, mintha 
a szent földre zarándokoltak volna. Ez röviden 
története a szent Keresztutnak. 

De mi ebben a fődolog? Az, hogy mindenki 
ezen ájtatos járatból lelki jóságának gyarapítását 
vegye. Krisztus, midőn példájának követésére int, 
magamagát, az az : szent életét útnak nevezi : En 
vagyok az ut, igazság, és élet : Ezek az ő szavai, 
Sellyékkel egyszersmind jelenti, bogy igazság, és 
ehhez szabott élet azon ut, mellyen utána járjunk, 
8 az örök dicsőségbe bemenjünk. A zsoltáros az 
isteni hagyásokat szinte utaknak, ösvényeknek mond-
ja : (118, 151.) Minden utaid igazság; úgymond. 
Azért fohászkodik számtalanszor: (5, 9.) Igazgasd 
« te színed előtt utamat. (14, 4.) A te utaidat mu-
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tasd meg nekem uram. (85, 11.) Vezess engem uram 
a te utadra. (118, 5.) Vajha igazitatnának útjaim 
a te igazságid megőrzésére. (118, 29.) A hamisság 
útját távoztasd tőlem. A Keresztút tehát arra em-
lékeztessen, hogy istennek útjait, az az : törvényeit 
megtartsuk, s a jóságos erkölcsöket gyakoroljuk. 
Különösen pedig azt juttassa eszünkbe, hogy Krisz-
tust követnünk kell; az ö nyomdokiba lépni, s vele 
szenvedni tartozunk, ha igaz tisztelői vagyunk, ha 
szívünk érzelmével az ő kinos utjának emlékeze-
tét ez ájtatossággal megújítani szándékunk. (Mát. 
14, 24.) A ki utánam akar jönni, vegye fel kereszt-

jét. (L. 14, 27.) A ki nem tudja a keresztet viselni, 
nem lehet tanítványom. Úgymond Krisztus. Mind a 
ránk mért bajokat szenvedjük tehát tűréssel, mind 
azon kötelességekben is járjunk el szívesen, mely-
lyek nehezünkre esnek. így végezvén a szent Ke-
resztutat, megfelelünk az egyház szándékának ; igy 
lépvén Krisztus nyomdokiba, lesz érdemünk az 
örök életre. Mert : (L. 24, 26.) így kellett Krisztus-
nak is szenvedni, s az ő dicsőségéhe bemenni. 



KERESZTÚT UTAN. 
Vizsgáljuk utainkat, és keressük, s térjünk vissza 

az úrhoz- Siralm. 3, 40. 

Végére járunk a szent Keresztút ájtatosságá-
nak. Elkísértük a szenvedő Jézust első lépésétől 
fogva utolsóig. Megtettük azon utat, mellyen ö előt-
tünk járt. Csak még egyszer, utolsó izben, befeje-
zésül meglátogatjuk a Krisztus szenvedését képben 
mutató állomásokat, hogy lássuk, valljon ugy za-
rándokoltunk e, mint azt az egyház tőlünk kivánja. 
Láttuk Üdvözítőnket Pilátus házánál kegyetlenül 
megostoroztatni, tövissel csúfosan folkoszoruztatni, 
s a gyalázatos kereszthalálra igazságtalanul elitél-
tetni. Láttuk, hogyan tették vállaira a hóhérok a 
keresztfát. Láttuk hogyan rogyott össze a kereszt 
súlya alatt, sok vér vesztesége miatt. Láttuk, ho-
gyan találta ezen útjában Máriát, édes anyját. Lát-
tuk, hogyan veritékezett Üdvözítőnk, s arczát kesz-
kenyöbe törlé, s rányomá véres képmását. Láttuk, 
kogyan esett el Krisztus a városkapunál arccal a 
földre , és szidalmaztatott, veretett. Láttuk, hogyan 
siratták az ájtatos asszonyok. Láttuk, hogyan esett 
el a Koponyahegy tövében. Hogyan rántották le 
öltözetét, és szakiták föl sebeit. Hogyan szegezte-
tett föl a feszületre. Hogyan emeltetett föl két lator 
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között. Végre levétetését, és temetését. Mind ezt mi-
csoda érzéssel szemléltük. 

Vizsgáljuk utainkat, és keressük, és térjünk visz-
sza az úrhoz. így szól a siralmak könyve, igy az 
isteni szóvivő nekünk is, kik Jézus szent Kereszt-
utjának emlékezetét megülltük. Vessünk számot 
magunkkal, vegyük vizsgálóra utainkat ; és ha lát-
juk, hogy tévelygős, hogy gonosz utakon jártunk, 
hogy félrementünk, s eltávoztunk az úrtól: ipar-
kodjunk mennél előbb visszafordulni, jó útra térni ; 
s az úrhoz közeledni. Nem elég ugyan is csak 
megismerni, emlegetni, magasztalni az ur útjait : 
hanem azokon járni , azokat meg is őrizni, köte-
lességünk. Vigyázzunk, s rajta legyünk, nehogy 
rólunk is elmondathassék, a mit a teremtés könyve 
fölhoz : (I. M. 6, 12.) Minden test elrontotta az ö 
útját. Megtartottuk e azt, a mire int : (Jerem. 10, 
2.) A hitetlen nemzetek utjain ne járjatok. Elmond-
hatja e mindenki igaz lélekkel magáról a zsoltár-
ral: (118, 32.) A te hagyásid utjain jártam. (118, 
101.) Minden rossz úttól eltiltottam lábaimat. (118, 
104.) A hamisság minden útját gyűlöltem. Nem kell 
e inkább megvallanunk, hogy rajtunk is történt, a mit 
a zsoltár mond : (10,5.) Bemocskoltattak utjai. (13, 
3.) Tör edelem, és boldogtalanság az ö útjaikon. A 
béke útját meg nem ismerték. Nem kell e mellünkre 
tett kezekkel megvallani, a mit a szent bölcs mon-
dat az hitetlenekkel : (Böl. 5, 6. 7.) Eltévedtünk az 
igazság útjáról. Az ur útját nem tudtuk. Nem tar-
tozunk e azok közé, kikről a bölcs szóvivő mond 
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j a : (2 , 16.) A kik elhagyták az egyenes utat, s el-
tértek gonosz utakra. Eljártunk e azokban be-
csületesen, a mik kötelességünkké tétettek? Nem 
voltunk e kétszinüek, az egyházban igen nagy áj-
tosságot, istenességet a szent Keresztút alatt mutat-
ván, de életünket meg nem jobbítván ? Megtartot-
tuk e istennek törvényét sértetlenül ? Nem voltunk 
e igazságtalanok embertársaink iránt? s nem akar-
tuk e ravaszul szenteskedéssel pótolni, a mit elle-
nek rosszat elkövettünk ? Különösen ; nem türhe-
tetlenkedtünk , nem zugolódtunk e isten ellen ba-
jainkban, szenvedésinkben ? Nem vontuk e ki ma-
gunkat azon tartozások alól, mellyek némi akadá-
lyokkal összekötve, nagyobb megfeszítést, fáradsá-
got kívánnak, vagy kellemetlenséget okoznak? 
Nem tettük e magunkat érdemetlenekké arra, hogy 
Krisztus tanítványinak neveztessünk, midőn a ke-
resztet vállainkról levetettük? Tettünk e lépést 
arra, hogy Krisztus nyomdokit követvén kereszt-
jét viseljük ? Boldogok ! s ismét boldogok ! ha azt 
méltán magunkról mondhatjuk, hogy az ur utján 
jártunk ; de annál boldogtalanabbak ! ha ezen kér-
désekre nem ugy felelhetünk, a mint azt a Ke-
resztút ájtatosságának kitűzött vége kívánja. Azon-
ban még jóvá tehetjük gonoszságunkat, még van 
tdő megtérésre, igazodásra. (Jerem. 18, 11.) Térjen 
vissza mindenki rossz útjáról, s igazítsátok útjaitokat. 
Az isten még most is kegyelmezz a bűnösnek, a mint 
(ísai. 55, 7.) mondja: Hagyja el útját a gonosz, s 
« hamis férfiú az ö gondolatjait ; s térjen vissza az 
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úrhoz : s irgalmazand neki ; s a mi istenünkhöz : 
mert sokat elengedend. Ne halogassuk a megtérést, 
ne biztassuk magunkat az isten irgalmával ; hanem 
inkább avval háláljuk meg hosszú tűrését; hogy 
siető léptekkel mennél előbb az ö útjára térjünk, 
az ő hagyásit mennél szentebbül megtartsuk. 

Nekünk mondja azt a bölcs szóvivő: (5, 11. 
12.) Ne menj minden útra. Légy erös az ur utján. 
Mert a példabeszédek szerint: (15, 19.) Utálat az 
urnák minden igazságtalan ut. Az élet jámborsága 
tehát Krisztus követése. Mert a szent példabeszéd 
szerint: (16, 5.) A jó ut kezdete: cselekedni az igaz-
ságot. Az élet rosszainak: veszteségnek, gyalázatnak, 
betegségnek türelmes szenvedése, igazi Keresztút. 
Ki erre nem kész, nem képes : az siker nélkül áj-
tatoskodik , az bucsut nem nyer. Csak a ki isten 
akaratjában megnyugszik, és keresztjét viseli : az 
végezte üdvösen ezen utat, melyről mondja : (Isai. 
35, 8.) S lesz ott ösvény , és ut, és szent útnak ne-
veztetendik, nem megy át rajta a szennyes, s lesz 
nektek egyenes utul, hogy a bolondok ne tévelyegje-
nek rajta. 
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KERESZTÚT ELŐTT. 
Melly szoros a kapu, és keskeny az ut, melly az 

életre viszen. Mát. 7, 14. 

Szent útra indultunk, szent zarándokságban 
járunk, szent bucsumenetben részt veszünk, midőn 
ezen ájtatosságra jámbor lélekkel összegyültünk. 
Be épen azért, mivel ily lelki utazásra fölkészül-
tünk, mindenek előtt attól óvakodjunk, nehogy azt 
csak testiképen végezzük, az az: nehogy testünk 
ugyan jelen legyen, de lelkünk távol innen bolyog-
jon; nehogy ajkaink talán hangoztassák a könyör-
gő, s éneklő szavakat, de a melly tételről a lélek 
keveset, vagy semmit sem tud mert figyelmetlen, 
mert elszórakozott. Azután ne is érje be vele a 
szent kereszt utonjárója (mert ez tulajdonkép a mi 
utazásunk neve) hogy a kiszabott ájtatosságot 
ugyan elvégezte, de erkölcse azért még sem javult 
meg ; tartsa mindig szeme előtt a Nemzetek Taní-
tója intését: (Gal. 5, 16.) Lélek szerint járjatok, 
es a testnek kivánságit véghez nem viszitek. Legin-
kább pedig gondolják meg a szent Keresztút ájta-
tosságának gyakorlói, hogy csak akkor van igazi 
érdemök, akkor merítenek belőle igazi üdvösséget : 
ha az életben előforduló, s rájok nehezedő bajo-
kat, kereszteket türelemmel viselik ; ha nem a ké-
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nyelmes utat keresik ; hanem a melly bokros uton 
kell jármok, azt igazán isten országába vezető pá-
lyának fölismerik, tekintik. Hiszen Üdvözítőnk is 
mondja : Melly szoros a kapu, és keskeny az ut} 

melly az életre viszen. 
Kétféle uton járnak az emberek földi zarán-

dokságukban, mellyek egyike a kitűzött helyre visz, 
másika inkább eltévelyitvén azt, attól tova, félre 
vezet. Már a régi bölcs (Prodikosz Sophista) ugy 
adá elő e két különböző utat, mint a mellyek egyi-
ke igen fáradságos, de jutalmas, másika pedig igen 
kecsegtető kezdettel bir , de vége veszedelmes. A 
bálványozás hite szerint születék az istenek feje-
delmétől, és halandó anyától a régi kor hőseinek 
legnagyobbika. Pályája kezdetén egy kétfelé elá 
gazó útra ért az if jú, hol neki két istenasszony 
megjelent. Az egyik istenné bájos ingerekkel ra-
gyogva, minden baj, és veszély eltávoztatását igéré 
neki, s minden örömöt, minden gyönyör éldeletét, 
ha az ő vezetésére akarná magát bizni. Ez a csá-
bitó bujaság volt. A másik, nem kevésbé szép 
amannál, de komoly, szerény, s méltóságos, hal-
hatatlanságot igére neki, ha az ő segedelmével az 
élet minden veszélyeinek, s bajainak bátran ki-
vánná férfias mellét ellene szegezni. Az ifjú hős, 
kinek szivét a vétek csábitó hangjai nem illeték, 
mélyen érzé az erkölcs istennéje szavait, s magas 
eredetére, hivatására, s erejére emlékezve, ennek 
adá kezét, ezt választá élete állandó társának. Ed-
dig a rege. Es te isten képére alkotott ember ! te 
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kereszten megváltott hiv ! te nem emlékezel magas 
származásodra? te nem érzed magadban az isteni 
erőt? te nem juttatod eszedbe mennyei rendelte-
tésedet? 

Hasonló ehhez a mit a szent bölcs mond : 
(Is. 7, 15.) Az isten elejétől fogva teremtette az em-
bert , és az ő tanácsának kezében hagyta őt. Elejbe 
adta az ő parancsolatit, és hagyásit. Ha a paran-
csolatokat megakarod tartani, és örökké kedves hív-
séget szerezni, megtartnak téged. Elődbe tette a vizet, 
és a tüzet ; a mellyre akarod nyújtsd ki kezedet. Az 
ember előtt az élet, és halál, a jó, és a gonosz. a 
mellyik neki tetszik, az adatik neki. A mi ott a kel-
lemes , és kellemetlen ut képében előterjesztetik: 
az itt viz, és tüz, élet, és halál hasonlatában for-
dul elö. Isten hagyásinak megtartása tehát szerez 
ezen biztatás szerint érdemet, melly az örök élet-
ben veszi jutalmát. Ha mi ezek megtartásával nem 
dicsekedhetünk : hiába támaszkodunk a mi utonjá-
rásunkra ; mert gonosz utakon jártunk, és igazi 
hazánkba nem érhetünk. A ki a testi gyönyörök 
útjára tér : az nem utazik, hanem tévelyeg, s vég-
nélkül csavarog. A zsoltáros is csak azokat dicséri, 
kik isten utján járnak, mondván: (118, 1.) Bol-
dogok , a kik az ur törvénye szerint feddhetetlen 
utakon járnak. 

Előttünk is két ut áll : a világ utja, és az is-
ten utja ; amaz kényelmes, de romlásra visz : emez 
fáradalmas , de jutalom koszorúzza. Ez az , a mit 
Üdvözítőnk mond : (Mát. 7, 13. 14.) A szoros kapun 

I 
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menjetek be ; mert széles a kapu, és tág az ut, melly 
a veszedelemre viszen, és sokan vannak, a kik azon 
bemennek. Melly szoros a kapu, és keskeny az ut, 
melly életre viszen, és kevesen vannak, a kik azt 
megtalálják. Ezen keskeny, ezen meredek, ezen 
bokros, tövises, darabos ut a szent Kereszt utja, 
a mellyen zarándokolni, szenvedéssel jár, de vége 
üdvösség. Ama széles, ama kellemes, ama sima ut 
a világnak, a testiségnek, a bűnnek utja, a mellyen 
mindenféle-gyönyörök kecsegtetik az embert, de 
utóbb is kárhozatba taszítják. Ezt állítja a példa-
beszédek könyve is arról, a ki istennek szövetségé-
ről megfeledkezett; mert, úgymond (2, 18.) az ő 
háza halálra hanyatlott, és az ö ösvényi kárhozatra. 
Minnyájan, a kik bemennek hozzája, vissza nem 
térnek, sem az életnek ösvényit meg nem fogják. Hogy 
jó uton járj, és az igazak nyomdokit megőrizd. (2, 
19. 20.) Ellenben a ki az istenes bölcseséget birja, 
a k i k istenesen élnek, azokról mondja: (P. B. 16, 
17.) Az igazak ösvénye eltér a gonosztól : az ő lelké-
nek őrzője megtartja az ő útját. A szent Kereszt utja 
az, melly az örök boldogságba viszen, s mellyen ha-
ladván, oda biztosan érünk is. Ha tehát sokszor az 
életben viszontagság, és baj nehezedik vállainkra : 
jusson eszünkbe, hogy a ki előttünk a Keresztet 
vitte a Koponya-hegyre, sokkal tökéletesebb erköl-
csű volt, mint mi a jó, és gonosz között ingadozó 
nyomorult teremtmények ; s még is sokkal többet 
kelle szenvednie, mint a mi nekünk jutott. Ha szük-
ség nyom, és veszteség fosztogat ; lia gyalázat pirít, 



és kegyetlenség kínoz; ha hu emészt, és betegség 
sorvaszt : jusson eszünkbe, hogy a ki előttünk utat 
tört a dicsőségre, sokkal szegényebb, sokkal roeg-
vetettebb, és gyötörtebb volt, mint a mi ránk nehe-
zedett ; holott ö csupa igazság, és szentség vala. Se 
zúgolódás, se türelmetlenség, se kétségbeesés ne 
rutitsa viseletünket, midőn az erkölcs utján nehéz-
ségekkel kell vivnunk. Se átkozásra ne fakad-
junk, se istenkáromló szavakra, midőn jámbor-
ságunkat a gonoszság üldözi. Bizzuk ügyünket is-
tenre, hagyjuk magunkat rendelkezésére, nyugod-
junk meg akaratján : és sikerét tapasztalhatjuk a 
szent Keresztutnak. Ez az élet-bölcseség, mellyröl 
mondja a szent bölcs : (B. 14, 3.) A te gondviselésed 
pedig atyám igazgatja , mert a tengeren is utat szer-
zettél, és a habok között igen erős ösvényt. 

Előttünk a példa, a követésre méltó példa, a 
mi fölkent Üdvözítőnk. A mint ő járta útját, ugy 
mi is induljunk utána. O azon bátor hajós, ki fölfö-
dözé ama világot, melly a mi igazi honunk. Az ö 
utazásából bővítsük, és igazítsuk ismeretinket. Az ő 
tapasztalásai vezéreljenek. Mert csak akkor szól-
nak nekünk igazán az ö vigasztaló, s biztató szavai, 
melly eket Tanítványainak mondott : (I. 14.) És ha 
elmegyek, és helyt készítek nektek, ismét eljövök, és 
tagamhoz veszlek, hogy a hol én vagyok, ti is ott le-
gyetek. És a hová én megyek tudjátok, s az utat is 
tudjátok. — (J. 14, 3. 4.) — En vagyok az ut, s az 
igazság, s az élet. (J. 14, 6.) 

- 15 — 



2. 
KERESZTÚT UTÁN. 

Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. 
' Zsid. 3, 10.' 

Megismerkedtünk a szent Kereszt útjával ; 
megérthettük már, hogy az koránsem valami kelle-
mes, mulattató sétálás, hanem a legnagyobb alkal-
matlansággal, és fáradsággal összekötött zarándok-
ság ; olly utazás, melly véres nyomokat hágy maga 
után, mellynek minden lépése fájdalmasan esett ; de 
melly a leggazdagabb tapasztalással töltötte el elmén-
ket, és szivünket a legnemesebb érzelemmel képezte 
ki. Vagy talán nem ez volt sikere ? talán ez ájtatos-
ság is, mint sok más, üresen, s eredmény nélkül hang-
zott el ? Sokra, igen sokra nézve áll az, hogy a szent 
Keresztutat ugyan megjárta, de lelke üdvére semmi 
gondot nem fordított ; most is a régi bűnös, most is 
azok nyomdokit követi, a kikről az Ur nehezteléssel 
mondja : Ok pedig nem ismerték meg az én utaimat. 

Azokról, kik a bűnben megátalkodván sem is-
tennel, sem emberrel nem törődnek, hanem folytat-
ják gonosz életöket, minden magábatérés, minden 
jobbulás szándéka nélkül, szó sem lehet itten, mi-
dőn a szent Keresztút ájtatosságának sikeretlensége 
minden igaz szivnek mély fájdalmat okozhat; hanem 
azokról, kik az ájtatosságban részt vesznek, s is-
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mét könnyelműen vétkeznek ; kik elmélkedvén 
arról, miként az ö feslettségök okozta Üdvözítőnk 
szenvedését, töredelmességre indulnak, erős foga-
dást tesznek, hogy többé nem vétkeznek, s isten 
törvénye szerint élnek ; de nem sokára erről meg-
feledkeznek, az alkalom a rosszra ráveszi, a csá-
bítás a jótól el vonzza , a kisértet megtántoritja, 
ismét vétkeznek, s ha újra magukba szállnak is, 
ingadozásuk következtében újra elesnek. Azokról 
lehet itten szó, kik tunyaságukban ezerféle kifo-
gást tesznek az erkölcsi tökéletes élet ellen, azt 
lehetetlennek állítván az annyi csalódásnak, vesze-
delemnek kitett emberre nézve; azt lehetetlennek 
mondogatván a nyomorult halandónak, ki sokkal 
gyengébb elhatározással bir, mintsem hogy a melly 
igaz uton kezdett haladni, azon végig mehessen. 
0 megismerheti az igazat, s meggyőződhetik a 
jóról ; de azt életbe léptetni nem ö tőle függ. Ezer 
meg ezer akadály gátolja, igy szólnak ők, s oily 
nehézségek gördülnek útjába, hogy ha meg szakad 
is erőlködésében, még sem képes azokat legyőzni. 
Ez csak a közönséges erkölcs gyakorlásában ; hát 
a midőn jámborságát üldözés nyomja, s jó visele-
téért szenvedés éri, ki kívánhatja ezt az embertől, 
ki mindenfélekép erőtlenebb, mintsem hogy ezek-
kel sikeresebben megvívhasson, s győzedelem re-
ményével magát kecsegtethesse ? ki veheti rosz né-
ven neki, ha a jóléttel, tisztelettel, gyönyörrel édes-
gető bűnhöz szegődik ? Hogyan várhatni, hogy a jó-
ban megmaradjon, melly neki bajt okoz ? 



Azonban ez hiu, ez kopasz mentség. Az em-
beri elme ugyan homályos, de nem egészen képtelen 
az igazság fölfogására; s az akarat, ha még olly 
gyöngének mondatik is, még is elég erővel bir a jó-
nak követésére. Fáradsággal kell az igazat megis-
merni, de jutalmas. Nehézséggel jár ugyan az állati 
indulatok legyőzése, de nem lehetetlenség. Igen 
könnyű a vétekre hajolni, de nem okvetetlen szük-
ség. Nagy munkába kerül, az erkölcs utján előre-
menni, de erőnket fölül nem haladja. Ha pályánkra 
akadályok gördülnek is ; de elhárithatók, elmozdít-
hatók, vagy legalább is az erkölcsi törvény megsze-
gésére nem kényszerítenek. Ha alkalmatlan is a jám-
bor élet, de nem boldogtalan ; még csak nem is oly ke-
serves, mint azt sokan szeretik képzelni. Vannak 
kellemei az erkölcsnek is ; nem mindig éri baj ; nem 
mindig kell küzdenie. Csalatkozhatunk ; de meg is 
igazithatjuk ismeretinket. Veszedelem környezhet, 
és üldözés nyomhatja tisztes viseletünket ; de van 
utmutató példa is, és sok segítő eszköz a jóságos 
életre. 

És csak szemléljük, vizsgáljuk volta szerint, 
s elfogultság nélkül az erkölcstelenséget, a biint : 
s meg kell ismernünk, be kell vallanunk , hogy a 
vétek elkövetésében, a gonoszság mivelésében szinte, 
sőt még több, még nagyobb bajokkal kell küzdeni. 
Csak kérjük számon a bűnnek hivét, azt, ki eszé-
nek szavára hallgatni nehéznek tartja, s a féktelen 
indulatok uralkodása alatt áll ; s lia nyiltszivíí, ha 
önmagát ámitani nem akarja : tapasztalnia kell, hogy 
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ezen magatartással szinte sokféle viszontagságokba 
bonyolódott. Nem kell e csaknem megszakadásig erő-
inket sokszor megfesziteni ? nem kell e sok keserűsé-
get, és fájdalmat szenvedni a mi baromi ösztöneink 
kielégítésében ? Tagadhatatlan, sőt bizonyos, hogy 
legtöbbször, és közönségesen több, és nagyobb erö-
szakot kell tenni a rosszaság, a feslettség véghez-
vitelében , mint a legszorosabb erkölcs munkálatá-
ban. Tudják ezt magok is a gonoszok, s nem egy-
szer ugy nyilatkoznak, mint az istenteleneket be-
szélteti a szent bölcs : (B. 5.) Azért tévelyedtünk el 
az igazság.utjáról, és az igazság világossága nem fény-
lett nekünk. Elfáradtunk a hamisságnak, és veszede-
lemnek utján, és nehéz utakat jártunk, az urnák útját 
pedig nem tudtuk. Egy vizsga pillanat a közéletbe 
megtaníthat szinte arról, s bebizonyíthatja eléggé, 
hogy valóban a világi javak megszerzésében az em-
berek bámulatos dolgokat visznek véghez : s erejök 
megfeszítését túlságosan fölcsigázzák a hamisság 
üzésében. Nyereségért, jövedelemért, gyarapodásért 
kész ez ember kényelmét, örömét, becsületét, sőt 
életét is föláldozni. Hiu dicsőségért, kitüntetésért 
vagyonát elpazarolja, egészségét elrontja, a halállal 
is szembe száll. Testi vágyainak, gyönyöreinek ki-
elégítéséért veszteséget, fáradságot, magaelvetést, 
szenvedést nem ismer. A bűnnek nincsenek e szo-
morú, fájdalmas következései? Az ember képes 
kincsét elszórni, alacsonylelküen csúszni mászni, 
legkedvesebb indulatjait is megtagadni, csak bűnös 
szándékát léptethesse életbe. Egyedül midőn erköl-

1** 
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csosségről van szó ; midőn az kivántatik tőle, hogy 
lelkéért tegyen valamit; midőn a szenvedés utja 
nyilik előtte az örök dicsőség koszorújának elnyer-
hetésére : semmit sem akar magától elvonni, semmi-
ről sem akar lemondani, semmit sem akar elvál-
lalni. A bűnnek élvén mindent eltűrnek, mindent 
megtesznek, mindent mernek : csak az erkölcs föl-
hívásának nem engednek ; s a legkisebb ellenállás-
ra akadván, a legcsekélyebb bajtól éretvén, följaj-
dulnak, és számtalan kifogással magukat kötelezése 
alól kivonni ügyekeznek. 

Mi, kik Üdvözítőnk kínszenvedése útját megis-
mertük, s azt az üdvösségbe vezetőnek tudjuk, ne 
kövessük ezen ingatag, ezen sem hideg, sem me-
leg emberek lépésit; hanem szüntelen elménkben 
forgatván a Nemzetek Tanítója mondását, s intését, 
azt kalauzul válasszuk az élet utjain. (I. K. 9.) 
Nem tudjátok e, úgymond, hogy azok kik pályát fut-
nak, noha minnyáján futnak de csak egy veszi el a 
jutalmat ? Ugy f ussatok, hogy elvegyétek. Minden pe-
dig, ki küzdésben tusakodik, mindenektől megtartóz-
tatja magát, s azok ugyan, hogy rothadandó koszorút 
vegyenek ; mi pedig, hogy rothadatlant. En azért ugy 
futok , nem mint bizonytalanra ; ugy harcolok , nem 
mint a levegőt vervén. (I. K. 9, 24—26.) S igazán, ha 
világi jutalomért annyit tesznek, elviselnek az em-
berek : mennél inkább kell dolgozni, és szenvedni 
örök, mennyei bérért ! ! 

j 
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3. 

KERESZTÚT ELŐTT. 
Krisztus is szenvedett érettünk , nektek példát 
hagyván, hogy az ő nyomdokit kövessétek. 

I. Pét. 2, 21. 

Valami at könnyebb valakit követni, mint neki 
utat mutatai : ugy könnyebb nekünk, kik a szent 
keresztút ájtatosságára megjelentünk, az előttünk 
járt Krisztus után indulni, mint talán az élet útját 
ujan törni, s ismeretlen ösvényeken tévelyegni. Mert 
a hol ki van jelelve a pálya, meghatározva az állo-
mások, kitűzve a hely, hová az ut viszen : ott bátran 
haladhatni, s minden élbolygás nélkül végére jut-
hatni. Előttünk is nyitva áll az u t , melly az örök 
boldogság hazájába vezet ; Üdvözítőnk nyomott csa-
pást, mellybe biztosan léphetünk, ; s az ő uti viszon-
tagságai, az ő szenvedése, mellynek emlékezetét áj-
tatosan megüllni ez alkalommal összejöttünk, tanul-
ságul lehetnek nekünk arra, mire tartsuk magunkat 
készen ? min kell átmennünk ? hogyan érhessünk 
oda, hová ügyekszünk, hová ügyekezniink kell? 
Ez az, a mit a Főtanitvány mond : Krisztus is szen-
vedett érettünk, nektek példát hagyván, hogy az ö 
nyomdokit kövessétek. Igenis, ö jó példával ment elö-
re, azaz : nem csak szóval adott oktatást, hanem tet-
tel is megmutatta, mit miveljünk? Nem kell aggód-
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nunk, ha megtaláljuk e az igazi ösvényt ? ha arra, 
tartunk e, merre kell ? Mert ime ! csak az ö nyom-
dokiba kell lépni, csak az ö lépteit követni : s bizo-
nyosan az üdvösség hónába jutunk. 

Ha illy hiv utmutatónk van, illy biztos vezé-
rünk, honnan jön az , hogy olly sokan még is téve-
lyegnek az élet utjain, és nyomait nem találják ? 
hogy számtalanon , ha megtalálták is , szándékosan 
félre mennek e nyomott ösvényről ? honnan van az, 
hogy már a zsoltáros is kénytelen fölkiáltani : (76, 
20.) A tengeren a te utad, és a te ösvényid a sok ví-
zen : és a te nyomdokid meg nem ismertetnek ? Való-
ban nagy értetlenség kívántatik ahhoz, vagy meg-
rögzöttség, elzsibbadás a bűnben, hogy valaki e 
nyomdokokra rá ne ismerjen, rá ne akadjon. Ugy 
vagyunk evvel, mint az isten ismeretével, a ki szin-
te elegendő jeleit hagyta, mutatja az ő létének, és 
felségének, de a kit a balga hit nem képes, s a rut 
gonoszság nem akar megismerni. Az isten nyomait 
föltalálni, a mint a Nemzetek Tanítója mondja : (A. 
Csel. 14, 14. 16.) Az isten az eget, és a földet alkotta, 
s a tengert, s mind a mik azokban vannak. Es magát 
nem hagyta ugyan bizonyság nélkül, jól tévén az égből, 
essőt adván, és gyiimölcshozó időket, betöltvén eledellel, 
és vigasággal a mi sziveinket. így a szent bölcs is : 
(13, 1—5.) Hiuságosak pedig mind az emberek, kik-
ben az isten tudománya nincsen, és azokból a jókból, 
mellyek láttatnak, nem ismerhették meg azt, a ki va-
gyon, sem a cselekedetekre figyelmezvén , meg nem is-
merték, ki volna az alkotó. Hanem vagy a tüzet, vagy 
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a szelet, vagy a gyors léget, vagy a csillagok kereksé-
gét, vagy a sebes vizet, vagy a napot, és holdat állítot-
ták a föld kereksége igazgató isteninek. Mellyeknek 
szépségében ha gyönyörködtek, s isteneknek állították : 
tudják meg, mennyivel szebb azoknak ura; mert a 
szépség alkotója rendelte mind ezeket. Avagy ha azok 
erejét, és cselekedetit csodálták, értsék meg abból, hogy 
a ki ezeket alkotta, erösb azoknál ; mert a szépségnek, 
s teremtménynek nagy voltából elég nyilván megismer-
tethetik azok teremtője. Ezt nevezi emberek élete csa-
latságánal:, midőn vagy az indulatnak, vagy a feje-
delmeknek, világi tekintetnek hódolnak. A hamisság 
az tehát, melly nem birja fölfödözni Krisztus nyom-
dokit ; a gonoszság az, melly, ha látja is, nem akarja 
követni. A kik Üdvözítőnk fölhívásának nem enged-
nek, szinte olly emberek, kik vagy állati indulata-
iktól elvakittatnak, és elragadtatnak, vagy a világ 
csábításától megtántoritatnak, a hamis tanítástól, s 
rossz példától eltévelyitetnek, félrevezettetnek : s igy 
a kijelölt pályára nem akadnak, vagy attól szánt-
szándékkal eltérnek, s megcsaiatnak. Nem ok nél-
ül intette tehát a Nőtanítvány hiveit mondván : (I. 
P. 2,11.) tizerebnes im kérlek titeket mint jövevényeket, 
és zarándokokat, hogy megtartóztassátok magatokat 
a testi kívánságoktól, mellyek vitézkednek a lélek el-
len. Mert valamint az utasnak sok kényelemről le 
kell mondani, mellyet otthon lelt, beérni rossz éle-
lemmel, szállással, s nem valogatkat az időjárásban : 
ugy nekünk is, a szent kereszt alatt zarándokoskod-
ván, sokat meg kell magunktól tagadni, a mit kü-
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lönben talán megengedhetnénk magunknak. Hogy 
Üdvözítőnk nyomdokiba lépjünk, nem elég, azokat 
csak fölkeresni, hanem azokban járni is kötelessé-
günk ; azért hagyott nekünk példát, azért szélit fel 
követésére, midőn mondja: (Mát. 16, 24.) Ha valaki 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel ke-
resztjét, s kövessen engem. Mintha mondaná : En nem 
ok nélkül szenvedtem e világon, hanem, hogy hive-
imnek példát mutassak a tökéletes életre ; a ki te-
hát az én tanításomat befogadja, az én nevemet 
vallja, magát követömnek hivja : az ne ereszsze ké-
nyére az ő vad indulatjait, ne elégítse ki állati ösz-
töneit, ne járjon gonosz vágyainak betöltése, izga-
tása után ; hanem ugy viselje magát, mintha ezek 
nem is léteznének keblében, mintha semmi ollyast 
nem érezne, mintha csak minden rosz inger nélkül 
volna ; továbbá a világi ránehezedő bajokat viselje 
türelmesen, s végre a liová én mentem, oda ügye-
li ezzék ö is ; a melly bokros uton dicsőségembe föl-
vétettem, az én nyomdokimba lépjen, és jöjjön utá-
nam. Nem elég tehát akárhogyan Krisztus vallásá-
ban élni, s az ö nyomdokit csak tiszteletben tarta-
ni ; hanem kell, hogy indulatinkat visszafogjuk, s a 
ránk ért viszontagságokat, és sanyaruságokat is 
tűrjük minden zúgolódás nélkül : sőt isten akarat-
jában tökéletesen megnyugodjunk, mert: (I. K. 12, 
8.) Az erö az erőtlenségben tékéletesitetik. Örüljünk 
az alkalomnak, mellyet az nyújtott érdemszerzésre, 
s buzgón kívánjuk, kérjük a szenvedést, melly er-
kölcsi erősségünket kitüntesse. 
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Ez azon érzelem, mellyel Krisztus nyomdokit 
kövessük, ez azon viselet, mellyel e szent zarándok-
ságot végezzük. Ne halaszszuk ezt az élet utójára, 
hanem fogjunk hozzá azonnal, mondjunk le a bűn-
ről, mig az élet kedvez , és jót tehetünk ; mert bi-
zonytalan a halál pillanata, s azután vége az érdem-
szerzésnek. Azért mondja Krisztus is: (J. 12, 35.) 
Járjatok, mig világosságtok vagyon , hogy a setétség 
titeket el ne lepjen, s a ki a setétben jár , nem tudja, 
hová megyen. 



KERESZTÚT UTÁN. 
Megcsuszamodtak a mi nyomdokink a mi utcá-

inknak utján. Siralm. 4, 18. 

Ha számot kell adni a szent, utazásról ; lia el 
kell beszélnünk, hol jártunk, mit láttunk, mit csele-
kedtünk ; ha felelnünk kell arról, hogyan haladtunk 
az élet utjain, s különösen az iránt kézdeztettink, 
mindig Krisztus nyomdokit követtük e ? bizony so-
kan kénytelenek lesznek a szent siralmak szerzőjé-
vel fölkiáltani : Megcsuszamodtak a mi nyomdokink a 
mi utcáinknak utján. Az az : léptünk ugyan Krisz-
tus nyomdokiba, de elvont a világ csábitó ereje, fél-
re sikamlottunk , és messze eltévedtünk , oda nem 
jutottunk, hová azok vezettek volna. S miért? mert 
a bűnt jobban szerettük, mint Krisztust ; mert szi-
vünk jobban ragaszkodott a mulandósághoz, mint a 
mennyeihez ; mert a világról lemondani, s mindent 
elhagyni, az ur akaratjára hagyatkozni, és a nyo-
moruságokat bátran, s békével elszenvedni, sokkal 
nehezebbnek tartottuk, mint a mi gyarló emberek-
től telhetnék. 

A szenvedés fáj, s természetünk érzi kellemet-
lenségét a ránk ütő csapásnak, a ránk súlyosodé 
nyomornak. Azután az ember könnyen elhiteti ma-
gával, hogy más bűnösebb, hogy ö ártatlan, s igy 
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méltatlanul sanyargattatik , s amaz jobban érdem-
lené a bajt, irigyli boldogságát, mert boldogabbnak 
tartja : azért minden ügyekezetét oda fordítja, hogy 
a bajtól megmenekedjék, s életét gyönyörűvé, vagy 
legalább tűrhetővé tegye. S ha látja, hogy jámbor-
sága fölzuditja maga ellen a gonosz világot, s ez 
neki ártani törekszik : utóbb is elszakad isten tör-
vényétől, s rossz útra tér. Ez pedig romlásának oka ; 
mert a viszontagság csak vizsgálat, csak mértéke 
erkölcsének ; a ki ennek alá nem veti magát, a ki e 
súlyt leveti vállairól, s e fenyíték alól kivonja ma-
gát : az a véteknek utat nyit szivébe. Mert a szent 
bölcs is mondja: (JSF. 21, 7.) A ki gyűlöli a dor-
gálást, a bűnösnek nyomába vagyon : és a ki féli az 
istent, szivéhez tér. Fájhat ugyan szivednek az, hogy 
iparkodásod el nem ismertetik, sikeretlenittetik, gá-
toltatik, legbecsületesebb szándékod félreértetik, s 
legnyiltszivüebb, legnemesebb tetteid balramagya-
ráztatnak, gáncsoltatnak , rosszaltatnak : s igy a 
várt, ha nem is jutalom, de legalább méltatás, elis-
merés helyett, inkább rosszal fizet, inkább üldöz a 
világ, inkább el akar kedvetleniteni, rettenteni, til-
tani jámbor viseletedtől, s e miatt, ugy hiszed, elég 
okod van , kesergő szavakra fakadni, elégedetlen-
kedni, és az előbb nyomott ösvényről letérni, isten 
törvényét megszegni, s erkölcs helyett vétket gya 
korolni ! Azonban aligha okosan cselekszel, aligha 
igazságosan ; mert magatartásodnak nem találsz 
mentséget sem az isteni törvényben, sem Üdvözí-
tőnk példájában ; ez ugyanis máskép viselte magát, 
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midőn szenvedne, pedig ártatlanul szenvedne. Az 
irás ugyanis igy szól róla : (í. P. 2, 22. 23.) Ki bilnt 
nem tett, sem álnokság nem találtatott az ö szájában. 
Ki mid'ón szidalmaztatnék, nem szidalmazott, midőn 
szenvedne, nem fenyegetőzött, hanem adá magát az öt 
hamisan itélönek. Melly más az ö tartása, mint azon 
mentegetőző embereké, kik soha bün nélkül nem 
lévén, igazság szerint legkisebb kifogást sem tehet-
nének az őket e miatt érő bajok ellen. A ti türés-
tekben birjátok lelketeket. így szól Jézus. (L. 21, 19.) 
Sőt : (Mát. 5, 10.) Boldogok, kik üldözést szenvednek 
az igazságért. Vagy olly gyávaszivü vagy, hogy meg-
ijedsz minden csapástól? olly rövideszü, hogy nem 
ismered meg a világi mulandóságot? Még nem 
okultál mások példáján ? Ha Krisztusnak nyomai 
vérrel áztatvák, jelelvék is, ha az ö utja göröngyös, 
és bokros is, ha azon ösvény, melly et elődbe kijelelt, 
szenvedés pályája is : de nem tévedhetsz el azokat 
követvén, dicsőségbe viszen az, s örök örömmel 
koszoruztatik emez. S ha épen semmi sem sikerül 
is neked, ha mindenütt akadályokra találsz, ha az 
egész világ összeesküszik ellened : te el tudnál csüg-
gedni? te elhagynád e miatt szent utmutatódat? 
te kétségbeesetten elszakadnál istenedtől, és bűnös 
életre adódnál? Távol legyen tőled ennek gondo-
latja is. Csak az biztasson, hogy ezen nyomdo-
kokba lépvén, mellyeket Üdvözítőnk tört; ha ne-
hézségekkel küzdve is, de bizonyosan a mennyei 
hazába érkezel : és már nyugodt lehetsz, a legna-
gyobb háborúság közt ís ; már jó kedvvel, sőt buz-



gó lelkesedéssel indulhatsz pályádon, s bátran szem-
be szállhatsz a legrémitőbb ellenségekkel. Beborul-
hat fölötted az élet ege, tornyosodhatnak fejed fölött 
vészes, setét felhői a viszontagságoknak, csapkod-
hatnak le tüzes villámai az emberi nem gonoszsá-
gának ; a kajánság homállyal lepjen meg, s bosszú 
feketítse be rutul ártatlanságodat : te bizzál isten-
ben, s tudd meg, hogy az egész mindenség erői sem 
buktathatnak meg. Gondold meg a zsoltáros intésit, 
midőn mondja : (36, 5. 6. 7.) Nyilatkoztasd meg az 
urnák a te utadat, és bizzál ő benne : és ö megcselek-
szi. Es kihozza igazságodat, mint a világosságot, és 
a te Ítéletedet mint a délt. Engedj az urnák, és kö-
nyörögj neki. Ne boszankodjál arra, a ki boldog 
az à útjában, a hamisságokat cselekedő emberre. 
(36, 12. 13.) Az igazra vigyáz a bűnös, és fogait 
csikorgatja rá. Az ur pedig megneveti őket, mert 
tudja, hogy eljő az ő napja. (36, 23.) Az úrtól 
igazgattatnak az ember lépési, és annak útját ked-
veli. S utóbb igy kiált fel: (36, 25.) I f j ú voltam, 
és megvénhedtem: és nem láttam, hogy az igaz el-
hagyatott volna. 

Illy érzelemmel, és meggyőződéssel kell jár-
nunk e szent zarándokságban : és semmi baleset el 
nem kedvetlenit, és nyomor el nem térit az igaz 
útról ; csak azon reménynyel kecsegtessük ma-
gunkat, mellyel a zsoltáros biztat: (36, 34.) Vár-
jad az urat, és őrizd meg az ő útját : és f ölma-
gasztal téged, hogy örökségül vegyed a földet. Ne in-
gadozzunk tehát semmit, ne kételkedjünk, ne kés-
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4. 
KERESZTÚT ELŐTT. 

Ezekről elmélkedjél, ezekben légy, hogy a te elő-
meneteled nyilván legyen mindeneknél I. T. 4, 15. 

r 

Evenkint megujitatik Krisztus kínszenvedésé-
nek es halálának emlékezete, és pedig nem egyszer, 
hanem hétszer t. i. a szent negyvened minden heté-
ben. Mind már a régi hivek ájtatos szokása, mind 
az egyháznak gondoskodása átszállította ránk ezen 
szent összejövetelt, melly Keresztutnak neveztetik, 
s azon utat juttatja eszünkbe, melly et Megváltónk, 
a keresztet vivén vállán a Koponyahegyre tett. — 
Ezen kinos útról elmélkedni annyi, mint lelki sebe-
inket, és fájdalminkat gyógyítani. Kik az élet vi-
szontagságaitól üldöztetnek, kiket csapások sújta-
nak, kiket veszteség, gyalázat, és fájdalom ér, kik 
szükségben élnek, kik elnyomatnak, s megbecste-
lenitetnek, kiket betegség kinoz, s mindennemű 
szomorúság keserit ; vessék szemeiket a szenvedő 
Jézusra, tekintsék az ö szegénységét, vegyék észre 
az ö csufoltatását, arcul veretését, köpdöstetését, tö-
vissel való fölkoszoruztatását, s gúnyoló térdhajtás-
sal való tiszteletlenittetését, nézzék megostoroztatá-
sát, rugdal tatását, a keresztfa alatt összerogyását, 
és fölfeszittetését a szégyenfára, s kínlódását ha-
lálos küzdelméig : és bizonyjára elismerik, hogy 



— 32 — 

bajuk csekélyebb, mint Megváltónké, hogy ez is 
kimondhatatlanul szenvedett, s megenyhülnek, meg-
vigasztalódnak. Minden viszontagságimban nem ta-
láltam oly hathatós orvosszert, mint Krisztus sebeit ; 
azt mondja szent Ágoston. — De nem csak hogy 
az Ínséges, a sinlődő, s búslakodó talál enyhülést 
Krisztus kínszenvedésében, hanem az is ki jólét-
nek örül, köztiszteletben áll, s ép erős egészséggel 
dicsekedhetik, ösztönt vehet belőle a jámbor életre, 
ösztönt az erkölcsben való előmenetelre. Ha Krisz-
tus annyit szenvedvén olly szent életet viselt, és el 
nem tért az erkölcs ösvényéről : mennél inkább kell 
nekünk a tisztesség utján maradni és haladni. Ez 
azon üdvös tanulság, mellyet Krisztus kínszenve-
désének ájtatos elmélkedéséből meríthetünk, s mely-
lyet, hogy meríteni ügyekezzünk, s azért azt gya-
korta, s e végből elménkben forgassuk, ugy vegyük, 
miutha nekünk mondaná szent Pál : Ezekről elmél-
kedjél, ezekbeu légy, hogy a te előmeneteled nyilván 
legyen mindeneknél. 

Hogy gyümölcse legyen ezen ájtatosságnak, és 
lelkünk üdvét előmozdítsa Krisztus szenvedésének 
emlékezete, nem elég csak hallani, tudni, mit szen-
vedett Jézus ; hanem a fölött elmélkedni is kell, 
gondolkodni. Meg kell mindenek előtt gondolni: 
Kicsoda ki szenved ? Isten. Az isten megemlé-
kezik az emberről. (Zsolt. 8, 5.) Mi az ember, hogy 
megemlékezel róla? Ez a legnagyobb kegyelem, 
mellyet csak nyerhetünk tőle. A csupa tökéletesség-
ből álló isten, a mindenható, és mindentudó , az 
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örök, és végtelen fölség gondoskodik egyik gyarló 
teremtményéről, figyelmét forditja a hálátlannak, az 
ellenszegülőnek lelki üdvére. A régi hitetlen bölcsek 
azt állították, hogy az istenek nem törődnek a világ-
gal, az emberekkel ; azt tanították, hogy az istenség 
sokkal fölebb való, mintsem hogy az ö alkotmá-
nyára gondot viselni, a maga méltóságával megfé-
rőnek tartaná ; azt vélték, hogy sokkal előkelőbb, 
mintsem hogy még illy gyámoltalan féreggel, mil-
lyen az ember, gondolna : ez az ö felfogásuk sze-
rint mintegy befertőztette volna dicsőségöket, és 
háborgatta volna nyugalmukat. S iine mi hozzánk 
lebocsátkozik mennyei fényéből nem egy hamis bál-
ványisten, hanem az igaz istenség, s nem is jelenik 
meg ragyogással, és hatalommal, hanem alacsony, 
megvetett emberi alakban ; és nem jő hozzánk 
egyedül látni, mit cselekszünk, s velünk vétkezni, 
mint ama mesés istenek, hanem szenvedni, vérzeni, 
kínlódni, gyötörtetni. Az emberi nem történetében 
több jeles eset fordul elő, melly bámulatunkat ugy, 
mint tiszteletünket egyiránt megérdemli ; t. i. vol-
tak olly nagy férfiak, kiket a késő jövöség is tisz-
teljen, s dicsérjen, hogy az egészért, a közjóért, 
másokért magokat Önkényt föláldozták. Hlyen volt 
Ivodrusz Athenének fejedelme, ki megértvén a jö-
vendölésből , hogy azok lesznek győzedelmesek a 
harcon, a kiknek fejedelme elesik, átöltözvén köz-
köntösbe, és fegyverbe, az ellenség közé rohant, és 
élete veszteségével (mert megöletett) hazájának 
nyereséget szerzett. Curtius Rómában, ki magát a 
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városért adta halálra ; t. i. a tátongó földnyilásba 
ugrott, s a döghalál megszűnt. Illyen volt Pano-
piosz cselédje, ki urát a hátulsó ajtón kibocsátá, és 
hogy nyomába se jöjjenek ellenségei, urának ágyá-
ba feküvék, s följajdulás nélkül fölkoncoltatta ma-
gát. Decius Mus Major a latinokkal való harcban 
szinte föláldozta magát. 1442. Sz. Imrénél Kemény 
Hunyadinak öltözvén a Törökök ellen elesett, s a 
magyaroknak győzelmet szerzett. Ezeket égig ma-
gasztalja a világ. De mi ez mindahhoz képest, a 
mit Krisztus tett. 0 a mennyei tanító, szenvedett, 
meghalt ellenségeiért. 0 ártatlan, szent, fertőzetlen, 
a bűnösöktől elválasztva ; az irás szerint. (Zsid. 7, 
26.) A föld fejedelmeinek feje. (TJel. 1, 5.) Bűnt 
nem cselekedett, és álnokság nem találtatott szájában. 
(I. P. 2, 22.) Ha amazokat a világ nem győzi di-
csöiteni, ha gazdag, s fényes emlékeket állított ne-
kik, ha nevöket fennen hangoztatja, s képeik előtt 
tisztelettel meghajol : mennyivel inkább kell ne-
künk Krisztus kínszenvedésének emlékezetét hálá-
san megújítani, és szivünkben megörökíteni. — 
Gondoljuk meg továbbá: kiért szenvedett? Megfe-
lel erre a Nemzetek Tanítója mondván : (II. K. 5, 
14.) Mindenekért meghalt. Az egész világért halt 
meg, nem egy városért, országért, tehát szenvedett 
minden emberért, a mint azt a kedves Tanítvány is 
mondja: (I. J. 2, 2.) 0 a mi. bűneinkért engesztelő, 
nemcsak mieinkért pedig, hanem az egész világért is ; 
nem egy népért, vagy nemzetért, nem az emberiség 
egy osztályáért. De ez még mind nem sokat mon-
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dana ; szenvedtek mások is az igazságért, melly az 
egész emberi nemnek szólott. Hanem Krisztus szen-
vedett ellenségeiért. Valamint a nap fényességével 
világit minden embernek : ugy az Üdvözítő érde-
mei az ő szenvedéséből ránk áradnak valameny-
nyünkre, minnyájunkra. Az ö érdemei azonfólül 
mindenkinek egyenlőn tulaj donittatnak, csak ve-
gyen bennök részt : holott más isteni ajándékokban 
külömbség vagyon ember, és ember között. Ugyan 
azon áron, Jézus vérén meg vagyunk váltva. Es mi 
kik vagyunk? hogyan érdemiettük ezt? Az isten 
képére lévén teremtve, ezt bün által elrutitottuk ; a 
szent lélek egyháza levén, azt latrok barlangjává 
tettük ; a menny örökösei, és Krisztus atyafiai lé-
vén, gonoszság által amazt eltékozoltuk, emezt meg-
tagadtuk. 0 megváltott bennünket szent vére ontá-
tásával, s bűneinket lemosta. Bizony szivébe száll-
hatna mindenki, s meggondolhatná magát : micsoda 
ö, kiért szerelmes Üdvözítőnk annyit szenvedett, s 
méltó illy nagy isteni kegyelemre. Kérdhetné ma-
gától: ki vagyok én, a kiért Krisztus szenved? 
Árnyék, por, és hamu, férgek eledele ! Bűnben fo-
gantatott, fájdalmakkal született, nyomorúságokkal 
nevekedett gyarló alkotmánya az istennek ! S a mi 
még undokabb : méltatlan, s hálátlan teremtménye 
a jóságos, és fölséges istennek ! A jóra gyarló, és 
rest: a roszra ellenben hajlandó, és kész, gyors; 
a jóban állhatatlan, és gyönge : a rosszban makacs, 
és serény; a tökéletességtől, és jótól könnyen, és 
hamar eltérő, azt elhagyó : s a rossztól el nem huz-



ható, s nagy nehezen megigazítható. S még is illy 
elvetemedett, illy gonosz lévén az ember, megvál-
tatott , adósságai le vannak róva, és az örök di-
csőségre ismét számot tarthat. Nem kell e ezért is-
tent szeretnünk? — A legnagyobb szeretettel; a 
mi már magában is végtelen érdem. (J. 15, 13.) Na-
gyobb szeretete nincsen senkinek, mint a ki lelkét adja 
atyafiaiért. A mi pedig leginkább bizonyítja kimond-
hatatlan szeretetét, hogy nem volt vele kénytelen, 
hanem maga jószántából áldozta föl magát ; nem is 
vonakodott, nem zúgolódott, hanem örömmel adta 
magát át hóhérainak ; még csak nem is kedvetle-
nül, hanem teljes készséggel. (Is. 53, 7.) Föláldozta-
tott, mert akarta. (J. 10, 18.) Senki sem veszi el tőlem 
azt (lelkemet), hanem én teszem le magamtól. A vér-
tanuk, azon szentek, kik az igaz hitért meghaltak, 
véröket ontották, nem áldozták föl magokat máso-
kért , hanem csak erős voltukat mutatták meg is-
ten ügyében : Jézus föláldozta magát igazán, mert 
minket megakart menteni, érettünk szenvedni kí-
vánt. (Isai. 53, 7.) Mint a juh, vitetett a halálra. 
(Ef. 5, 2.) Szeretett minket, s önmagát adta értünk 
ajándékul, és áldozatul az istennek. S mi mivel 
viszonozzuk ezen nagy szeretetét? mivel ezen szen-
vedését ? Ha érette kell, ha a jámborságért, s igaz 
ügyért valamit eltűrni, neheztelünk, és örömest el-
kerüljük ; ha valami baj ér, zugolódunk, s vonako-
dunk ; sőt csak ha nehézséggel jár valami, már el-
kedvetlenedünk, s az ő hagyásinak ellenszegülünk : 
s igy nemcsak hogy érdeme nincsen szenvedé-

— 36 — 



— 37 — 

síinknek, de még inkább vétkezésre veszünk benne 
alkalmat, boszonkodván az istenre, ki azt ránk 
ereszti. 

Ugy elmélkedjünk Krisztus szenvedése fölött ; 
olly szivvel ülljük meg emlékezetét az ö végtelen 
kínjának, mellyet érettünk elviselt, hogy hasznát 
vegyük. Lássuk annak méltóságát, s jóságát, ki 
megváltott szenvedése által minket érdemetlen, s 
bűnös embereket, s pedig nem ellenkedve, hanem 
a legnagyobb szivbeli jó indulatot mutatva irán-
tunk. Ez minket is arra indítson, hogy ne csak si-
ránkozzunk kínszenvedése fölött, ne csak enyhőd-
jünk szenvedésinkben az övének meggondolása ál-
tal, hanem azt törvényeinek megtartása által kitel-
hetőségünk szerint meghálálni is iparkodjunk. 
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4. ' • 
KERESZTÚT" UTÁN. 

Én az ur Jézus Krisztus bélyegit hordozom az 
én testemen- Gal. 6, 17. 

Megértük ismét azon napot, melly Krisztus ha-
lála emlékezetének van szentelve. A nap nem öröm, 
hanem gyász napja. Az emberi nemnek legnagyobb 
tanítója, jótevője kiadja lelkét a legkínosabb halál-
lal a szégyenfán. Ha valakinek rokonságából egy 
gonosztevő a vérpadon, vagy bitófán kimúlik: az 
égető gyalázat a maradékok, és hozzátartozandók 
szivében. De Krisztus nem volt gonosztevő, csak 
ellenségeinek agyarkodása által Ítéltetett ezen szé-
gyenítö, ugy mint kínos halálra, s épen nincs okunk 
e miatt pirulni. Mi inkább büszkék lehetünk rája, 
inkább dicsekedhetünk vele, a mint ezt a Nemzetek 
tanítója is mondja: (I. k. 1, 23.) Mi a megfeszített 
Krisztust hirdetjük, a zsidóknak botránkozást ugyan, 
a hitetleneknek pedig bolondságot. S valóban nem ok 
nélkül. Szent Pál szerint : (R. 5, 8. 9.) Még mikor 
bűnösök volnánk, az idő szerint halt meg Krisztus mi 
érettünk. Tehát nem a maga gonoszsága miatt, mert 
bűne nem volt, hanem a mi bűneinkért halt meg. 
(Isai. 53, 5.) Megsebesíttetett a hamisságinkért, meg-
rontatott a mi bűneinkért. Fájlalhatjuk igen is halá-
lát, de szégyenleni csak azt kellene, hogy mi va-
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gyunk a vétkesek, s mégis ö szenvedte érettünk a 
büntetést. Azon érzelem szállja meg tehát szivünket, 
melly a Nemzetek tanítóját lelkesítette , midőn 
mondja : (Gal. 6, 14.) En tőlem pedig távul legyen 
dicsekednem , hanem csak ami rívunk Jézus Krisztus 
Keresztjében, ki által nekem a világ megfeszítetett, s 
én a világnak, igenis dicsekedjünk mi is a meg-
feszített Jézus Krisztusban, dicsekedjünk halálá-
ban , dicsekedjünk keresztjében, de ezen dicső-
ség ne legyen csak üres hang, és szines vise 
let, hanem érezzük azt szivünkben is , szabjuk 
hozzá minden cselekedetinket, mutassuk meg tet-
tel is, dicsőítsük jó erkölcsi élettel, szóval, oly-
lyanok legyünk, mint szent- Pál, midőn mondja : En 
az ur Jézus Krisztus bélyegit hordozom az én tes-
temen. 

Ha illőn megakarjuk üllni Krisztus halálának 
emlékezetét: akkor valóban emlékezzünk meg ke-
serves, kínos, gyalázatos haláláról, az az : ne csak 
hallgassuk annak történetét, ne csak szemléljük az 
azt előadó képeket, hanem szivünk, és elménk is 
teljék el gondolatjával, és érzésével. Még csak az 
elkeseredés, és siránkozás sem elegendő, hogy e 
kötelességünknek megfeleljünk, hanem mélyen keb-
lünkbe nyomván azt , minden cselekedetinkben el-
ménkben forgassuk, és szemünk elé állitsuk. Te-
gyünk ugy, mint az Eé. mondja : (8, 6.) légy engem 
mint jelt a szivedre, s mint jelt a te karodra. S mit 
eszközöljön e jel ? mire emlékeztessen? Mire indít-
son e bélyegzet? Az ö sebeinek bélyegét hordozni 
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testünkön annyi, mint meggondolni, mit szenvedett 
érettünk Jézus, s mit tartozunk mi ennek elismeré-
séül különösen tenni. Testünk lelkünk elromlott; 
gyarlók, s bűnösök vagyunk, úgyszólván tetőtől fog-
va talpig nincs bennünk épség : s ugyan azt mondja 
az isteni látnók Jézusról. (Isai. 1, 6.) Mindent, a mit 
csak szenvedett, a mi bűneink okoztak neki. Mezte-
lenre vetkőztették le, mivel mi nem akarunk kivet-
kőzni a világi kívánságokból, s mivel a mi hiusá-
gunk mértéket nem ismer a tékozló, fajtalan s ke-
vély cifrálkodásban. Megcsufoltatott, meggyalázta-
tott, mivel mi fölfuvalkodunk, s gőgösen másokat 
megvetünk. Fejét tövissel megszurdalták , hogy 
nagyravágyásunk jelentessék, mellyel mi fennen 
hordjuk fejünket. Nyelvét keserű epével áztatták 
meg, hogy égető szomja által tudtul adassék a mi 
mértékletlenségünk, és torkosságunk ételben, ital-
ban milly iszonyú. Az ő keze lába átveretett szegek-
kel, oldala átfuratott, értésül levén ez arra, hogy 
kezünket hamar kinyujtjuk ragadozásra, hogy bűnös 
helyekre siet lábunk, s hogy szivünk ocsmány dolgo-
kat kiván. Ő ostoroztatott meg, az ö háta sajgott a 
csapásoktól a mi csalásunkért, lopásunkért, károsí-
tásunkért, s mindennemű eltulajdonításért, és hamis 
keresetért. Az ő vállait nyomta a keresztfa súlya, a 
mi gőgünkért, testünk kényeztetéséért. Ebből már 
érthetjük kötelességinket, ebből láthatjuk, mivel 
tartozunk neki elégtételül ! mint bélyegezzük meg 
testünket, lelkünket. Oldalán, két kezén, s lábán vi-
selte jeleit az ő szenvedésének, s halálának : s mi is 



bélyegezzük e tagokat, s helyeket erkölcsiség jelé-
vel. Az oldal, és szív átszúrása semmisitse meg ben-
nünk a gonosz vágyakat ; irtsuk ki a nemtelen, rút, 
s kegyetlen indulatokat. Kezeinket vonjuk vissza a 
másétól, és nyissuk ki a szűkölködőknek, ápoljuk a 
nyomoruakat, védjük a gyengéket. Lábunk ne jár-
jon a széles uton, melly bűnre, s kárhozatra visz 
hanem iparkodjék a meredek, szoros, de üdvösségre 
vezető ösvényen haladni. Keblünk ne dagadjon ál-
lati indulatoktól ; lábunk ne tapodja embertársain-
kat , s kezünk áldást áraszszon a megszorultakra. 
Inkább váljunk meg legkedvesebb tagjainktól, mint-
sem hogy azokkal csak bűnre visszaéljünk. (Mát. 
18, 8.) Ha kezed, vagy lábod botránkoztat, vágd el 
mert jobb félkezün vagy sántán bemenni az életbe, 
mint két kézzel lábbal a kárhozat tüzébe vettetni. (18, 
9.) S ha szemed botránkoztat, vájd ki, és vesd el tő-
led ; jobb félszemün bemenned az életbe, hogy sem két 
szemed lévén a kárhozat tüzébe vettetned. Kössük meg 
mi is kezeinket, mint megkötözték Jézusét, vesszőz-
zük hátunkat vérig, mint ostorozták urunkét. Sze-
geztessük le lábainkat, mint átfúrták, és ráverték az 
övét a keresztre. Szurjuk le szivünk gonosz kiván-
ságit, valamint Krisztus oldala, és szive átdöfetett. 
Mert (Isai. 53, 8.) Az én népem vétke miatt megütöt-
tem öt; mondja az ur, t. i. Krisztust, ki érettünk 
annyit szenvedett. Illik tehát, hogy mi az ö szenve-
dése által rávetessünk bűneink kiirtására, s erköl-
csök gyakorlására. Valahányszor pedig vétkezünk, 
Krisztus vérét újra ontjuk, sajgó sebeit fölszaggat-



juk, öt keresztre feszitjük. Ne tartsunk azokkal, 
kikről a Nemzetek Tanitója mondja: (Zsid. 6, 6.) 
És meg elestek, ismét megujitatni a büntetéstartás ál-
tal, ismét megfeszítvén magoknak az isten fiát, és csúf-
nak tartván. S valóban, tudván, hogy a mi bűne-
inkért kellett Krisztusnak annyit szenvedni, s oily 
kínosan, s gyalázatosan meghalni, ha mégis vétke-
zünk, már gonosz lelket elárulunk, melly nem törőd-
nék vele, ha Udvözitőnk ismét újra agyon kínoztat-
nék, megfeszítetnék. Valóban, aki Krisztus kínszen-
vedésének emlékezetét üllvén meg nem jobbul, ha-
nem folytatja bűnös életét : csak csúfolja azt, sem-
mibe sem vévén az ö érdemeit. Hasonlítanak az ily-
lyenek azokhoz, kikről mondatik : (Mát. 27, 39.) Az 
elömenök pedig káromiák öt, hajtogatván fejőket. 
Hasonlítanak azokhoz, kik: (Mát. 27, 28—30.) 
Levetkőztetvén öt, veresszinü fölső ruhát adának 
rá, és tövisből koszorút fonván, a fejére tevék, 
és nádat a jobb kezébe, és térdet hajtván előtte} 

csúfolták, mondván : Üdvözlégy fejedelem ! S rá pök-
dösvén , vevék a nádat, s fejét verék. Gondold meg 
bűnös , ezt érdemiette tőled Jézus ? Ezért váltott 
meg téged, ezért rótta le bűneidet, ezért tett ér-
ted eleget ? S te most igy hálálod meg érdemét 
jótékonyságát? Te avval fizeted vissza irántod mu-
tatott nagy szeretetét, hogy öt kínzód , csúfolod ? 
Te ugy becsülöd meg azon irgalmat, melly ve-
led történt, hogy a ki éretted, érdemetlenért ma-
gát föláldozta, azt nem sajnálnád az ártatlant újra 
megfeszíteni, a kereszten függni látni, s iszonyú fáj-
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dalmak közt lelkét kiadni? Gondold meg bünös, 
milly utálatos, milly rettenetes a te gonoszságod, és 
jobbulj meg! (Gal. 5, 24.) Legyünk olyanok, mint 
a kikről szent Pál mondja : A kik Krisztusé, az ö 
testöket megfeszítették a vétkekkel, és kívánságokkal. 
Az az : a kik Krisztus vallását követik, az ő vét-
keiket , és gonosz kívánságaikat megfeszítették , 
elnyomták, kiirtották. Ezen veleszenvedésre még 
azonfölül az is serkent, hogy, ha nem csak in-
dulatinkat fékezzük, s visszanyomjuk , hanem ha 
viszontagságokat kell türnünk, és osztályrészül 
csak szenvedés jutott :'bízzunk benne, mert Krisz-
tussal dicsöittetünk azon mértékben, mellyben itt 
kínlódtunk, gyaláztattunk. (R. 8 , 17.) Ha együtt 
szenvedünk, együtt meg is dicsőíttetünk (II. T. 2 , 
11.) Ha ő vele együtt meghaltunk, együtt is élünk. 
(R. 6, 5.) Ha beoltattunk az ő halálának hason-
latossága szerint, a föltámadásban is ugy leszünk. 
(5, 6, 8.) Ami régi emberünk vele egyetemben meg-
feszítetett , hogy elrontassák a bűnnek teste, s többé 
ne raboskodjunk a bűnnek. Ha pedig meghaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy együtt is élünk a Krisztus-
sal. (5, 11. 12.) Innen azon intése a Nemzetek Taní-
tójának : így •állítsátok-ti is magatokat, megholtaknak 
a bűnnek, élőknek pedig az istennek, a mi urunk Jé-
zus Krisztus által. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti 
halandó testetekben, hogy az Ő kivánságinak engedje-
tek. Semmivel sem tisztelhetni tehát jobban Jézus 
halálának emlékezetét, mint ha a bünös életet el-
hagyván, jóra adódunk : s igy ha méltán megakar-
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uk ujitani , ezen emlékezetét, hozzunk neki áldoza-
tot, áldozzuk föl neki ha legkedvesebb kivánságin-
kat is, csak ne vétkezzünk, csak haladjunk az er-
kölcsben. Ösztönözzön noha a világ az ö javaival, s 
kecsegtessen kincseivel ; gyulasszon a test ingere, 
é3 csalogasson a kéj ; nyugtalanítson a hiúság, 
és vonzzon a hatalom, mi ne engedjüuk a kisér-
tetnek, nyomjuk el a telhetetlenséget, fojtsuk meg 
a fertelmességet, és alázzuk meg a kevélysé-
get : Ez istennek kedvesebb, mint a legkövérebb 
áldozat. 

Krisztus halálának emlékezetét megujitván, 
nem csak azt tanuljuk, hogy mi is szenvedni, és 
érette meghalni ne vonakodjunk, hogy öt kövessük, 
nyomdokiba lépjünk. Ezt mondja az előjáró Tanít-
vány : (I. P. 2, 21.) Krisztus szenvedett érettünk, nek-
tek példát hagyván, hogy az ö nyomdokit kövessétek. 
Vagy a mint maga Üdvozitőnk mondja: (L. 9, 23.) 
Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét. Hanem 
azt köti leginkább szivünkre a mai gyászos ünnep, 
hogy elszakadván a bíintöl, többé ne vétkezzünk, 
többé ezen halálnak emlékezetét, ne bűnnel, hanem 
jó élettel megujitsuk. Mert valóban nincs is rútabb 
hálátlanság, mint azon jótéteményt, melly másnak 
szenvedésébe életébe került, arra fordítani, hogy 
azt, ki eleget tett érettünk, újra meghalni látni 
kinok között, nem iszonyodnánk. Mert (II. P. 2, 
21.) jobb lett volna azoknak meg nem ismerni az 
igazság útját, hogy sem a megismerés után visz-
szatérni a nekik adatott szent hagyástól. S azért 
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5. 
KERESZTÚT ELŐTT. 

Boldog ember, a ki az Istentelenek tanácsán nem 
járt, s a bűnösök utján nem állott Zsolt, l , 1. 

Egyike azon vallásos ájtatosságnak, mellyet a 
hi vek ez időtájban évenkint gyakorolnak, a szent Ke-
resztút. Történeti eredete ez. Már az első hivek 
szerettek tiszteletből zarándokolni azon helyekre, 
mellyeken a kiszenvedett szentek tetemei el voltak 
temetve. Különösen pedig buzgó szokássá vált, 
azon tartományt, s azon helyet meglátogatni, melly-
ben hitünk alkotója Jézus Krisztus élt, tanitott, 
szenvedett, és meghalt. Vallásunk elterjedésével, s 
mivel mindenkinek tehetségében nem állott, olly 
messze útra menni, otthon kezdték azt végezni, a 
mit annak helyén véghez nem vihettek. Behozatott 
az legelőször a szent Ferenc rendjebeliek egyhá-
zaiba. Festett, vagy faragott képek állitattak föl 
tizennégy állomásra fölosztva, mellyek a kínszenve-
dés egyes jeleneteit szembetüntetik, s mellyeknél 
bizonyos könyörgéseket, és énekeket el szoktak 
mondani. Gyakoroltatik ez ájtatosság most már a 
nevezett szerzet egyházain kívül is, különösen né-
nielly helyeken még úgynevezett Koponyahegye-
ken is, mellyek amaz igazit képviselik. Az egyház 
fejei helyben hagyák ez ájtatos szokást, sőt bu-
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csuengedélylyel is tetézték, és előmozdították, azt 
akarván elérni általa, hogy a hivekben Krisztus 
szenvedésének emléke meguj itass ék, s feledékeny-
ségbe ne menjen. De van más oka is , t. i. hogy 
az eltévedt, s bün által istentől elszakadt hivek 
igaz útra visszatérittessenek, a megmaradtak pedig 
azon tovább is megerösitessenek. Mert a zsoltáros 
mondása szerint. Boldog ember, a ki az istentelenek 
tanácsán nem járt, és a bűnösök utján nem állott. 

Valóban dicséretes szokás időnkint megemlé-
kezni arról, s annak jótéteményeiről, ki érettünk 
annyit szenvedett, s gyalázatos, s kinos halállal 
kimúlt. Megérdemli, hogy tiszteljük azt, ki, a szent 
irás szerint: (I. P. 2, 22.) bűnt nem tett, sem álnok-
ság nem találtatott szájában. S még is gonosztevők-
kel fölfeszittetett, és beteljesedék az irás, melly azt 
mondja : (M. 15, 28.) Es a hamisak közé számlálta-
tott. És miért? azért, mert mi emberek vétkeztünk, 
s mi érettünk eleget tett, mint a szóvivő mondja : 
(Isai. 53, 5. 6.) Megsebesítetett a mi hamisságinkért, 
megrontatott a mi bűneinkért. A mi békeségünk fe-
gyelme vagyon rajta, és az ö kékségével meggyógyid-
tunk. Mi minnyáján mint a juhok eltévelyedtünk, kiki 
az ö útára térült, s ö rá tette az ur minnyáj unknak 
hamisságát. (53, 4.) Bizonyára a mi betegségünket 
ő viselte, és fájdalminkat o hordozta. Ezt mindannyi-
szor meggondolván az ájtatos hivek, nemcsak há-
laadó érzet támad keblükben ez isteni jótevőjök 
iránt, hanem fájdalom fogja eljszivoket, tudván, 
hogy ártatlan létére szenvedett. Ezen ájtatosság 
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tehát mindenkor szomorúsággal jár. Minden jóra-
való hive Krisztusnak csak be^sö megindulással for-
gathatja ezeket elméjében, és a romlatlan ember 
könyekre fakad, és siratja azt, kinek annyit köszön-
het, ki annyi gyötrelemmel eszközlötte a bűnösnek 
váltságát. Azonban aligha nem mondhatni ezeknek, 
mit Üdvözítőnk, halálra vitetvén, monda az őt ki-
sérő asszonyoknak, kik siratták, s kesergék : (L. 23, 
28.) Ne sírjatok én rajtam, hanem magatokon sírja-
tok, s fiaitokon. S valóban okunk is van magunkon 
sirni, okunk van t. i. siratni bűneinket. Szomor-
kodhatunk ugyan raj ta , hogy Üdvözítőnk annyit 
szenvedett, de leginkább az indítson szomorúságra, 
hogy mi okoztuk neki e szenvedést, hogy mi a mi 
bűneinkkel kínoztuk meg annyira, hogy mi kárho-
zatra méltók a mi gonoszságunkért megérdemlettük 
azt , a mi öt érte : s még is hálátlanul meg nem 
becsüljük e hozzánk való jóságát, s mintegy el-
vetvén kegyelmét újra vétkezünk, őt újra kevély-
ségünkkel arcul csapdossuk, fösvénységünkkel fe-
jét verjük, torkosságunkkal ostorozzuk, csufoljuk, 
káromoljuk, megfeszítjük. Igen is, ennek meggon-
dolása fakasszon könyekre, ezt vegyük szivünkre, 
hogy szomorúságunk isten szerint legyen a Nem-
zetek Tanítója szavai szerint: (If. K. 7, 10.) Mert 
az isten szerint való szomorúság töredelmet szerez az 
állhatatos üdvösségre. Igenis, ez ájtatosság alkalmat 
adjon igaz töredelmességre ; ne érjük be vele a 
csupa szomorkodással, siránkozással, hanem száll-
junk magunkba, és jobbuljunk meg. Ez az egyház-
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nak is szándéka, melly a szent Keresztutat is ezen 
időre, a nagy böjtre, a sanyargatásnak, és töredel-
mességnek idejére határozta, és nemcsak a testi 
megtartóztatást, hanem leginkább a lelki böjtöt, a 
bűntől való tartózkodást sürgeti. Ez azon idő, melly- • 
röl szent Pál mondja : (II. K. 6, 2.) íme most vagyon 
a kellemetes idő, ime most az üdvösségnek napja. S 
valóban, valahányszor istennek választott népe el-
tért törvényétői, mindig meghagyatott neki, hogy 
magagyotréssel, és sírással térjen meg, rójja le bű-
nét ezen önkényt vállalt testi lelki szenvedéssel, 
és tegyen eleget azért, hogy urát megsértette. (Jer. 
4, 8.) Övezzétek föl magatokat szőr zsákokkal, sírja-
tok és ordítsatok. (Joel. 2, 12.) Térjetek hozzám tel-
jes szivetekből, böjttel, és sírással, és jajgatással. Ezt 
tette a zsoltáros is mondván: (34. 13.) Szörzsákba 
öltözém, böjttel alázám meg lelkemet. (101, 10.) A 
hamvat, mint a kenyeret evém, s italomat sírással ele-
gy il ém. Különben is az isten az ö törvényének meg-
szegését akárhányszor csapásokkal, rosszakkal meg-
rótta, megviselte viszontagságokkal a bűnösöket, s 
adott nekik elegendő okot sírásra, gyötrelemre, 
mintegy megismertetvén népével, mit akar tőle, s 
mit kiván mitőlünk, midőn bűnben vagyunk, hogy 
kiengeszteljük. 0 megsanyargatta az embereket, 
hogy, a k i k jólétben, s becsületben, s ép erőben, 
egészségben tőle elfordultak, róla megfeledkeztek, s 
öt megvetették ; azok szükség, gyalázat, és fájdalom 
által hozzá visszatérittessenek, őt emlegessék, és 
tiszteljék ; példát adott ö nekünk is, és intést arra, 

4 
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hogy ha testi indulatjaink rosszra vittek, azokat nyo-
morgassuk, s ugy ezáltal jó útra térjünk. 

A szent Keresztnek utja nem kényelmes, ha-
nem alkalmatlan, fáradságos, szenvedéssel teljes ut ; 
de nem is azon tág ut (Mát. 7, 13.) melly, a szent 
irás tanúsága szerint, Veszedelemre viszen, hanem 
azon keskeny ut (7, 14.) melly életre viszen. Mi tehát 
ne tartsunk a nagy sokasággal, melly ama széles, 
kellemes utat keresi, járja, hanem inkább kövessük 
azon keveset, ki a szoros, kokros, meredek utat vá-
lasztja. Ha sikerét akarjuk a szent Keresztút ájtatos-
ságának, szivünk valódi töredelmesség gyötrelmét 
érezze, hogy az életünk jobbulását, bűneink elha-
gyását, s minden jó erkölcsnek gyakorlását esz-
közölje. 
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5. 
KERESZTÚT UTÁN. 

Kiiiresült a Keresztnek botránkozása. Gal. 5, u . 

Zarándokságunknak végén állunk. Azon helyre 
jutottunk, mellyet a szent Keresztutnak ájtatossá-
gával kerestünk. Elértük a Koponyahegyet, a Ke-
reszt alatt vagyunk, mellyen Üdvözítőnk függ. Va-
lamint az utas hőt, hideget, szelet, essőt, fáradságot, 
és alkalmatlanságot szenvedvén, végre kitűzött he-
lyére j ő : ugy mi is e szent utazásban valahára a 
szent Keresztnél találjuk magunkat. A világi utas 
ugyan meg nem köszönné, ha annyi járás után, any-
nyi viszontagság kiálltával, remélt boldogság helyett 
csak szenvedésének legtetejére hágna, melly után 
életét is bevégezné ; de mi, kik a fölfeszitettnek hí-
vei lévén , nem hiu , és mulandó világi javakat ke-
resni kiindultunk, mi, kik mindig szem előtt tartot-
tuk Üdvözítőnk intését: (Mát. 6, 19. 20.) Ne gyűjt-
setek magatoknak kincset a földön, a hol szu, és rozs-
da megemészti, s a hol a tolvajok kiássák, és ellopják. 
Gyűjtsetek pedig magatoknak kincset az égben, hol 
sem rozsda, sem szu meg nem emészti, s a hol a tolva-
jok ki nem ássák, és el nem lopják. Mi, kik a Nemze-
tek Tanítójával mondjuk : (Filip. 3, 7.) A mik nekem 
nyereségek voltak, azokat Krisztusért károknak állí-
tottam ; koránsem botránkozunk meg abban, ha a 
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fölfeszitett Krisztust valaki hirdeti, s bolondságnak 
sem tartjuk ; mert hivatottak vagyunk, kiknek az is 
ten ereje, és bölcsesége. (I.K. 1, 23. 24.) Nekünk szent 
Pál szerint : kiiiresült a Kereszt botránkozása. 

Azok, kik igazi buzgósággal, és töredelemmel 
végzik a szent Keresztutat, meg nem ütköznek ab-
ban , ha a fölfeszitettnek kinzó eszköze, ama szé-
gyenfa, tisztelet tárgyául állíttatik ki ; mert meg kell 
ismerniük, hogy ez azon eszköz, mellyen váltságá-
gunk véghez ment, hogy ezen fizetett meg érettünk 
Megváltónk, hogy ezen rótta le adósságunkat, mely-
lyet mi saját erőnkből soha meg nem adhattunk 
volna : tehát hogy a szent Keresztnek sokkal tar-
toznak, annyival, mennyit soha elegendőképen meg 
nem hálálhatnak. A ki ezt elismerni vonakodik, a 
ki a Kereszt előtt illő tisztelettel meg nem hajol, az 
bünös ember, az ellensége, és gonosztevő, a mint 
azt a Nemzetek Tanitója mondja: (Filip. 3, 18. 19.) 
Sokan járnak, kiket gyakorta mondottam nektek (most 
pedig sir va is mondom) a Krisztus Keresztjének ellen-
ségi. Kiknek vége veszedelem, kiknek istene a has, s 
dicsöségök gyalázat jókban vagyon , kik a földieket 
kedvelik. Csak az , gyűlölheti a szent Keresztet, 
ki lelkével semmit sem törődvén, egyedül tes-
tének él, mint az oktalan állatok, kikhez azáltal 
egészen hasonlóvá leszen. A ki valóban, mint illik, 
lelkére főgondot fordit, az nemcsak nem szégyenli, 
nemcsak nem gyűlöli a Keresztet, hanem még di-
csekedik is vele, s azt szivből szereti ; az illyen ugy 
érez, és szól, mint szent Pál mondván : (Gal. 6, 14.) 



Én tőlem távol legyen dicsekednem, hanem csak a mi 
urunk Jézus Krisztus keresztjében, ki által nekem a 
világ megfeszíttetett, én is a világnak. Tudta, hogy a 
hitetlenek csúfolták a keresztről szóló tanitást, az ó 
törvény liivei pedig azért boszonkodtak, mezt az 
csak a legalábbvaló gonosztevők kivégzésére való 
vesztő eszköz vala : s ő még büszkén emlegeti, s 
dicsekedik vele. De tudta is mért, s lelke javára 
fordította azt : azért állítja, hogy ő neki a világ meg 
van feszítve, s ö a világnak, vagy a mint tovább 
mondja: (Gal. 6, 17.) En az ur Jézusnak bélyegit 
hordozom az én testemen. Az az : a maga testi kíván-
ságát, a rossz indulatokat mintegy keresztre szegezte, 
fölfeszitette, szivét, kezét, lábát átszúrta, megbélye-
gezte a fölfeszitettnek jeleivel, elvonta a rossztól. 
S mi, ha szinte, a mint illik is, Krisztus keresztjé-
vel dicsekedni akarunk, hogy igazi dicsőség ránk 
háromoljék, szinte feszítsük meg szivünknek rossz 
vágyait, tartóztassuk kezünket a bűntől, s lábunk 
ne járjon a gonoszok útjára. A kik Krisztusé, úgy-
mond a Nemzetek Tanitója, (Gal. 5, 24.) az ö testü-
ket megfeszítették a vétkekkel, és kívánságokkal. (Ko-
loss. 2, 14.) Eltörölvén a végezésnek kézírását, melly 
mi ellenünk vala, melly mi ellenkezőnk vala, és azt el-
vette középből, fölszegezvén azt a keresztre. Nekünk is, 
ha méltán akarjuk tisztelni a feszületet, el kell 
nyomni, állati érzelminket, ki kell irtani vad indu-
latinkat, s ellent kell állni testi vágyainknak. A ki 
ezt nem teszi, hogyan tegyen eleget Krisztus köve-
telésének, midőn azt mondja, midőn az maga után 
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jönni hivja? A k i magán nem uralkodik, nem fe-
szíti meg magában a rosszaságot, hogyan engedjen 
Üdvözítőnk hivásának, midőn a bajok viselésére 
fölszólítja ? Ha ki utánam akar jönni (úgymond ö 
Mát. 16, 24.) tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, 
s kövessen engem. Nem elég t. i. csak a keresztre, 
mint üdvösségünk jelére mutatni, s azt vallani, ha-
nem szükséges azon keresztet magunkra is venni, 
és a szenvedések vállalása által magát érdemessé 
tenni azon kegyelemre, mellyben részesültünk. A 
mi csak ránk nehezedik viszontagság, ugy viseljük, 
mintha a keresztnek súlyát Krisztusnak hordozni 
segitenök, ugy fogadjuk, annyiba vegyük, mintha 
csak az ő vállait nyomó Keresztnek súlyán köny-
nyitenénk. Ha szükség nyom, ha becstelenség pi-
rít , ha fájdalom kinoz : gondoljuk meg, hogy az 
egy része Krisztus szenvedésének, hogy annyival 
kevesebb azon szenvedés, mellyet neki érettünk 
tűrni kellene. Nem mintha valóban kevesebbet szen-
vedett volna Jézus, mert ö már kiszenvedett, s mi a 
történten többé nem változtathatunk ; hanem ugy 
vegyük a dolgot, mintha bűneinkkel újra megfe-
szíttetnék, a mint azt szent Pál is mondja : (Zsid. 
6, 6.) szenvedésünkkel pedig kínjától megmentet-
nék. Csak olly tisztelője Krisztus Keresztjének an-
nak igazi hive , ki azt vállaira is veszi, és viseli, 
különben nem igazi tanítványa, a mint az Üdvö-
zítőnk maga is mondja : (Mát. 10, 38.) A ki föl 
nem veszi keresztjét, s nem követ engem, nem méltó én 
hozzám. (L. 14, 27.) A ki nem viseli önnön keresztjét, 
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és utánam, nem jő, nem lehet én tanítványom. A ki 
nem kész mindent szívesen eltűrni, a mit az isten 
ráereszt ; a ki bajában zúgolódik, boszonkodik ; a 
ki szenvedésében kétségbe esik, vagy épen az is-
tent káromolja: annak a szent Keresztutnak ájta-
tossága nem lelki üdvére, hanem inkább kárhoza-
tára válik, mert Üdvözítőnk mondja: (L. 21, 19.) 
A ti békeséges türéstekben bírjátok lelketeket. 

Annyira szükséges a tűrés a szenvedésben, 
hogy azt a Nemzetek Tanítója különösen mint 
ollyan erkölcsöt emlegeti, melly a híveknek tulaj-
donsága, s melly azokat a többi jeles jóság mellett 
kitűnően bélyegzi. Számtalanszor elősorolja azon 
erkölcsök között, mellyeket ajánlani szokott az is-
tenes életre. így a lélek gyümölcsének is nevezi, 
mondván: (Gal. 5, 22.) Szeretet (titrés) öröm, béke-
ség. így ajánlja Tanítványinak is. (II. T. 3, 10.) 
(T. 2, 2.) Okát is adja ennek mondván : (R. 5, 4. 5.) 
A tűrés vizsgálást, a vizsgálás pedig reménységet ; a 
reménység pedig nem szégyenít. Előre bocsátván : (5, 
3.) A háborúság tűrést szerez. Azért is újra meg újra 
tűrésre inti mondván ; (Zsid. 10, 36.) Szükséges nek-
tek a békeséges tűrés, hogy az isten aharatját cseleked-
vén elvegyétek az Ígéretet. Mert (I. K. 1, 18.) a ke-
resztnek igéje az elveszüknek bolondság ugyan, a kik 
pedig üdvözülnek, azaz : nekünk, az isten ereje. 
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6. 

KERESZTÚT ELŐTT. 

Dicséretet mondjatok az urnák ő szentjel, s hálát 
adjatok az ő szentsége emlékezetéért. Is. 29, 5. 

Valamelly nagyobb esetnek, jelesebb történet-
nek emlékezetét föntartani, s megünnepelni az em-
berek között mindenütt, s mindenkor szokásban 
vala a hitetleneknél, s bálványozóknál ugy mint 
az igaz isten tisztelőinél, és hiveinél. Valamelly 
nagy fejedelem, bölcs törvényhozó, vagy dicső had-
vezér emlékezete valami nagy csapás, vagy nyert 
ütközet, vagy más nevezetes fordulat hire, a tapasz-
talt szerencsének, vagy szerencsétlenségnek nyoma 
a népek hagyományában fönmaradt ; szobrot állitot-
tak tiszteletére, ünnepet rendeltek dicsőitésére, éne-
ket daltak nevének magasztalására : s mindez emlé-
keztette az utódokat, részint az átélt sanyaruság, 
vagy jólét idejére, részint elődeik erkölcseire, s vét-
keire figyelmezteté, részint a jeles tettek szemlélte-
tésével, és elsorolásával követésére buzdította a jó-
nak a maradékot, és kerülésére a rossznak, különösen 
pedig bizonyos időt, ünnepet jelelvén k i , mellyen 
nagy diszszel meguj itatott emlékezete ama na-
gyobb eseménynek, azt vitték véghez, hogy a leg-
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későbbi ivadék is tudósitatott őseinek történetéről, 
viszontagságairól, vagy dicsőségéről. Mi az ajtatos 
hivek szokásából, s az egyház rendelésébői szinte 
ünneplünk illy emlékezetet. Jézus Krisztus az igaz 
isten emberi testet magára vévén, érettünk, hogy 
az örök kárhozattól, és bűntől megmentsen, hogy 
megváltson, és az isten kegyelmébe visszahelyez-
zen, szenvedett, a legkínosabb, gyalázatosabb ha-
lállal a kereszten meghalt. Szomorú történet ez, és 
arravaló, hogy bűneinkre emlékeztessen, melyekért 
annyit kellett gyötörtetni a Megváltónak, s azok 
megbánására, töredelmességre indítson; de vigasz-
taló az egyszersmind, láttatván velünk a mi üd-
vösségünk munkáját, melly nélkül örökre elkárhoz-
tunk volna, a miért is az isten dicsőítésére hálás 
érzelemmel kell ezen történetnek emlékezetét meg-
újítanunk, a zsoltáros szerint : Dicséretet mondjatok 
az urnák <J szentjei : s hálát adjatok az ő szentsége 
emlékezeteért. 

Maga az isten megmutatta, hogy kedves előt-
te, lia az emberek ílly dolgok emlékezetét föntart-
ják; mert maga hagyta meg ezt az ő népének a je-
lesebb esetekre nézve. így a teremtés könyvében 
(I. M. 2, 3.) Megáldd a hetedik napot, s megszentelő 
azt, mert azon szűnt meg minden ö csinálmány ától 
mellyet teremtett, hogy elvégezné az isten. S azért mon-
dá törvényében (II. M. 20. 9. 10.) Hat nap mun-
kálkodjál, és cselekedd meg minden dolgaidat. A he-
tedik napon pedig a te uradnak istenednek ünnepe 
vagyon : ne tégy azon semmi dolgot te, s a fiad, s lá' 



nyod, s barmod. Mert hat nap alkotta az ur az eget 
és a földet, és megnyugvék heted napon azokáért áldot-
ta meg az ünnepet, s megszentelte azt. Evvel tehát 
a teremtés történetének emlékezetét tartotta fön a 
nép. Hasonlóképén a szabadulás emlékezetét meg 
kelle ünnepelnie, midőn az ellenség földjéről az Ígé-
ret földjére mentek, és rettentő jelekkel, és az 
őket üldözőbe vett fejedelem belefojtásával a vö-
rös tenger habjaiba megmentette őket az isten. Ke-
letlen kenyérrel, mint a millyent útra vihettek, 
meg kellett ezt ünnepelniök. Bárányt is öltek, em-
lékezetére annak, mellyről mondta az isten: (II. 
M, 12, 13.) A vér jelül legyen nektek. A napról pe-
dig a mi Húsvétunkról: (12, 14) Ezt a napot pedig 
emlékezetben tartsátok és azt ünnepnek szenteljétek az 
urnák a ti nemzetségiekben örök tisztelettel. Illyenek 
voltak azon emlékeztető hártyák, mellyeket az öl-
tözet négy csúcsára kellett varrni, és viselni t. i. ta-
láltak egy embert, ki ünnepeu fát szedett az erdőn, 
s az ünnepet megszentségtelenítette e munkával : ezt 
büntetésül meg kellett kövezni, s ennek emlékeze-
tére kellett ama hártyákat hordozni, hogy mindig 
szemök előtt legyen az ünnep szentsége, ha meg-
feledkeznének is róla, e jel juttassa eszökbe. A 
hagyás igy szól : (N. M. 16, 38—40.) Csináljanak 
magoknak szegélyeket a palástok szegletére, kék zsi-
nórt varrván azokra. Mellyeket midőn látnak, meg-
emlékezzenek az ur minden parancsáról, és ne köves-
sék az ő gondolatjukat, és szemöket. Hanem inkább 



emlékezvén az ur parancsáról, megcselekedjék azokat 
és szentek legyenek az ö istenöknek. 

A mi husvétunk is a Krisztus feloldoztatott. 
(I. K. 5, 7.) Szent Pál szavai szerint : O azon 
ártatlan bárány, melly elvette a világ bűneit, ki-
nek vére kiontatott a bűnök bocsánatjára, a mint 
azt bizonyítja szent Pál : (E. f. 2, 3.) Kik valaha 
távol voltatok, közel lettetek Krisztus vére által. 
Mellyröl t. i. maga mondotta : (M. 14. 24.) Ez az 
én vérem, melly sokakért kiontatott. Ezért hozta be 
az egyház, hogy mi is illy ájtatoskodás által ezen 
időben, mellyben Krisztus kínszenvedéséről, töre-
delmességről, életjobbitásról kell elmélkednünk 
ezt a Krisztus kínszenvedését ábrázoló 14 képpel, 
azok látogatásával, és szemlélésével, imádságok, és 
énekek mondásával emlékezetét évenkint megujit-
suk, melly minket a vett megváltás jótéteményé-
ért hálára, s bűneink letevésére birjon. Ülljük 
meg mi is emlékezetét az érettünk elvérzett meg-
váltónak, igazsággal, és jámborsággal. Nyomjuk 
mi is szivünkbe az ö szenvedésének bélyegeit, hogy 
mindig emlékeztessenek vétkeink nagyságára, mely-
lyekért olly nagy áldozat volt szükséges, és töltse 
el lelkünket szomorúsággal, bánattal, és utálattal 
gonoszságunk iránt, hogy megismervén a szenve-
dés iszonyuságából, bűneink, és a sérelem nagysá-
gát, s borzasztóságát, magunkba szálljunk, s üdvös 
gondolatra ébredvén, az istentelenséget elhagyni, s 
a jó cselekedeteket mivelni, magunkat elhatároz-
zuk. Köszönjük meg ez alkalommal istennek nagy 
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irgalmát, és kegyelmét, ki megemlékezett rólunk, 
érdemetlen teremtményekről, és olly atyailag gon-
doskodott üdvösségünkről; iparkodjunk neki ezen 
végtelen jóságát, és szeretetét mi hozzánk avval 
viszonozni, hogy arra magunkat jámbor élet által 
méltókká tegyük. 



KERESZTÚT UTAN. 
Örök emlékezetben leszen az igaz- Zsolt. 111,7. 

Bevégezzük ezen szent emlékezetnek megújí-
tását. Láttuk kínját, és halálát annak, a ki érettünk 
szenvedett. Láttuk különösen, hogy ö igazságos, és 
ártatlan létére annyi szenvedésre, és halálra lett 
Ítélve, a mi az ö emlékezetét még keserűbbé, de 
egyszersmind még dicsőbbé is teszi. Igaz volt ö, 
a mint az a szent irás bizonyságából kitetszik. 
(AA. Csel. 3,14.) így az előjáró Tanítvány védel-
delmezvén magát a nép előtt, mondá, hogy ö a jelt 
a Jézus Krisztus nevében tette, kit ők fölfeszitettek, 
kit az isten megdicsőített ; Ti pedig, úgymond a 
szentet, és igazat megtagadtátok. így szent István, kit 
a nép megkövezett, tanítván a Jézus Krisztust mond-
dá: (5,52.) Megölték azokat (t. i. atyáitok) kik az 
igaznak eljövetelét hirdették, kinek ti most árulói, és 
gyilkosi voltatok. A kedves tanítvány pedig mondja ; 
(I. G. 2,1.) Fiacskáim ne vétkezzetek,. ezeket irom 
nektek; de ha ki vétkezik is, vagyon szószólónk az 
atyánál, az igaz Jézus Krisztus. S épen mivel igaz 
volt, mondja róla : (I. J. 1, 2.) Es 6 a mi bűneinkért 
engesztelő, nem csak a mieinkért pedig, hanem az egész 
világéért is ; mert csak az tehetett érettünk eleget, a 
a ki ártatlan volt, és igaz kinek nem volt vétke, 
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s kinek minden szenvedése nem volt a maga bű-
nének büntetése, hanem érdem, melly nekünk be-
számitassék. Igazságát Jézus Krisztusnak megis-
merték még a hitetlenek is, még ellenségei is, és 
itélő birája. így az áruló Tanítvány : (Mát. 27,3.) 
Vétkeztem, elárulván az igaz vért. így a helytartó 
felesége azt üzente : (27,19.) Semmi közöd azzal az 
igazzal. Sőt maga a helytartó, megmosván vizzel 
kezét a nép előtt, mondá : (27,24.) Ártatlan vagyok 
ez igaznak vérétől, ti lássátok. így a hitetlen százados, 
ki Jézus őrizetén volt, látván a történteket halálakor 
fölkiáltván mondá: (L. 23,47.) Bizony igaz volt ez 
az ember. Olly bizonyos, és világos lévén az éret-
tünk szenvedőnek igazsága, kinek mi most emléke-
zetét e végjárattal ismét megujitjuk, már teljesedni 
látjuk a zsoltáros mondását, s jövendölését: Örök 
emlékezetben leszen az igaz. 

Ez az, a mit a szent bölcs mond : (4, 19.) Tisz-
telet nélkül halnak meg, és gyalázatban lesznek a halot-
tak közt örökké, t. i. az istentelenek ; és az ő emiéke-
zetök elvész. Ellenben pedig az igazakról: (5,16.) 
Az igazak pedig örökké élnek, és az urnái az ő ju-
talmuk, és az ő gondolatjok a fölségesnél. Megma-
rad ugyanis emlékezete a rossznak is a szent 
bölcs szerint, (45,1.) de nem mint a jóé, mint a 
kinek emlékezete áldásban vagyon, hanem átok van 
rajta. Meghalhatatlan annak emlékezete ; a szent bölcs 
szerint. (4,1.) Ez az igazi halhatatlanság, a jámbo-
roké t. i . nem a gonoszoké: ez az igazi emlékezet 
is a jóról, nem pedig a rosszról. Valamint a jók 



ugy mint a roszszak örök életbe mennek, de azok 
örök boldogságba, ezek pedig az örök kárhozatba : 
ugy a jámborok, és a gonoszok, az igazak mint a 
hamisak emlékezete fönmarad, de amazoké áldás-
ban, emezeké átokban. Pedig csak az az igazi, és 
jó emlékezet, mellyet áldás követ. A hamisak, 
mivel átkos, mivel rossz emlékezetben vannak, 
inkább elvesznek a zsoltár szerint; (9,8i) Zörgéssel 
veszett el emiékezetök. Azért már tudjuk, mit jelen-
tenek e szavai: (32,18.) íme az ur szemei az öt 

s félőkön, és azokon, kik az ö irgalmasságdban biznak. 
Ellenben: (33,17.) Az ur tekintete pedig a gonosz-
tevőkön, hogy elveszesse a földről azok emlékezetét. 
Innen az átkozott fölkiáltása : (L. 23,30.) Hegyek 
essetek ránk, dombok takarjatok be. 

Mi, kik ezen szent zarándokságot azért végez-
tük, hogy az igaz Krisztus szenvedésének emléke-
zetével bűneink megsiratására, és isten törvényének 
megtartására indíttassunk, ismervén már a jó-, és 
rossz emlékezet különbségét, azon legyünk, hogy 
jó erkölcs által jó emlékezetet hagyjunk magunk 
után, s a rossz emlékezet fönmaradásától minden 
kitelhetöség szerint óvakodjunk. Nem csak, hogy 
jámborság által legillőbben tiszteljük a Jézus 
Krisztus emlékezetét; hanem még magunk is em-
léket hagyjunk fön a jövöségnek életünkben, melly 
neki szinte buzdító például legyen a követésre, és 
megújításra. Ellenben, a kik a Jézus Krisztus em-
lékezetét bűneikkel becstelenitik, nem csak vét-
keznek, lelköket kárhozatra méltóvá teszik, s a 
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dicsőnek emlékét gyalázzák ; hanem az ő emiéke-
zetök, pedig átokban, főnmarad, melly meguj itatván, 
másokat botránkoztat, vagy épen a rossznak tevé-
sére, megujitására csábit, szóval : emiékezetök nem 
marad fön igazán, hanem elveszett, valamint ők is 
testestül lelkestül elvesznek Azt mondja a szent 
bölcs is : (19,8.) A bölcseséggel nemgondolók nem csak 
abban estek meg, hogy nem tudták a jókat, deaz'ó esz-
telenségöknek emlékezetét is hagyták az embereknek, 
hogy azokban, a miben vétkeztek nem is rejtethetné-
nek el, Tartsuk mi ezeket eszünkben, a miket az 
isten mond az ő népének : (V. M. 6,6—9.) Es legye-
nek ez igék, mellyeket én ma neked meghagyok, a te 
szivedben, és beszéld meg azokat fiadnak, és elmél-
kedjél azokról házadban ülvén, és uton járván, és föl-
kelvén. Es kösd azokat jelül a kezedre, s legyenek, s 
forogjanak szemeid között. Es irjad azokat a ház 
küszöbére, és aj taira. 



7. 
KERESZTÚT ELŐTT. 

íme! fölmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fia 
elárultatik a papi fejedelmeknek és az Írástudók-
nak, és halálra kárhoztatják öt. És adják őt a 
nemzeteknek megcsúfolásra, és megostorozásra, 

7 és megfeszítésre. Mát. 20, 18—19. 

Végezvén a szent Keresztutat, azt kérdhetjük 
magunktól : Micsoda ez az ájtatosság ? Mi okból ho-
zatott be ? Valóságos búcsújárás e az ? S midőn e 
kérdésekre helyes és kielégitő feleletet keresünk, 
egyúttal megismerkedünk a szent Keresztutnak mi-
voltával, történetével, és vallásos eredetével. Igenis 
vizsgálván azt jámbor lélekkel, meggyőződünk ró-
la, hogy igazán elmondhatjuk magunk is Üdvözítőnk 
szavait : íme ! fölmegyünk Jeruzsálembe, és az ember 
fia elárultatik a papi fejedelmeknek, és az Írástudók-
nak, és halálra kárhoztatják öt. Es adják öt a nem-
zeteknek megcsúfolásra, és megostorozásra, és megfe-
szítésre. Azaz : Eljárunk a Keresztúti ájtatosságban, 
melly annyiba vétetik, mintha azon helyeket meg-
látogatnók, mellyeken Jézus szenvedett, elárultatott, 
átadatott, megcsufoltatott, megostoroztatott, és meg-
feszíttetett. 

Jeruzsálemben a fájdalomut kezdődik az úgy-
nevezett szűz kapujánál, elhúzódik Pilátus háza 

A-y* 



mellett, a törvényszékkapun át a szabadba, s vég-
ződik a szent koporsóegyháznál. Hossza 1220 lé-
pés. Az egyes állomásokat bizonyos fekvő kőtuskók, 
vagy a házakon befalazott kőlapok jelelik. Mind-
össze 14 állomása van, 9 t. i. a fájdalomuton, s 5 a 
szent sir egyházánál. E kimért helyeken vannak 
vagy irott emlékeztetök, vagy képek, mellyek sor-
ban Krisztus szenvedésének történetéből egy-egy 
jelenetet előadnak. Ezen állomásoknál időznek az 
ájtatoskodók azon napján a hétnek, melly Krisztus 
halálának napja, különösen böjtben, és nagy hétben 
rövid könyörgésekkel, s elmélkedésekkel. Sőt is-
métlik a hivek ezen ájtatosságot még vásárnap dél-
után is a sétálás enyhítésével összekötöttem Ná-
lunk Keresztutnak neveztetik azon összesége bizo-
nyos számú képeknek vagy szobroknak, mellyek 
Krisztus szenvedése történetének ugyanannyi jele-
netét előadják. A képek száma nem mindig az ; kö-
zönségesen 14, vagy 15. Tartalma a közönségesen 
bevett 14 képnek, úgynevezett keresztúti állomá-
soknak következő : 1.) Pilátus helytartótól Krisztus 
fölfeszitésére szóló kimondott halálitélet a kereszten. 
2.) Krisztus átveszi a keresztet. 3.) Krisztus először 
elesik a kereszt súlya alatt. 4.) Krisztus keresztjét 
vivén összejő anyjával. 5.) Cirenei Simon segiti Jé-
zust a kereszt vitelében. 6.) Veronika kendőjével 
megtörli veritékes, és véres arcát Krisztusnak. 7.) 
Krisztus másodszor összerogy a nehéz kereszt alatt. 
8.) Krisztus szavai a siránkozó asszonyokhoz. 9.) 
Krisztus harmadszor összeroskad a kereszt vitele 



alatt. 10.) Krisztus meztelenre vetkőztetik a keresz-
előtt. 11.) Krisztus fölfeszittetik. 12.) Krisztus ha. 
lála a kereszten. 13.) Krisztus testét leveszik a ke-
resztről 14.) Krisztus sirba tétetik. A hol 15 állomás 
van, következik a kereszt föltaláltatása szent Ilona 
által. A Keresztút vagy szentegyházban állíttatik 
föl, s az egymástól bizonyos távolságra levő képek 
elül jobb felül kezdődnek, s ismét elül balfelül 
végződnek : azért annak, ki lelki épülésére elvégzi, 
alkalmat ad, a keresztnek útját, mellyen Krisztus 
jár t , állomásról állomásra szinte járni annyiban, a 

• mennyiben egyik képtől a másikig mennie kell. Ezen 
utóbbi körülmény egyszersmind oka annak, mért 
kapták ezen képek, vagy szobrok az ő összeségök-
ben a „Keresztút" nevét. Vagy szentegyházakon kí-
vül találni ezen képeket kisebbszerü hajlékok alatt 
szinte állomásonkint elhelyezve, s ut mellett, melly 
valami hegyen levő egyházba, vagy kereszthez visz. 
Ezt szokás Kalváriahegynek nevezni. Nem szüksé-
ges azonban, hogy a keresztúti ájtatosság látogatói 
állomástól állomásig testikép járjanak, elég, ha ezt 
néhányan teszik, s a többi csak figyelemmel kiséri, 
s igy mintegy lelkiképen járja. Ezen ájtatosságnak 
buzgó gyakorlására ösztönözhet az, hogy az igazhivők 
Krisztust mint megváltójokat őszintén szeretik, s 
azért a szenvedőt gyakrabban, s átalában földi éle-
tének minden eseményeit mennél elevenebben kép-
zelik maguknak. Sok helyütt a szent Keresztút 
délesti közájtatosság nagy böjtben ; a lelki atya elö-
mondja az imádságokat, fölolvassa az elmélkedés 



tárgyául való kinszenvedési történet egy részét, a 
hivek imádkoznak, és énekelnek, végre pedig áldás 
adatik rájok, a mint erre utmutatást adnak a kia-
dott keresztúti könyvecskék. 

E keresztúti ájtatosságnak szerzői a szent Fe-
renc rendjebeliek. Az üldözések megszűnése után 
seregesen tódultak a hivek messziről a szent földre 
Krisztus kínszenvedésének helyeit látogatni. Ké-
sőbben e tartomány lakóinak vadsága miatt alkal-
matlannáválván e zarándoklás, sőt veszedelmessé : a 
szent Ferenc rendszabását követő szerzeteseknek 
megengedte, hogy a jeruzsálemi keresztút alak-
jára Keresztutat, s állomásokat állithassanak föl, 
melly éknél Krisztus kínszenvedéséről elmélkedhes-
senek, s azért olly búcsúval ajándékoztattak meg, 
millyet nyertek azok, a kik azt az előtt Jeruzsá-
lemben tették. A kereszthadak óta az az egész vi-
lágon utánoztatott. Leginkább terjesztette Leonar-
dus de Portu Mauritio, ferencrendi szerzetes. Utóbb 
ezen bucsut a világiakra is kiterjesztette a szent 
szék, a kik a keresztúti állomásokat meglátogat-
j á k , és a rendelt ájtatosságot elvégzik, és pedig 
mindegy, akár a nevezett szerzet egyházaiban, 
akár máshol legyenek azok fölállítva. Ezen bu-
csuengedély által a hivek valamint azon neveze-
tes helyek látogatására ösztönöztettek, hol Jézus 
szenvedett: ugy azután kipótolni vélvén azt, ha 
a Koponyahegy, s állomásainak utánzott fölállí-
tása. , és látogatása által szinte olly bucsut nyerni 
ügyekszenek, mind a szent Ferenc szerzetének 
egyházait, mind az azokon kivül fölállított Ke-
resztutat járták, s a tiszteletre méltóvá vált he-
lyekre mintegy megjeleníthetik maguknak, szem 
elé tüntethetik. 
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7. 
KERESZTÚT UTÁN. 

íme fölmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fia 
elárultatik a papi fejedelmeknek, és az Írástudók-
nak, és halálra kárhoztatják öt- És adják öt a 
nemzeteknek megcsúfolásra, s megostorozásra, s 

megfeszítésre. Mát. 20, 18. 19. 

Minthogy a szent keresztúti ájtatosság búcsúval 
össze van kapcsolva, már világos, hogy az szinte 
búcsújárás. Mit hogy még jobban megérthessünk, 
vizsgáljuk meg a szokásos búcsújárások természe-
tét. A búcsújárások azon idötöl erednek, midőn az 
igazhivők ájtatoskodás végett a vértanuk sírjaihoz 
mentek. Még inkább szokásba jöttek, miután az 
üldözések megszünének a negyedik században. A 
régi történet föutartotta emlékezetét annak, hogy 
maga Nagy Konstantin, és ennek édes anyja Ilona, 
valamint Theodosius fejedelem is Jerusalembe za-
rándokoltak. Később szokásba jött nemcsak Rómába 
szent Péter, és Pál tiszteletére, hanem más neve-
zetesebb városokba is, sőt más helyekre is a szen-
tek tetemeihez, és képeihez ájtatosan utazni. Az 
illyen szent látogatás sokféle búcsúval jár t , és az 
ut fáradalmi mintegy be lettek tudva büntetésül, 
és szenvedésül az elkövetett vétkekért, s az imád-
ság, adakozás, s egyéb jóságos cselekedetek mellé, 
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s azokkal egyértékünek állíttattak. A keresztút 
ájtatosságára is bucsu van engedve, és a szent állo-
mások látogatása szinte búcsújárás, mintha csak a 
szent földre, s városba utaznánk, s elmondhatjuk 
valóban : íme felmegyünk Je> uzsalembe, és az ember 
fia elárultatik a papi fejedelemeknek, s Írástudóknak, 
és halálra kárhoztatják öt. Es adják öt a nemzeteknek 
megcsúfolásra, s megostorozásra, s megfeszítésre. 

De lássuk már azon búcsúkat, mellyek a szent 
sir, a koponya hegy, fájdalomut látogatóinak enged-
ve voltak, és azután a csinált keresztúti állomások, 
s ájtatosság gyakorlóira átvitettek. A szent kereszt-
úti képeket illetik a következő bucsuk : A Krisztus 
sírjának egyházában, a hol a mi urunk Jézus Krisz-
tus három napig feküdt eltemetve, van bucsu. Azon 
belyen, hol a szent kereszt föltaláltatott, azon szegek-
kel, mellyekkel a keresztre volt feszitve Krisztus, 
van teljes bucsu. Pilátus házában, a hol megváltónk 
megostoroztatott, és tövissel csúfságból megkoszoruz-
tatott, s halálra Ítéltetett, van ismét teljes bucsu. 
A koponyahegyen, a hol Krisztus fölfeszittetett, 
szintén teljes bucsu vagyon. A hol Krisztus köntösé-
re sorsot vetettek, ott van 7 esztendőre, és ugyan-
annyi negyvenedre szóló bucsu. Ismét azon helyen, 
a hol Simont kényszeritették a cireneit Krisztus ke-
resztjét vinni, 7 év, és 7 negyvened a bucsu. Azon 
helyen, hol Krisztus az őt sirató asszonyokhoz for-
dult, és azt mondta : Ne siránkozzatok én rajtam, 
hanem siránkozzatok inkább fiaitokon ; szinte 7 év, 
és 7 negyvened a bucsu. Azon helyen, mellven 

I 
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Mária, látván a kereszt vivő Krisztust, fájdalmában 
össze?'ogyott mintegy halott, 7 évre szóló bucsu van, 
és 7 negyvened. Ezek a szent helyekhez kötött 
bucsuk. A szent Ferencz rendjebeliek kérelmére az 
egyházfők megerősítették e búcsúkat, s ama 14 ke-
resztúti képhez csatolták, melly ama valóságos ál-
lomásokat pótolta. XI. Ince 1686. engedte mind 
azon búcsúkat a szent Ferenc szerzete egyházainak, 
a kik t. i. meglátogatják az ezekben fölállított 
keresztutat, mellyeket a szentföldi zarándokok nyer-
tek. XII. Ince 1694. ezt bővebben megmagyarázta, 
és világosan kimondta, hogy elődje redeletében 
különösen a szent keresztúti állomások értendők, 
minta mellyek látogatói ama búcsúkban részesül-
nek. XIIL Benedek 1726. már ollyértelmű kedvez-
ményt bocsátott ki, mellynél fogva a XI. s XII. 
Ince által adott bucsuk minden keresztútnál nyer-
hetők, mellyet akárhol az egyházi főelöjáróság jó-
váhagyásával, s egyetértésével, nemkülönben a hely-
beli lelkész beleegyeztével valami szent Ferenc 
szerzetebeli fölállít. Ezen egyházfői határozatok 
egyszersmind kimondják, hogy e bucsuk közben-
járólag a megholtaknak is juttathatók. Végre XIV. 
Benedek 1741. megerősitette azon búcsúkat, mely-
lyeket elődei engedtek mindazoknak, kik a szent 
keresztutat illő ájtatossággal végzik. 

Az egyház tehát e szent állomási képek láto-
gatóinak ugyan azon búcsúkat engedi, mellyeket 
a szentföldi zarándokok nyernek. Több képnél 
teljes bucsu adatik. Gyónás, és áldozás nincs ren-



delve, sem bizonyos meghatározott imádság ; hanem 
a ki ezen állomásokat ájtatosan látogatván, magá-
nak élénken szeme elé állitja a szenvedő, s meg-
haló Jézust, bűneit szivböl megbánja, el van tö-
kélve erős fogadással magát megjobbitani, szóval : 
a bűnös embert e látogatásnál a kereszthez viszi, 
a keresztre fesziti, buesut nyer. Azonban csak ö 
egyedül nyer buesut. Az imádságok, mellyek a ke-
reszuti könyvben vannak, csak ugy tekinthetők, 
mint ama bot, mellyet a járásban gyakorlatlan kezé-
be vesz, s rá támaszkodik. Ugy veendők, mint 
más ájtatosságnál mondatni szokott könyörgések, 
mellyekhez szóról szóra nem kell ragaszkodni. Csak 
utmutatásul vannak az ájtatosság irányában. A ki 
illy könyvvel nem bir, inditsa íöl magában minden 
állomásnál a hitet, reményt, és szeretetet, mondjon 
egy vagy több miatyánkot, s üdvözletet: és eleget 
tesz az egyház szándékának, s buesut nyer. 
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