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IRTA: PAUL CLAUDEL

A katona, ki tele van tépéssel és sárral, aki nem szent bizonyosan,
De bátran viseli szívén a nagy vörös keresztet, mint Szent

György, hogy tudja mindenki: keresztény ö és az ambulan
cián van,

Négy lépést sem tesz az útján, hogy ne hallaná míndenfelől a
lelkek nyögését,

A fogságba terelt lelkek gyötrődését.

Mit beszélnek neki Pokolról és Purgatóriumról, mintha nem
ismerné azokat?

Már a földön járva, teret vesz kölcsön belőlük minden nap,
És a föld alatt felriaszt egy egész népet,

/. Kit olyan szűk edények zárnak, hogy nyílásukon ki a fejük se
férhet.

Kétségbeesetten kiáltoznak ők és nem mozognak semmikép, csak
egyre égnek.

És bizonyos, hogy szeretne segíteni rajtuk az ember, megállni és
megitatni őket.

Ám, jó lelkek, kik részvétről beszéltek, nosza! itt van a mi
emberi testvérünk,

Azt hiszitek, könnyű dolog lesz jót tenni érte, hogy vele is jót
tegyünk?

Azt mondom, az egyetlen alkalmas időben, a legjobbkor jön a
segítség számára.

Egyedül Isten, aki nem egyszerre eresztett ki minket a méhé
ből, de egymásután formált a világra,

Isten, aki egyedül tart számon minket, gyermekeit, csak Ű teheti
ezt meg.

És amikor elérhetetlen nekünk az ember, Ű megmarad mindig
elérhetőnek.

Nem kell mást tenni, mint amit tehetünk és imádkozni,
Hittel rejtve el a magot a földben, amelyről nem tudjuk hogy

fog növekedni, vagy gyümölcsöt hozni.

De ti, papok, ti nem egy pillanatra vagytok értünk e földi téren!
A ti imátok nem hasonlít a miénkhez, mely mint a füst eloszlik

minden szélben,
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Ima a ti egész valótok, ti vagytok a cement és ízület a terem
tésben,

A ti dolgotok egy az Istenével és mivelünk is egy a ti munkátok,
Ti parancsoltok az Istennel, engesztelitek és kegyelemre tart

játok,
Mi titeket tartunk, ti Űt tartjátok és minden az Egyházban

egyesül,
Ti vagytok a Rend és örökösei, bennetek minden dolog a helyére

kerül.
Minden, mint egy segítségül hívás, minden, mint egy szerencsét

lenség, minden, mint egy áldozat,
Amikor kifordultok testvéreitek felé az oltárnál és magatokkal

ragadjátok
Vászonba és aranyba öltözve a sötét népet és kitárt karjaitok

közt felkínáljátok !

De, papok, mindazok az élőhalottak, ó, ha tudnák, hogyan kell
beszélni,

Akik felől megkérdeznek egy napon titeket, akiket jogotok van
megítélni,

Ezt mondanák: Nem velünk kell nektek legelőször foglalkozni!
Akik csak magukért érdemesek, nem mi vagyunk.
Első Isten, az Atyánk, akinek mi örökösen ártogatunk.
Mire jó annyi felénk nyujtott kéz, annyi bonyolult gép és

világi szerszám?
Nem az a gondunk, hogy meg ne haljunk, hanem az, hogy meg

újuljunk föltámadván !
Nem annyira a föld az, mit nagy kockázattal kell megforgatni,

hogy a holtakat serkentsük életre,
Isten maga, a legbátrabb, aki tervét biztosan építi föl test-

ről testre.
Arról van szó: kitartani ott, ahol elestünk végtére,
Ahol nincs testvéretek, arról van szó: helyt kell állni érte,
Amit az ima nem tesz meg, arra vagytok ti rendeltetve,
Semmitse lehet elnyerni máskép, hacsak nem kéréssel kérve,
Nincs más ima Istenhez, mint az Ű Akaratának betöltése.

Ezért minden lény Művese, ki őket annyi szellemel formálta,
Aki a Méhek és a Hangyák nyüzsgésének törvényét megadta,
Ezt a csoda Alkotmányt, melyben különféle érdekek tartják

egymást annyi leleménnyel.
Hogy a kicsi Város még a saját akaratából se pusztulhat el,
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Az áldás, amit Ű sugároz szerte, amely óvja a közösségben élő

lényeket,
Ez az egyensúly megtalálása minden pillanatban és ez a szigorú

és tág övezet,
Láthatatlan, de minden együtt élő polgárt egyetlen érző személy

szervezetébe von,
Túl az írott Hiten és a többféleképpen érthető Péter apostolon,
Isten azt akarta, hogy át legyen attól hatva az Ű köpűjének

minden sejtje,
Igy beszélek a Legközelebbi és az Ű nevében, kiknek egy forrás

ból fakad a Kegyelme.
Van valaki, akinek több az értelme, mint közülünk bárkinek

és az Egyház ez.
Valaki, akinek több erénye van, mint egy embernek, aki ked

vére tesz,
S ez a teljes Egyház, ó papok, aki szolgálatotokra van, mint

egy gépezet,
És mint egy hatalmas hadsereg, melyet vezére kezében mérle

gel és méreget,
Az egész Egyház egy veletek a Rend által és a szent hierar

chiával,
Egy dolog veletek és általatok, mely megrendül és enged nektek

megadással.
Aki egyedül mondja imáját, mégha szent lenne is, mit kínálhat

föl azért, amit Istentől kér?
De mi tudjuk, elnyerjük azt, ha már ketten vagyunk a szeretet

tüzénél.
Nincs két ember együtt az Ű nevében, hogy Ű ne lenne köztük,

mint segítő testvér.
A Mise, amit egy pap mond, az egész természet kötelességét

jelenti.
A hódolattal, amit megad, ő a Teremtést fölmenti.
Ű nemcsak imádkozik, ő nemcsak kér, ö eleget tesz leborulva.
Ű nemcsak kéri nektek a rendet, ö teljesíti és példázza.
Ű nemcsak kéri «Jöjjön el a Te Országod), az ott van nála.
Az Idő, amely általa múlik, köt titeket az Örökkévalósághoz.
Ennek az Időnek minden óráját, amit ünnepel, amin szertartás-

sal áldoz,
(És aki szól ajkatok által, ó papok, aki kéri, amit nem ismertek,
Aki eseng, aki így szól: Abba! nem ti vagytok, hanem a Szent

Lélek bennetek),
Tanusítja papi díszével, melyet az Ű Dicsősége körül változtat,
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Az Örök nap hajlása szerint, amely megvilágitja a mi átmeneti
útunkat.

Ime a teljes imádság, a nappal négy szakasza és az Örökkévaló
Dícséret!

Engesztelő Áldozat, mely Isten és Jézus felé száll, szolgáik köré
ből, mint az ének.

Többé nem egy ember imádkozik, hanem az Egyház az ő hiva
tott személyében.

Boldog, ki a Szegény és a Szűkölködő megértését örökölte!
És Attól, aki köztünk a legelhagyatottabb, akinek székhelye
Olyan messze van és olyan közel hozzánk, mint az Evangélium

írja könyvében,
«Mintegy kőhajításnyira» virraszt tőlünk a Félelemben és a

Getsemáni kert csendjében.
6 virraszt és mi nem tudunk őrködni, egy órát kitartani Vele

ébren?
A testvéri Szolgálat egy óráját az Apostolok nyomában,
Hogy Isten nevében is adjuk át egymásnak magunkat bátran.
Mindenki felváltva kerül az első helyekre ; az egyik beszél és a

másik felel;
Az egyik fölkínál, a másik áldozat lesz; az egyik a hangot adja, a

másik énekel;
Az egyik javasol, a másik helytáll és okulást nyer fölváltva

mindenki;
Mikor az egyik szünetel, a másik azonnal újra fogja kezdeni és

keresni.
Az Ige eleven szóvá lesz és az ember arra figyelmes.
Ime, megköttetett az ég, a föld, a váltakozó kötelesség lánca teljes.
Minden vallásá lett, minden egyetlen összetartó ösztön.
Minden dicsőség Istennek az Égben és az emberek közt békesség

a földön.
Elmult az idő, csak Isten él egyedül és megállt a nap,
Mint a hajdani Jézus szavára, kit mi más névvel nevezünk

Józsuénak.

Hamburg, 1914.
Fordította; Habán Mihál')!.
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