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o FELIX CULPA!

Április elsején, különösen éjszaka, Isten feltárta előttem titkait és
oly rendkivüli módon nyilvánitotta ki csodatetteit. hogy úgy éreztem,
lelkem elhagyta te..temet és olyan örömnek és teljességnek lett részese,
hogy nyelv ki nem beszélhe.I. Mert fokról-fokra megvilágosodott és ért
hetővé vált előttem az Egyház mcstaní megpróbáltatásának és a jövő

ben reá váró meqújuiásnax és felemelkedésnek titka, s hogy Isten a je
Ient azért engedte meg, hogy igazi állapotára vezesse Öt." .. , És a tűz

nőtt bennem és láttam a keresztény népeket, amint a hitetlenekkel együtt
bevonulnak a megfeszített Krísztus oldalába. É3 a vágytól és szerétettől

űzve csatlakoztam hozzájuk és velük együtt beleptem [ézus Krisztusba
szüleim, Szent Domonkos és valamennyi fiam kíséretében, És Ö vál
laimra tette a keresztet és olajágat adott kezembe,' ahogy kértem, és azt
mondta, hogy vigyem oda egytől-egyig valamcnnyíhez: "Mondd nekik,
hogy nagy örömet hirdetek nektek!" .. Ekkor lelkem egyre jobban eltelt
éj egy lett az egyesülés és a szeretet kényszereben az örök bölcseség
igaz részeseivel. Es olyan nagy lett lelkem őrÖl11K, hogy az Istent ért
sérelmek fölött való fájdalom eltűnt tudatomból és így szóltam: ,,0 bol
dog, üdvöthozó bűn!"... Mert a bűnből, melyet az álkzresztények el
követnek, rníkor Krisz.us Jegyesét üldözik, felemelkedés, megdicsőülés

és az erények jó illata származik a J~gyejben ... És így örültem és így
ujjongtam és bizalom töltött ela jövendő iránt. .. és felkiáltottam
Simeonnal: "Most bocsásd d, Uram, szolqádat a Te igéd szerint békés
séqben!" (Gyóntatójához, Capuai R,aymund domonkos testvérhez.)

EGYETLEN OR,VOSSAG.

Mélységes vágyakozással a saját üdvöm, a szent Egyház mequju
lása és az egész világ java iránt, egyedül térdel a lelkem Isten előtt; de
úgy látom, Isten nzm mutat más orvosságot és éin sem látok mást, mint
a békét. (XI. Gergely pepehoz.)

A SZENT TüRELEM ISKOLA/A.

Ismerje meg önmnagát és ismerje meg az Isten jÓ3ágát Ön iránt;
mert enélkül az ígaz ismeret nélkül nem vehet részt a' kegyelem életében.

Ezért rnerűljön el igazán szerit buzgósággal abba az ismeretbe, hogy
Ön 'semmi, hogy léte Istenből ered és hogy mínden kegyelmi ajándékot
Töle kapott és kap most is naponként.

* Az Egyház megpróbáltatása: a pápaság avignoni "fogsága", amelynek
meqszüntetéséért s a pápa Rómába való visszatéréséért Szent Katalin fáradha
tatlanul munkálkodott s bárki másnál többet tett.



Akkor tele lesz hálás elismeréssel és eljut az igazán szent türelemre;
és~ nem fogjá a kicsinységeket naqyra tartani, sőt a nagy bajokat inkább
kicsinyeknek fogja érezni, ha valóban a megfeszitett Krisztus kedvéért
viseli öket.

Az igazi hősneki a csatatéren kell megmutatkoznia: igy lelkének a
balsorssal vívott harcokban kell a próbát megállnia; és csak akkor ör
vendhet és ujjonghat és várhatja tökéletes vidámsággal az örök életet.
ha türelme megállta a próbát és ha nem sandít türelmetlenül visszafelé
és nem zaklatja Jel semmi, amit Isten rábocsát.

Mert akkor a lélek a kereszten megnyugszik és erőt nyer a meg
feszített Krísztus: fájdalmából; és joggal remélheti Isten örök színelátá
sát, hiszen Krísztus igérte meg neki.

Ha tehátebben az életben üldözést és szorongatást szenvedünk is.
odaát majd eléqedettcn, meqviqa iztalódva és megvilágosítva Isten örök
színelátásán kőzvetlenűl élvezhetjük édességének bőségét. (Sdesany;ához,
M onna Lepéhoz. )

A VSGTELEN SZERETET.

Ó, a szelid, makulátlan Bárány dicsőséges és drága vére! Ki olyan
tudatlan és kérqaslelkű, hogy nem tartja oda szíve kelyhét a megfeszi
tett Krisztus oldalához, mely őrzi és ontja a vérböségét? Benne meg
találjuk Istent, az is.eni természetet szoros egységben az emberível. Meg
találjuk a szeretet tüzét, rnely oldalának nyílásán keresztül elénk tárja a
sz ív titkát ~ kinyilvánítja, hogy véges szenvedésével nem bizonyíthatta
be szereteténzk mertékét: akarata sokkal nagyobbra vágyódott. Mert
véges szenvedését nem lehet összehasonlítani végtelen szer.stetével.

(D. Vilmoshoz)

A SZENT VSR VALTSAGA.

Ha azt kérdezitek tölem, drága fiaim,miért a Vérben ismerjük fel
bűneinket és az Isten irgalmát, én azt válaszolom; mert az Istenfiú vére
a mi bűneinkért ömlött. A bűn az oka Krisztus halálának, mzrt Isten
Fiának nem kellett volna a kereszt útját járnia, hogy megdicsöülését el
nyerje. Benne nem volt meg a bűn mérqe: örökiéqe volt az örök élet.
De mí, boldogtalanok elkeseredett harcban éltünk Istennel és bűneink

által elvesztettük az Életet. Az ember, aki fellázadt Teremtője ellen,
gyenge volt és nyomorult. Egyedül nem tudta az elkövetett bűnt leve
zekeiru. Istennek kellett egyszülött Fiát adnia érettünk. Felbecsülhetet
len szeretetében egyesítette az isteni természetet az emberivel. a végte
lent a mi nyomorúságos testünkkel. Nyavalyánkat magára vette és
orvosunk és eqybz n hösünk-Jett. Vérével meggyógyította bűnös voltun
kat és testét ételül és vérét italul adta nekünk. Vére oly édes, oly sze
líd és oly erős, hogy minden betegséget meggyógyit. A halálból az életbe
vezet, szetoszlatja a homályt és fénybe borit mindent.

A halálos bűn döntötte lelkünket mínd: bbe a szcrencsétlenséqbe.
A bűn meqío.zt a kegyelemtől és az élettől és martalékul vet a halál
nak. Elhomályosítja az értelem fényét és az ördög szolqájává és rabj ává



teszi. Elveszi tőlünk az igazi békességet és rendetlen félelembe taszit.
Mert a bűnös állandó szóronqásban él. Aki .a bűn szolgája lett, elvesz
tette uraságát 0, mennyi nyomorúság származik ebből! Mennyi szomo
rúsáqot, re.teqést és lnséq. t bocsát ránk lsten a bűn míattl De míndez
a ro.sz, míndez a baj eltünik a megfeszitett Krisztus vérében. Mert a
Vér a lelket meqtísztítja és szent bűnbánatra vezz ti. A Vérben a lélek
türelemre tesz szert, mert igaz türelemre jutunk, ha megemlékezünk a
sértesekről. "melyeket lsten e llen és az üdvösség eszköze ellen elkövet
tünk, az üdvösség eszköze ellen, amit azért adott, hogy a kegyelem ék
tét újra elnyerhessük. Így igazán orvosunk, mert vérét adta nekünk
orvosságul. ..

De Ö betegségeinket magára vállalta. felvette halandóságunkat és
nyomorult testünket. És drága testében bűnhődött.a mí bűneinkért. Mint
a dajka, aki a csecsernőt szoptatja, maga veszi be az orvossáqot, ha a
gyermek beteg, - hisz az még kicsi és gyenge és a keserűséget nem
viselheti el és csak tejjel táplálkozik. Mint a dajka, bevetted, Jézus édes
szerelme, helyettünk a keserű orvosságo: és kínokat, megvettetést visel
tél értünk. Megkötöztek. vertek, oszlophoz kötve megkorbácsoltak. ke
resztre szegeztek, gyalázattal halmoztak el, mélységesen meqszomorítot
tak, szornjúsáq emészt, tt és nem üdítettek fel. csak ecetet és epét kínál
tak gúny és gyalázkodás közt. De míndezt türelemmel viselted, s közben
megfeszítőidért imádkoztál. .

o mérhetetlen sze retetl Te nemcsak imádkoztál megfeszítőidért, ha
nem színte meatesitetted őket a bűntől e szavaiddal: "Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" 0, mínden türelemnél
nagyobb türelem! Ki imádkozott akkor azokért, akik ütötték, gúnyolták
és megölték? Egyedül Te, Uram. Te bevetted a keserű orvoisáqot ér
tünk, gymge, beteg kisdedekért és haláloddal a Életet adtad nekünk.
A Te keserüséged édességet hoz számunkra. Kebledre öleltél. mint egy
dajka é, az isteni kegyelem tejét adtad nekünk és bevetted értünk' a
keserű orvossáqot. Így lettünk egészségesek; Ő pedig magára vállalta a
mi nyavalyáínkat.

Mínt hősünk jöttél erre a .csatatérre, megtámadtad és lzqyözted a
sátánt. Mint Szent Ágos:on mondía. a szent kereszt harci paripáján fegy
vertelen kézzel győzte le a mi hősünk ellen ieqünket. Sisakja a tövis
koszorú volt. páncélja a korbác-októl meqszaqqatoct test, vaskesztyűje

szöqektöl átlvuqqatott kezei. A lándzsa az oldalában a kard. amivel az
embert lIlegszabadi'otta a haláltól és átvert lábii a sarkantyúk. Mílv cso
dálatos a mi hősünk fegyverzete! Kövessük Őt, tele viqaszta'ással mín
den viszontagságban é, szomorúsáqban. (A sziénei foglyokhoz.)

AZ IGAZSÁG JEGYESSEGE.

Jegyezze el magát az Igazsággal és kövesse intéseit szeretetben. De
önismeret nélkül nem látom lehetségesnek, hogy az Igazságot megízlelje
és vele lakjék. Mert az igazi önismeretben eszmélünk rá, hogy nem va
gyunk, hanem létünk Ltentöl van és látjuk. hogy saját képére és hason
latosságára teremtett mínket. És az önisernervt vezet rá arra is, hogy
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lsten saját egyszülött Fiának vérében szült mínkct a kegyelem új éle
tére. Ez a Vér kinyilatkoztatja előttünk az Atyaisten igazságát: hogy Ö
nevének dícsöséqére, örök szépséqében való része.edésre és a Benne
való meqszentelődésre ter.zn.ctt nunket. És ki mutatja m~g nekünk, hogy
mindez igaz? A feláldozott Bárány vére. . .

Hol találjuk ezt a Vért? Az önismeretben. Mi voltunk az a föld,
mely a kereszt lobogóját hordoz a: mint edények álltunk ott, hogy be
fogadjuk a Báránynak kereszten lecsorduló Vérét. Míért mi vagyunk az
a föld? Mert a föld - gyenge ahhoz, hogy a keresztet cgyen:sm
tartsa - ennyi igazSágtalan ágo: visszautasított volna és egy szög sem
lett volna eléq erős, hogy Öt szilárdan a kr.resztre szögezze, ha
irántunk érzett kdmondhata.Ian szeretete oda nem erősítette volna. Igy
sztlárdan tartotta Öt i.zzó szeret ; te az A~ya dicsősége és a mi üdvössé
günk iránt. Ezért voltunk mi az a föld, mert mí egyenesen tartottuk a
kere-ztet és az edény, mert rni felfogtuk a Vérét. .

Aki ezt az igazságot fclísmerí s jegyesévé teszi, a Vérben megkapja
a kegyelmet, a kegyelem gazdagságát é3 életét; és mezttclcnséqét lepel
takarja és ráborul a tüzes sz iretet menyegzős köntöse, melyet az Isten
ség szerétettől tüzes Vére egészen átitatott, melyen elömlött a szere
tet és valójában cgy volt az Is.enséqqel.

Az irgalmas Vérben meqtalá'ja az Élet életét. A Vérben áttöri a
sötétséget és meglátja a fényt; mert a Vé-ben eloszlatja az érzéki önsze
retet felhőjét és a gyötrelmes szolgai félelmet és szene Iélelcm -zállja
meg é1 biztonság az isteni szeretetben, amit a Vérben talált fel. De aki
nem szeretí az Igazságot, az nm ismerí meg Öt sem az önísmcrctben,
sem a V érben. Mert csak a hű sze-etö jár kitárt szívvel. hazugság nél
kül, tettetés és szolgai félelem nélkül; és övé az igaz hit fénye, namcsak
szavakban, hanem mindíg - szereneseben és szerencsétlenséqben, az ül
döztetés napjaiban és a vigasztalá-ok id, jén: semmi sem csökkenti hitét
és világosságát. Mert az Igazságot nem érzelmeivel, hanem akaratának
erejével ragadja meg.

Ám ha ez a világosság és igazság hiányzik li> a lélekből, mégiscsak
edény, me ly felfogta a Vért, de az igazságtétel szégyent é s ítéletet hoz
rá, sötétségben, megfosztva a kegyelem köntösétől. mert nem becsülte
meg a Vért s önszeretete vakságában nem ismerte fel a Vérben az Igaz
,ágot. Mert kárhozatára fogadta magába; s naqy keserűségben meg van
fosztva a V ér derűjétől. édességétöl és gyümölcsei' ől. mert sem magát,
som a Vért nem ismerte fel magában s igy nem is jegyezte d magát
hűséeben az Iqazsár-qal.

Tehát előbb fd kell ismernie az Igazságot annak, aki el akarja ma
gát jegyezni vele. De hol? Az önismer zt hajlékában, ahol belája. hogy
lsten kegyelemből é' nemkötelességböl adta letét. És felismeri magában
az újjászületést, melvben részesítet-e, hoqv tudniillik újjászüHett a ke
ovelemre a Bá"ány vprében és megfürdött be,.,n~ és b-Iémz rítette és belé
ölte saját akaraát. Másként nem hűséges. hari-m hűtlen vö'eqénvz az
Igazságnak. És ezért mondtam: Legyen igaz vőlegénye az Igazságnak.
Merüljön el a mepfr-szttett Kri iztus vé"';b"n. fürödjön meo a Vérben,
részegedjék meg a Vérben. teljen el a Vérrel, öltözzék a Vérbe. És ha
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Fordította Dioold István

elbukott, merüljön el újra a V érben; ha az ördög meqzavarta értelmé
nek szemét, mo.isa meg a vérben; ha hálátlan volt és nem ismerte fel a
kegyelmi ajándékot, legyen hálás a Vórbz n: ha rossz pásztor volt az
igazságosság vesszeje nélkül, g03zdagit:a magát okossággal és irgalmas
sággal a V érből, é s nézzen az értelem szemével a Vérbe és ragadja
meg a szzre.et kezével és ringassa forró vággyal. A Vér tüzén felizzik
langyossága; és a Vélt fényezséqe elűzi a sötétséget; hogy mint völe
gény, adja át magát egészen az Igazságnak és legyen a rábízott juhok
nak igaz pásztora s veze.ője, és a lélek és a test cellájanak szerelmcse.
amennyire az Ön helyzetében lehetséges. Ha a Vérben marad, meg tudja
te nni: másként nem. É; ezért kérem minderre a megfeszített Krisztus
iránti szeretetböl, .

Tegye magát szabaddá rninden teremtménytől (s ezt kezdje rajtam);
és öltözzék a vágyba, hogy szeretni kívánja Istent s Isten kedvéért vala
mennyi teremtményét; szeretni öket, anélkül. hogy sokat érintkezne ve
lük, szeremi azért, hogya lzlküket üdvöcítse. Én is így akarok tenni, ha
Isten meqadja hozzá kegyelmét. Újra és újra a Vérbe akarok öltözni és
megszabadítani magam a burkokcól, melyeket eddig viseltem. A Vért
akarom; és a Vérben lecsillapítom lelkemet egyszersmindenkorra. Csalód
nék, ha békességemet a teremtményekben keresném. Ezért akarok a gon
dok napjaiban a Vérben egyesülni Önnel: így megtalálom a Vért és a
teremtményeket és a V érből iszom rokon izenvet és szerétetet irántuk.
És igy békességem le.iz a harcok napjaiban és édességem a keserűség

ben; s azáltal, hogy megfosztottam magam minden teremtménytől s az
atyai gyöngédségtől, megtalálom a terz mtöt és a legfőbb örök Atyát.
(Capuai Raymundhoz.)

LOBOGÓ AR<\NY NYIRFAM

Templomgyertya a kigyúlt nyírfa,
Lobogó lánggal inteqet,
Ahogy a szél mcq-meqborzolja
Koronáján a levelet.
Alatta bokrok, pirosruhás
Csöpp unínístrán iok serege,
Aguk már őszi csengetyűt ráz
A pázsit oltárszőnyegre.

Lobogó arany nyírfám, oly.an
A lángod, mint a lelkemé.
Égberohanó aranyfolyam
Aranyként szállasz ég .Ielé,
Nem ÍJ vagyok már e világban.
Legyőztem véres szörnyeket
S mint a mínístráns bokrok ága
Öszi csengőmmel csöngetek. Kocsis László
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