
hérban meglátja az embert.. aki sebezhető, mint őmaga. Eddig
az országutakon sárban-vérben óriáshernyó médjáru kúszó me
nekülő tömeg ostoba, fejveszett viselkedése II ndorította: most,
hogy közelről látja, megszánja a menekülők szenvedéseit, "A me
'nekülés ugyan nem szép látvány, de undorodunk-e kedvesünk
től, ha elütötte eg'y teherkocsi1" A német gépek a nyomában
vannak és világ-ítórakéták baldachinját vonják a feje fölé. Ö
nem törődik a veszéllyel, belefeledkezik a látváuv nagvszerűsé

gébe. "Halálveszélyben megszakad a szolidaritás a testtel, ilyen
kor mutatkozik meg az emberben a lényeg". Az Író lelkében
csoda megy végbe: az egyéniség burkát áttöri a mélvebb, iga
zabb én: a Személviség. amitSaint-Exl1pér~- "J1...1mbernek" nevez.
Ráeszmél az emberi szolidaritús értelmére, az áldozat értelmére.
Eszébe jut Hochedé,az egyszerű altiszt, aki a háborút kegyelmi
állapotban harcolta végig, "teljesen elégő áldozatként". Egyszerre
megérti, mit jelent Krisztus szava: "A világ bűnét magunkra
venni." "Ez a tanítás nem a gvengék tanítása; az az erős, aki
mindent magára vállaL., Az áldozat nem öncsonkítás, nem peni
tencia, hanem a tökéletes tett."

Ráeszmél arra, hogy nem Alias őrnagy bizonytalan hangú
parancsára és nem a láthatatlan és érthetetlen vezérkar kedvéért
cselekedett, amikor Arras fölé szállt, hanem eg;y nagy iigvet
szolgált: az Emberét, vagy még inkább Azét, aki az embert ilyen
méltóságra emelte. A remény ellen is remél, mert hogy eshet
nék kétségbe az, aki egy magasabb hatalom követe'?

URAM JÉZUS, mit kivánsz, mikor illasodjunk mf'[J szeni Vé
redtől? Akkor, amikor menmutaiod nekünk irualmassá[Jod és sze
reteted nagysá,qát, éile« Jézus. Ennek ae elmondhatatlan ezeretei
nek a tanúsága a szeni Vér, mert hiszen Jézus szeretetből ontotta
»érét: és an1Uwr 'vérét ontotta a kereszten, ey,!/úttal szomiazott
és inni is kért. Ami azt jelenti, hogy aki szerei, kéri, hogy sze
ressek és szolgálják. Méltó és igazságos, hogy aki szerei, azt
uiszont szereesiik.

Sziénai Seent Katalin

, .JÉZUS VÉRE. meaitiasit, meoertisit, meomelecit, megvílágo
sitia a Lelket az tgazsaggal, ugy, hogy nem esik immár hazug
«áaba; O szent V ér, ki erőssé teszed a lellcet és megszabadítod af
tol. a gyöngesé.l/től, mely II szolgai félelemből származik ami vi
szont rt vilá.l/osság hiányából ered: mil;1J erős (/ lélek, melY e szem'
Vér által me.qv1lá!/osittatott az IgazlJágtólf Megismer és lát az,
az értelem szemével, mel.uet a Le,qföbb l.qazság teremtett belé, hogy
!"rlradarídó élete legyen, az az ő seent nevének dicsőségére és
rileséretére.
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