
Timkó Imre,
MARIA MENNYBEVITELE A KELETI
KEReSZTÉNYSÉGBEN
Az ünneplés első nyomai Keleten

Szűz Mária elhunytának és meunvbevitelének megünnelpése V.
századi eredetre vezethető vissza. Eg-y Ikelia nevű római patri
eius-hölgy templomot alapított Jeruzsálem és Betlehem közt
azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Mária, szent Fiat hor
dozva szíve alatt, fáradságos útján megpihent. Műriu pihenési
helyét az ősi kegyes hagyomány kathismának (leülés, megpihe
nés, fölüdülés) nevezte. A templom építéséről és arról, hogy itt
volt az első Mária elszenderedéséről megemlékező liturgia, az
Örmény Lectionarium tesz tauúságot,

Az első, Mária mennybevitelének tiszteletére emelt templom
Maurikos császár idejében (588-602) épült föl, valószínííleg a csá
szár személyes utasítására, a Getsemani kertben azon a heh-en,
ahol a kegyes keresztény hagyomány az elszenderedett Szent
Szűz sírbatételét jelölte meg. Ez a lwimésisnek (elszenderedós,
elhunyás) nevezett templom átvette az imént említett kathisma
templom liturgiáját és mint saját dedikációs ünnepét őrizte meg.
Ettől az időtől kezdődik - egyes híradások szerrnt újra a császár
kivánságára - Mária elhunytának liturgikus ünneplése az egész
keresztény Keleten. Rómába azután ezt a keleti hugyomauyt 1.
Theodor pápa (642-649) vitte át, aki a jeruzsálemi klerus köré
ből került Péter székébe.

E liturgia hagyományi alapjait Joannos Darnaekénos elbeszé
lése őrizte meg a Szűzanya elhunytának tiszteletere írott homilia
iban. Eszerint Mária elhunyta már az apostolok szétszóledésének
idejére esett. A Szent Szűz ebben az időben Jeruzsálemban élt
J ános apostol házában. F'öltámadt Fia iránti szeretetében már
elkívánkozott a földről. F~gy uapun örömteljes kinvilutkoztatást
kapott arról, hogy rövidesen viszontlátja megdicsőült Gyermekét.
Csupán egyet óhajtott: még' egyszer viszontlátni a Tizenkettőt.

Ugyanekkor felhő ragadta föl az apostolokat és vitte őket la
Szűz tartózkodási helyére, Sionba. Mindaunyian együtt voltak.
csak Tamás hiányzott. Mária csendesen elszentieredett a körükben.
A körülállók pedig ámulva látták. hogy meguvi lik az ég, an
gyaloktól övezve Krisztus jelenik meg, karjára veszi és a meny
nyei kíséret dicsőftö és diadalmi éneke közepetr a magasba
emeli Mária lelkét s eltűnik vele a- felhők között. A gyászoló
apostolok lepelbe göngyölték az elhunyt Szu» testét ti a Kedron
völgyénél. a Getsemáni kert oldalában előre elkesz.ített sírba he
lyezték. Már apostoli- útjuk folytatásara készűltek,- inikor a har-
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madik napon megérkezett Tamás apostol. Ö is szerette volna
még egyszer látni a Boldogságos Szűzet, a többiek tehát elvitték
a sírhoz, kinyitották azt s megdöbbenve látták, hogy üres. Hir
telen angyalok kórusa zendült meg. Fölnéztek: Mária jelent meg
előttük élve, mennyei kíséretétől övezve es tanúságot tett menny
beviteléről. dicsőségéről s a földön maradottak iránti változatlan
szeretetéről. Vigasztalta az apostolokat s kijelentette, hogy mind
az, ami történt, szent Fia akaratából lett.

Ennek a kegyes hagyománynak az emlékei élednek újra, a
Mária elhunytát dicsérő egyházatyák írásaiban, a görög szertertá
sú liturgia híveinek magasztaló énekeiben. A liturgia augusztus
J5-i, Mária elhunytát ünneplő szövegeiben az ódák és himnuszek
során előtárulnak a Szent Szűz földröl való fölemelkedésének
misztériumai.

A történelmi hagyomány a liturgiában

"Isteni parancsra a dicső apostotok a Iöld rninden határairól felhök sz árnyán
vitetvén, a Te tísztaságos testedhez hozattak és mínt szent ereklyét kegyelettel csó
'kották azt; a magasságbeli erők pedig az ő FejcdeJmfikkel együtt Ieíövén, legtisztább
testedet hódolattal felemelték és tísz telettel környezve a mennyekbe vitték".

Igy foglalja össze a görög szer-tartású l i turgia ünnep -előesti

.szertartásábuu, a nag-yvecsernyében a mcgemlókezés történelmi
lu:gyományát. .

A keleti liturgia hagyományaival imádkozó hívők gyermeki
áhítatából érthető meg az, hogy a ezertartást kísérő szővegek

mondásakor maga is belehelyezkedik a történtekbe, maga is ott áll
. az apostolokkal· együtt, csodálkozik, retteg, szomorkodík, remél
és hisz, tanuságot tesz és megvall. Az apostolok megdöbbeuését
Is visszatükrözi a szent szöveg, érthetetlen jelenséggel állnak
szemben: az I'.Jlet Anyja halott. De ott él lelkükben a remény,
hogy az Élet Ura nem adhatja át az enyészetnek azt, aki U:.I

Atyák akaratából a bűnön és következménveiu kívül állott s aki
a bűn megváltásának Véghezvivőjétadta a világnak. Érzi és tudja,
.az apostolok kegyelmi biztonságával vallja. hogy Mária csak
az Élet részese lehet, hogy ami ürük életünk hiztos itasában is
.segédkezheasen :

"Midőn legtisztább testedet, Ó Istenszülő, elökész ite tték, az apostolok körül
állták halottas ágyadat és megilletődéssel szemléttek téged, s némelyek látván élet
telen testedet, félelemmel teltek el. Péter pedJg könnyhullatások lröz t rebcgé : Ó

Szűz, klteritve látlak téged, mint a Mindenek Anyját és csodálkozom, mert teben
.ned helyezkedett el a jövö Elet gyönyörfisége" .

A liturgiában résztvevő nép biztos abban, hogy Mária nem
halhat me.g az enyészet halálával. A "csodálkuzás" az ésszel föl
il'oghJatatlanra vonatkozik, a csoda a hit biztonságában valóság.
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A hit jutalma az isteni bizonyítás. Krisztus csodát tett szcu t
anyjának elszenderedésében; megmutatta e csodát az npostolokuak,
hogy minden hívő bizonyítva láthassa, amit lelke biztosan érzett.
Az ének a történelmi hag-yomány. keretéből indul ki, dc II do xo
lóglát a hit bizonyossága csendíti föl.

'"A föld rnlnden határairól isteni sugallat ra üsszeg yültek a jeles apostolok, !Jógj
eltemessenek téged, és amint a fö'1dröl a magasba fölvltetnl láttak téged, Gábor
arkangyal szavával örvendezve kiáltottak föl, Qdvözlégy, malaszttal teljes! ki szu
lése d áltaí a földieket amennyeikkel összckötötted",

Az Emmanuel anyja, az Igazság Hordozója, a földet az éggel
összekötő, az Istenembert testébe fogadó nem juthat ron.lásru,
mint ahogy a mózesi csipkebokor is érintetlen maradt az Lsten

. tüzében. Rajta keresztül jött Isten a földre, és áthaladván rajta,
megazentelte testét. Mária nem láthat enyészetet é8 pusztulást
jelentő halált. A hívő is leborulva szemlóli az érthetetlen csodát, .

. hiszen: "Csodálkoztak az angyalok is, látván a 'I'isztasázo« elhu-
nyását, s hogy miképpen száll a Szűz a földről az óg'be".

Igy emlékezik meg a kegyes hagyomány ról a göriig' szer
tartású liturgia. Feleleveníti az emlékeket, dc az egyhúz taní
tásából. szentatvái hagvományából, Mária-tiszf eletéuek tárhúzá
ból jelzi a szükségszerűséget: Mária a Sátán hatalma alól kivéte
tett, s nem sértheti meg őt a halál .fullánkja Bern. Romlástól
mentes szendergésc fölött maga a büntelcnséget ajándékozó lsten
őrködik, Maga Isten küldte őt üdvősségünk sérthetetlen kapujá
nak; róla, az ő tisztaságos küldetéséröl szóltak már az őszövet

Bég jelképei is.

Az ószövetségi előképekre támosekodá liturgi/w li szövege/,;
"Isten anyjának átköltözéSét ünnepeljük ma, mer! kezdetben valóban a test··

nélkilIl Atyától kisugárzott, végül örvendezéssel az Ö l1léhéb.öt szülerctt jézus kezébe

adta át ttsztaságos lelkét".

Az Atyától ,;kisugárzott fény" Mária. A Bolcsesegi kbn y vck
ben megjelenő csodálatos isteni terv megvalósult a földön az
Istenszülőben. Róla énekelt a zsoltúros Dávid, őt, a Menvasszoux l,
a paradicsomkert Galambját várta az ószövetség népe. A Máriu
elhunytát dicsőítő Studita Theodoros szinte kimeríthetetlenül so
rolja föl a monnvbevitt Mária ószövetségi előképeit. Az ő huzrl i
tására fordul· az éneklő hívő a zsoltárok dalnokúhoz. hozv az
előképre hizonyosság ával feleljen:

"Mondd, Dávidl micsoda ünnep ez, amelyről a zsoltárokb an énckeltél? Mert
az lsten-gyermeket, a Leányzót, 'a Szűzet a töle mag nélki)'l szüleltett Kr ísz tus

attette magasságbell lakóhelyére".

A Máriát szerető lélek ráismer az elűképre a földről távozó
Szűzben. Az Atyától "kisugárzott fény" éltető' ereje: a szuzessúg';
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a "leányzó" dicsősége a mag nélkül sziiletett F'iú. A liturgia
IIlC~t a .Szűz Fiához kiált, a felismerés biztonságáva! használva
él zsoltáros szövegét: "Kelj fel és menj ' nyugvóhelyedre, 're és
hatalmad szekrénye".

Az. Isten egyszülött F'iának "llyughelye" most fölmag'asztal
tatik. Annak kezén, aki formálta ő.t, fölemelkedik az örökké
valóságba. Igy lesz a megdicsőült Istenanya az embert Istennel
megbékéltető Megváltó mennyei nyughelye, ahogy az ószövetség
"Szekrénye" a kiválasztó és ..zővetséget kötő Isten hajléka volt
a földön. Az újszövetség véráldozat-szővetségének Istene most
tisztaságos "nyugvóhelyén" tartózkodik örökre. A ,,'J'abernaculum
.\ltissimi" szerit titkának csodálata ez él keleti liturgiában.

"örök tisztaságú menyasszony és az Atya tetszésének Anyja, hit ~Z lsten előre

kiválasztott. magának a maga vegyítés nélkUlI egyesülésének lakóhelyéli!... Ki maga
az Életnek Anyja és Szövétneke a megközelíthetetlen Világosságnak, üdvössége a
hiveknek és reménysége a mi lelkünknek".

Az isteni elgondolásnak az Énekek l~nekében jelzett "MCllJ-
asxzonyu" Isten és ember egybef'onódáaá.nak m isztériumában
lesz valósággá. "Lakóhely" Ő, a mi üdvőz.ítéeűnknek. Isten vég
telen szeretetből folyó tényének temploma. "Szintt' Szövótnek",
melvre az örök Világosság helyezte magul miuden időkre. A
..Fénv Hordozó.ia" nem hullhat a Sötétség karjába.

"Ó bámu1atoscso,dal Az t.let Forrása a sírba tétetík és a sir az égbe vezető
lépcsövé válik. Vigadozz Getsemaní, az Istenszülőne k sz ent hajléka":

A Getsemani kert sírja' a kegye, hagvománv történeti anya
ga. A liturgiával élő hívő szemléletében nem az enyészet helye,
csak Mária ideigtartó szendergésének hajléka, honnan .aneuuvei
lajtorja" nyúlik az ég felé, melyen a leszálló angyalok dicsőítése

közepetr fölszálló angyalok kísérik menuyei lakóhelyére a Szep
lőtelent. Enyészet nélküli elhunyta után Mária az örök ragyogás
ba költözik, maga mögött hagyva a sőtétseg hatalmát, De vet
hetett-e a halál árnyékot arra, aki az örök fényességet, az EHető

Napot mutatta elő az emberiségnek! .

"Atvitettél felhőn a m.agasságba,ó' Szüz. és az apostolok siettek Sion hc.gyéhez,
hogya világ mln~n részéből össz egyű'lve láthassák II köllllyü felhőt, melyböl a
legfenségesebb lsten, az Igazság Napja sugároz elő a sötétség árnyékában ütökre".

. Máriát, az "örök Napot" előmutató ..könnyű felhőt" nem zár
hatta be körébe az alvilág hatalmassága, hiszen ő volt az ;,ajtó",
melyen át a magváltás a világba lépett. Az angyalok Isten rende
léséből kitárják a mennyei kapukat, hogy az ég befogadhassa
a földről dicsőségesen érkező Máriát: "Emelkedjetek fül' kapuk.
hogy bemenjen az öröm be az Isten Ajtaja".
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Szent Fia, az Ajtón belépő, az idők teljességében megjelent
Üdvözítő veszi karjára, most, hogy küldetése teljesedésbe' ment,
Mária tísztaságos lelkét, s viszi a legszentebb Hajlékot az Öriík
Városba. Mária elhunyta megnyugvás: a Szenthárornságos Isten
öleli föl a földről az Atya tetszésében tündöklő Leányt, a szerit
hivatást betöltött Anyát és 'lt. bűntelenség köntösében ragyogó
Jegyest.

Ez a mennybemenetel teológiai alapja; s ezt sosem téveszti
szeme elől a görög szertartású liturgia hitvallása, amikor Mária:
mennybeviteléről megemlékezik. ünnepi szertartásában, miuden
Mária felé fordulásában ott ragyog a kiválasztás romolhatatlan
ságot biztosító jegyajándéka: a szeplőtlen fogantatás.

A szeplőtelen fogantatás a lituruia szövegei.ben

"Szü1etésedben a 8zepUltelen fogantatás, elhunyto dbun az enyészet llélkilli halál.
Csoda csodával folyt egybe, Istenszlllő".

Csoda csodával folyik egybe, csoda csodából következik: ez a
keleti liturgia szent szövegekben és énekekben vallott hite ősi

idők óta. Kétségtelen, hogy Mária meghalt, amennyiben befejezte
földi küldetését és élete végetért itt a földön. De lsten nem en
gedhette át őt az "enyészet halálának", hiszen ő maga emelte
ki a Szeplőtelent a bűnnek és következményeinek minden terhe
alól s mentesítette az eredeti bűn minden átkától. Sértetlen BZÜ

zessége tisztasázot biztosított számára a fájdalommentes szűlés

ben; a rothadó enyészet sem lehetett sorsa a malaszttal teljesnek.
Ez az isteni rendelésnek az ember számára is szükségszeríi és át
látható logikája. Bár a titok benséje az emberi értelem számára
teljes egészében fölfoghatatlan, a meggyőzött természet tapasztal
hatóan tárja elénk a misztériumot:

"Meggyőzetlk tebenned, tísztaság'es Sz,üz, a természet rendje, mert nálad: szü
zességet hirdet a szüloés és életet .Igér a halál; szülés után mínt szűz , halát után mint
élő, mindenkor üdvözlted a te örökségedet, Istenszülő".

Mária, a földön elszenderedett Istenany a, az Élet szülő]e, maga
is élő marad. Benne teljesedett be a protoevangélium igérete; övé
volt a végső győzelem koszorúja is. Ezért kiálthat hozzád bizalom
mal, mint második Évához, az új életre rendelt, a megváltás vé
rével az örök életre hívott nép: .Tmádságuiddal mentsd meg az
örök haláltól a mi lelkünket!"·

Krisztus és Mária életének egybekapcsolódása

Mária személyét a megtestesülés és megváltás érdekében éke
sítette föl az Atya csodálatraméltó ajándékadval. Mint kiválasztott
és lefoglalt teremtmény (electa et as.sumpta) vált méltóvá arra.
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hogy Isten egyszülött Fiát, a megtestesült Logost világrajöttének
első pillanatától kísérhesse, élete minden rezdülésével körülvehesse,
minden tettével szent Fia köré fonódhasson, minden u"Íjan szere-o
tettel követhesse, fájdalmában résztvehessen és megváltásunk társa
lehessen. Mária lénye. léte és élete csak Krisztusban, Krisztussal,
Krisztusért érhető fel. Méltó volt tehát Máriához, a kiválasztott-

. hoz, akit Isten e szent küldetésre lefoglalt, hogy amint földi élete
Krisztushoz s ímult, úgy életének befejezése is Krisztus szent m in
tájára törjénjék. Ez a gondolat csendül ki a görög' szartartású
liturgiából, mikor Krisatus és az Istenszűlő szorosan egybekapcso
lódó életének szemlétetében tesz tauúsáaot Mária meunybevitele
mellett.

"I11ett hozzád, ho.gy mikor a világot elhagyod, a Mindenek Kir álya , ki gyermek
ségében megőrizte szűzességedet, most elhunytodban megőrizzen téged romothatat
lanul. (j adja meg neked amennybevitel iste Ili ajándékát, úgy je lenv.e meg mel
tetted, mint Fiú anyja rneüett."

Kr.isztus saját életének társát niost, elhunvtábau saját Életé
nek részesévé teszi. De ez a magúhozölelő bizonyságtétel nemcsak
az apostoloknak, hanem az egyház m iudeu hivének is bizonvité
kul szolgál.

"Kellett az Ige szemtanűlnak . és sz otg.álnak az Ő Anyja testi elmultát is látnlok;
rnert benne teljesedett be a titok, hogy' necsak az CJvozitö mennybemene telének le
gyenek tanút. Ezért a töld minden határáról e.gybeg yülvén Sionba érkeztek és a
keruboknál dicsőbb, felszálló Szűznek a végt isz tcsséget megadták".

A liturgia szövegeit imádkozó hIVŐ nép Múria meunvbevi.tele
mellett az apostolok szemtanúságának biztonság-ával tesz lélekben
tanúságot. Krisztus élete befejeződött a földön:a megváltás társa
is elvégezte evilági. küldetését, Ahog)' élete F'iár.ak életébe kapcso
lódott, úgy most Fia kezében vitetik a mennybe, Ahogy Kzisztus
rornolhatatlanul szenvedte el a halált s aztán í'öltámadt, úgy Má..
ria is elszenderedett és lezárt földi pályájának végén egész lénye
vel, testével-lelkével Istenhez vitetett, mint Joannes Domcskenoe
moudja,

"A halál és a sir nem tarthatta meg Máriát sajátjának, mivel öt, mint az Élet
Szülőanyját, az Ő méhében elhelyezkedő Fiú az örök éter dlcsöségéb evezette be".

A hívő szemében amennybevitel hiteiéről Krisztua bizonysá
ga, a megváltás biztonsága kezeskedik. Mária nem támadhatott
föl magától, hiszen romolhatatlanság-át biztosító bűntelensége sem
11 saját érdeme, hanem Isten különloges ajándéka volt számára.
Mária elszenderedett földi lényét a kegyelmek teljességet aján
dékozó Jsten emelte a testi-lelki új Életre. Mária meunvbevitele
az isteni üdvgondozás nagy tnnúságtótele.
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. "Bebiz,onJitotta Jézus, a rni Istenünk, a te Fiad, Istenszülő, a maga két tcrrné
szetét. mi:ntember meghalt és mint lsten föltámadott; és úgy tetszett neki, llOgy
te, Istenanya, a természet rendje sz er int elhunyj, hogy ne lássék a hitetlenek elölt

• képzelgésnek az ő gondviselése",

Krisztus átköltöztette az égi Menvasszouv t ti mcnnyei hazába.
Az' Isten tanúságtétele befe;ieződött. A BiiI\.'se'iI~l~ mindent elrr-n
dezett. Krísztusnak, a Napnak fényében dicsősegesen ragyog' Má-'
ria, a mennyekbe fölvett, mesrd ieső ített Kirúlvuő. Mulier amicta
Sole. Hozzá fordul, mint mindnváiunk közbenjárójához, a bh-i)
kegyelmet k iesdő imája.

A megdicsőült Közbenjáró és Királynő dicsérete

A görög szertartású liturgia Mária-tiszteletének Iegékesebh
bizonyítéka, hogy minden szertartá sábu n, minden ünnep meg
ülésében ujra és újra az Istenszülő Szű» dÍl.'sóretére emeli fii!
hangját. Az úgynevezett Theotokion (Istenszülő díoséret) egvetleu
egy imádságából sem hiányzik. A Mária mcn ny hev i telén örvende
ző istentiszteletek közepett sem mulasztja el soha a keleti hivő,

hogya dicsőségesen mennvbevitt Királynőt ne magasztalja, ki
váltságait ne dicsőítse, hathatós közhenjárásúért hozzá ne for
duljon.

"Urnönk, ne feledkezzél meg sz er ető g vc rme kctdrdl , k ik hivert tisztelik a te
szentséges eDtunyásodat".

~,Szüllés után mint Szűz, halál után mi_nt Elő, m in dcnknr üdvöz.lte d :1 tc öriik-
ségedet, Istenszülő",

llImádsá~aiddal ment sd meg az örök haláltól a Illi Iclkün ke; '",

A hívő nép Mária mennybemenetelének imuepéu ott <ill az
apostolokkal az elszenderedett 'I'isztasáaos ravatalúnúl : hangja
belevegyül a dicsőítésre leszállt angyalok énekébe; magasztalja a
karján Máriát égbe emelő Kriaztust és hódoló tisztelettel áldja a
csodálatos Királynőt, kinek hathatós kiiz!leujúrásúórt szüntelen
könyörög.

A .Panaaia" imádság

Van a görög szertartású liturgiának llIég egy, a templomi
istentiszteleten kivüli imádsága, mely szorosan kapcsolatos az
Istenszülő mennvbevitelének történeti hagyományával és hitbel i
megvallásával. Ez a Pasuuiia (egészen szent, leaszeutebb) asztali
kenyéráldási imádság.

A hagyomány szerint Krisztus f'öltámadása és a Szentlélek
leszállása után az apostolok, valaháuvszor köző» étkezésre, szere
tetlakomára (agapé) egybegvűltek, mindig fdretettek egy darab
kenyeret:' "Krisztus részét". f~tkezés után azt á n halaadások és
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illlúdsúg'o!; közppptt, az (T)' músodik e!j(jn~t('léllck vá nl!<ozá,;;'ilJH ll,
ezt, a ri'szt is l'1fog'yusztották, IIIOlld\'ÚIl: "Di',sósóg neked, l stcu iuik.
dicsőség ueked", Húsvét utáni időbeli elit is hozzátették: "Nagy a
Szenthn'rorusús; neve! nr .Iézu s Krisztus, örveudcztess meg m iu
ket !".

Mária elszenderedése után, amikor csoda Iol ytán újra együtt
volta k .1el'uzsáIPnJint u, ismút kÜ7.Ílsl'n ótkeztek s egy ütt moudták
imádságuikat. A harmadik napon, ali elszeuderedet t Tsteuszülő

si rbutétele után, a "Kri"ztus résw" oJfogya~.,zt:i,sánál újra bele
kezdtek a SZOkÚHOH imádságba: "Nagy a neve" ....- de tovább
Hem jutottak: egyslIerre ott állt kőzőt.tiik a halottnak hitt SZÜ7.,

é lőn, csodálatos fénnyel övezve, angyalokkórusától k ísérve. Igy
szólt a megdöbbent apostolokhoz: "Ürvendezzetek, mert veletek
leszek m iuden napon" -~ ezzel hozva szamukru örörnüdvözlést a
f'öl tánuult Krisztustól. A meglepett apostolok II szokásos imádság
helvett. "Krisztns, örvendeztess meg' m inke t!" - így kiáltottak
föl: "Legszentebb Istenszülő, örvendeztess Illeg miuket!" OA cso
dálatos jelenés után azonnal a sírhoz siettek s meg-gyiízí5dtek ro
la, hogya", L,tenHnya valóban a 1IIl'IIJlybe vitetett. Azóta a Pana
ffia, az rtkl'7.éHI keuvúrúld ás eg'yh\~1I I!legclltlékezés H mennvbr-x i
telről is.

A giil'Ög- s",el'ÜlrtústÍ kCl'l'sztél.lYSÓg t':t;érl vallju m iud a IIIai
napig- ókeresztény putrisztikus hagyomúuv imá ba foglalt tanitás
szavával: .,11~JköIWzik a földről az iga", Sio ll-hegy, akiben az Is
tennek lakozni tetszett, ma ez a f'öldön lakozó meuuyorszúg a
rornolha.tntlansáa ruhú.iáha ől tőzvo il tmegy a szebb, örök hazába,
ma ez az istenadta fényben ragyogó hold beleszakad az Igazság
napjába, hogy elvesótvc a jelen, iuulandó életet, ujjaxzü lctvón, a
halha tutla usúg cl i(,sőHégéhcn fé·IlYt'shdjék '"

./ .fO ISTEN ennem arra cálasztott ki, hogya kegyelmek
(-!,zköze lernJek,rnel.lJeket fl /Jűnösöknek ad, mert én vagyok az
emberek kiizt (J leotudoilanahh és Leonuomorultobb. Ha a megyé
ben nyornorultaiJ/J pap találkozott volna, mint én !'agyok, a jó
lsten mi nrle n liizonnnn! «zt r-álanetott a 1'011/0 ki, ,

Vianlley Szent Jáno«.
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