
Iv\EG'TALÁLT ÉS SZERETETT
Irta Thomas iVlerton

A vonat lassau haladt Umbria hegyei kőzt, Az azúrszínií ég
hen szikráztak a sziklák, Egyedül voltam a fülkében, és senki
..,elll szállt be hozzám a Róma előtti úllomúsig. Egész 'nap így
ru a rad tum ; néztem a csupasz dombokat, cl vad és aszketikus tá
jakat. Ott Ieut, ezeknek a hegyeknek egyikén imádkozott Szent
FeI'CIH', b, a Szeráf', tüzes szárnyakkal, amelvék nirosak voltak,
lllint lt láng, megjelent neki, ésa szárnyuk kőzepén ott volt Krisz
\ llS ('S sebei ből sebek nyomódtak Szcnt Ferenc kezébe, .Iáhába
/'S olrln láha. Ha gonc!o!tam volna erre azon a napon, ez csak
!iI("g' gOllw.;zabhú tette VOIlIH HZ éli !)ogúny lelkemet ...

EI('rkezett végre a perc, hogy belépjek a Városba, amelyet a
Kereszt teremtett njj,!. Szomorú nag'y házak kezdtek feltüuedez
ui. fehéren és négYdzligletesün, nzokon 11 C1-iUllUSZ dombtetőkön,

umclvek kissé szürkón zöldesek. és itt-ott eg~' fenyő van rajtuk.
.Azután H tetők felett kiemelkedni láttam a szürkületben a San
Pietro hatalmas kupolújúnak kolosszusát. Mikor megértettem,
hog'y ue m fotog'l'ú'fiát látok, ÚA-Y éreztem, fóie1PIll remegtet meg.:.

Már voltam egyszer Rómában, d iák koromban, egy hétig, a
11 úsvéti szünidóbeu. Megnéztem a Fórurnot, a Kolosszeumot, a Va
tikáni Múzeumokat és a San Pietrót, de nem sikerült meglátnom
az igazi R6mát. '

Ez alkalolllmal is mindeu ugyanúgy kezdödött, Az angolszá
szoknak közös tévedése, hogy az az igazi Rórna, amely romokban
hever, a szürke és omladozó romok Rórnája, a dombok és külvá
rosok közé ékelve. Megpróbáltam rekonstruálni gondolatbau az
au tik várost, de csekély eredménnyel, mert mindeu oldalról rám
rohantak a levelezőlap-árúsok.

Néhány napi hiábavaló próbálkozás után HZ ötlött eszembe:
ez! Így nem érdemes folytatni. Az id magáttJI értdődőnek látszott
előttem, hogy a csúszúr-i Róma egyike lehetett a legellenszenve
sebb, legszomorúbb és legnyornasztóbb varosoknak. Természetesen
a mai romok körülvéve cédrusokkal. ciprusokkal és píneákkal,
sokkal békésebbek. mint amilyenek hajdan igazi életükben lehettek.
Végigjártam a Múzeumokat, kiilönősképpen azt, amely' Dioelefián
'I'hermú iban van elhelyezve, ,.; amely egy ideig ciszterci kolostor
volt, Tanulmányoztam Rómát egy nagy tudós könyvéből, amelyet
egy öreg francia Baedeckerrel együtt szeréztem. S miután a na
pot a múzeumokban, könyvtárakban, könyvkereskedésekben és a
romok közt töltöttem, hazamentem kedvelt regényeim közé. Római
tartózkodásom alatt meg akartam irni eg'Y regényt, de a munka
uagyon lassan haladt. '
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Sok könyvet. hoztam magammal, bizarr összevisszaságban e
Drydent, D. H. Lawrence költeményeit, néhány 'I'auchnitz kiadású
regényt, Joyce Ulyssesét, indiai papir-ra nyomva, finom és drága
kiadásban, amelyet később odaadtam valakinek és nem kaptam
vissza többé.

Körülbelül egy hét múlva, az antik templomromok mellett
figyelni kezdtem a mai katolikus templomokra is. Filöször egy régi
kápolna freskói, a Palatinus lábánál, a Fórum szélén, keltették
fel az érdeklődésemet a másik, egészen másfajta Róma iránt.
Innen könnyű volt áttérni a Szent Kozma és Damján templomra a
Forum szomszédságában. Ennek apszisában van egy Itélő 'Ki-isz
tust ábrázoló nagy mozaik; mély azúrkék az alapja és Krisztus
lábánál kicsike felhők ragyognak tüzes fényben. Felfedezésemnek
nagy hatása volt rám. A római Imperiumnak sok hiábavaló,
unalmas és félig-pornográf szobormüve után csodálatos dolog
volt belehullani egy lelki vitalitással, derűvel és erővel teli mű

vészet ölébe, eer .olyan művészetébe, amely rendkívüli módon
intenzív, élő, ékesen szóló és közvetlen mindabban, amit ki akar
fejezni, bármiféle rendkívülibb volt annak a helynck egyszerű

ségében és homályában, amelyben született, és magasabb archi
tektonikus, liturgikus és spirituális céloknak való. alárendeltségé
nen, amelyeket még nem értettem ugyan, de lehetetlen volt meg
nem éreznem. oly hangos szóval hirdette a mozaíkok egész mi
volta és helyzete, s mindaz, ami őket körülvette.

Ezek a bizáncias mozaikok egészen elragadtak. Elkezdtem lá
togatni a templomokat, amelyeket ismertem, és aztán tovább, :'\
többi templomot is, amelyek nagyjából ebbe a korba tartoztak.
Anélkül, hogy ráeszméltem volna, zarándoklásba fogtam ...

Természetesen szerottem volna tudni is valamit a látott mozai
kok tárgvairól, a Bárányról, az áldozat aktusáról. a huszonnégy
öregről, akik a földre dobják koronájukat. Megvettem a Vulgata
egy példányát és elkezdtem olvasni az Ujtestamentumot. Megfe
ledkeztem D. H.· Lawrence verseiről. kivéve azokat, melyek a ha
gyományos miaztikua állatokra támaszkodó nég;y Evangelistáról
szólnak. Egy este, mikor ujra elolvastam ezeket a verseket, olyan
undort éreztem hamis és felületes voltuk iránt, hogy lehajítottam
a könyvet és azt kérdeztem magamtól, miért pocsékolom egy ilyen
hitvány szerzőre az időmet. Ezek a versek előbb-utóbb téves útra
vittek volna abban a törekvésemben, hogy fólfogjam az Ujszö
vetség igazi értelmét. Eltorzított formát tártak elém, amely egé
szen egyéni és nem csak abszurd, de teli van. embertelen motívu
mokkal is.

Ettől a perctől fogva a legkedvesebb éi'! egyre többet olvasott
könyvem az Evangélium lett; s ug~Tanakko;r napról-napra jobban
nőtt bennem a szeretet a' régi templomok és mozaikjaik iránt.
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Most már nemcsak rnűvészetükért Iátogattam öket, Valami más
is vonzott: egy bizonyos belső béke. Jólesett visszatérnem ezekre
a szent helyekre. Mélységes éi! lelkemig hatá meggyőződés ért meg
bennem, hogy itt vagyok igazán elememben. Azt gondoltam: ra
cionális természetem olyan gazdag lobogó vágvakban, hogy meg
nyugvást kell találnia Isten Egyházában.

De nem alakult ki bennem semmiféle komoly akarat, semmi,
amiből igazi konverzióra lehetett volna következtetni, semmi, ami
megrázta volna annak az erkölcsi romlottságnák a zsarnokságát,
amely lelkemet foglyul tartotta. De aztán ez is megjött az idők

folyamán, oly különös és váratlan módon, hogy nem is próbálom
magyarázni. .

A szobámban voltam. Éjszaka volt, A lámpa még tígett. Egy
szerre úgy tünt nekem, hogy apám, aki több mint eg-y éve meg
halt, ott van velem. Annak az átélése, hagyott van velem, nagyon
élénk volt, reális és egész' valómat átjárta, különösen ruikor úgy
éreztem, hogy egyik kezét akaromra teszi és szól hozzám. Egy
pillanat alatt - milyen pil"lanat volt ez! - mint egy hirtelen
vízióban megláttam a lelkem mérhetetlenül nyomorúságos voltát;
átjárt valami világosság, melynek Iénvéuél megértettem, milyen
újlapotban vagyok, aztán láttam magamat a szörnvűségek tömlee
legében; egész mivoltom borzadt attól, ami mög'öttem van, de a
lelkem szeretne futni és szabadulni, szenvedelvesen és még na
gyobb f'ólolcmmel, mi irt amit ebben a percben oly élesen átéltern.
:t.letemben először kezdtem igazáu imádkozni, imádkozni nemcJak
LZ ajkammal, az eszemmel és a f'autúz.iámmul, hanem egész rui
voltommal. gyökereimtől kezdve, imádtam azt az Istent, aki neru
lehet többé ismeretlen előttem, mert kilépett az őt körülvevő sö
tétségből, mert szembejött velem, és segi t engérn ahhoz, hogy
megszabaduljak attól a sok szörnvűségtöl, amely lebéklyózva tart-

o ja akaratomat.
• ••

Három könyvvel a hónom alatt léptem ki a plébániáról. Azt
reméltem . pedig, hogy azonnal meakezdődik oktatásom, de az

. atya azt mondotta, hogy először olvassam el ezeket, gondolkozzam
rajtuk, imádkozzam, aztán egy hét, vagy tíz nap múlva jőjjek el
és számoljak be. Nem ellenkeztem. De annyi t~ny,hogJ' a habo
zás, amely még egy órával azelőtt eltöltött, oly tökéletesen meg
szü ut, hogy a halasztás valóságoa esalódást okozott bennem. V é
gűl is megállapodtunk, hogy kétszer hetenkint fogok oktatásra
járni, az esti órákban.

Moore atya lesz a mestere .~ mondta a plébános.
Négy káplán volt a plébánián, de rög-tön sejtettem. Moore atj-a

az, aki azt a bizonyos szentbeszédet tartotta Krisztus istenségéről,

öt szemelte ki az isteni Gondviselés arra, hogy mextérésem mű

vét végrehajtsa.
Ha az embereknek fogalmuk volna arról, init jelent egy régi
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rómainak teljes pogányságából az Anyaszentegyház élő hitére
térnil nem tartanák közönséges, vagy föWsieg'tll> dolognak cl kate
kizmust, A szó általában azokat a tudnivalókat juttatja eszünkbe,
amelyek természetszerűleghozzátartoznak az első áldozúshoz, vagy
a bérmáláshoz. De bármily természetes ~egyell is, egyike ez a vi
lág legcsodálatosabb dolgainak; az Isten igéjének ez az átültetése
II lélekbe.

Soha nem untarn a hittanórákat. ~Jl nem m ulusztot tnm volna
egyet seJII, még há valamelyik régi kedvtelésemnek, vagy szóra
kozásomnak feláldozását kívánta is. F~s mint ahogy türelmi pró
bát jelentett. hogy első hirtelen elhatározásom után nem foghat
tam neki rögtön a tanulásnak, most múr (~gni kezdtem a kereszt
ség utáni vágytól és állandóan sürgettem. jelöljék m.u ki az I<Jgy
házba való felvételem időpontját.

Október vége felé még nagyobb lett henueiu a vúgy, részt
vettem ugyanis a plébánián egy férfiak számára tartott missztóu.
Kétszer hetenkint jártam a beszédekre, szentmisére -és áldásra és
térdenállva imádkoztam ahhoz a Kl~isztushw,. aki most f okozu
tosan nyilatkoztatta ki magát nekem.

Amikor a pokolról szóló prédlkúcióra került II Sol', úgy hall
g'attam, mintha valami harmadik személy lettem volna, aki jelen
van ezen a prédikúción és figyeli, m iiven haüü:sal van rá. Ez 11

beszéd nagyon iR nekem szólt és valóbau jM is tett.
\!éJeményem szerint igen k iilőn.i«, hog)~ ez a téma fel tudja

kavuru i eg'ye~ek lelki békéjét. Miért l'áZ,ZOlí meg' húrkit is a pokol
gondolata? Hiszen nem kötelező senkire odajutni. Akik odajut
nak, saját maguk választják, Isten szúndéka ellenére, úgy, hog)'
dacolnak a Gondviseléssel ós ellenállnak a kegyelemnek. Sajút
akaratuk viszi oket oda, nem Istené. Ha 1sten kúrhozatru veti
őket, csak saját elhatározásukat hag-yja júvú,a döu tés teljesen
szabad választásukra volt bízva. Gyengesógiinknek éppen nem kel
lene meg-rémítenie bennünket: az inkább cl tili crouk Forrúsa.
Libenter oloriahor in in/irrnitalilJus meis, ul inhnl.itet in me r ir
tus Christi." Az erő az erőtlenségben válik teljessé·' é" igya Illi
gyengeségünk csak annál hatalmasabb jogeílll az isteni irgalomra.
mely a szegényeket és a kicsinyeket hív.i» magúhoz, azokat, akik
meg vannak terhelve.

A pokolról szóló beszéd miudeuesetre bizonyos megdöbbenést
keltett bennem. Ám nem valami ~';Ol'vaSZÜJ érzelini zavar volt ez.
amilyent az önszeretet, vagy a szenvedél yek okoznak. Inkább va
lami nyugodt szornorúság, valami csendes bánat azoknak a mér
hetetlen, borzalmas szenvedéseknek a g'oudolutár'a, ameh-eket meg
érdemeltem és amelyekre jelenlegi .állapotomban méltó is vol-

III örömest dicsekszem erűtlenség emmcl. hogy Kr isz tus e rej e lak oz zek bennern.

(2 Kor 12, 9)

.*U. O.

416



tum. l~g':vtlllukkoJ' azonball H büntetés na.!o,-úga .iobban megérttette
vc lern " hün nugysúgút és gonoszsúg-áL A végered Illény nagy
Ill'ni'{) f'!lllélyiiléd volt, lIagy lelki ébredés. igazi előrehaladás a'
hitben. szcretetbou. az Istenbe vetett hizalom bnu, aki egYlldül
ureu t lie te tt Illeg m i ndezektől. Azérf uuuá l juhhan vúgyako:r.tam a
k(>n'sztS(-;~Tf',

A pokolról szóló beszéd után felkerestem M01')t'e atyát és ki
f'e.iezfe m reménvcmet, hogy most mú r iga:r.ún hmnu.rosa n Illeg fög
keresztelni, Nevetet! és híztatott, hog'y nem kell mú r uugyon sokat
vúrnoui. November eleje volt. .

Közbeu egy múxik gondolat is , ntegl[·.pett. bár talilll inkább a
t uda toni alatt maradt, valami homályos vúgyakozús, hogy pap
pá legyek. Vuluhogyan kiilön szcrcttem voluu ezt választani meg
téréscm gondolatától és teljes igvekezettel próbáltam háttérbe
,",zorítu II i. Npm említetteni se Ford. se Moore ~llyánul,. flíleg azért
IIPIll, me rt ezzel eli smertem vol na, hog')' jobhun foglalkoztat a

. dolog, m in t magalll is akartam; már majdnem olv au lett volna,
lllint a:r. első 'Ié]l(~s valamelyik szern iuúr ium ba való felvdel felé.

Novembertöl vkezdve azutá n egye,wgyediil keresz(sógcm foglal
koztatott és az, hogy végre mogkozrlhetem az J1Jgyházban a ter
iuészetf'ele tti életet. De m inden tanulás és olvasás, minden niegbe
~zélés e l lcuóre is csak igen gyatráll tudtam értékelni, ami előt

t e m állt. A pn rgutóriu ru magas. !lételne!ete" hegyének lábúnál
kt-lIett Illost nurtrnszállnom és maga III sc t udtu m, mily meredek
az ils\'(·n~·. amelyet Illeg kell múszuom, mi ly kemény az út. amely
rám vár.

DC' a lényeg az volt, hogy clkozdiern a kapaszkodást, A ke
re,;zis{'!.(· ezt a kezdetet jelentette s az Üristen részéről a legnagy
lelkiíbb közeledést, Mert bár feltételes keresztségben részesítettek,
remélem. hogy az Ő irgalma a keresztlúd vizében lemosta az én
huszonhárom, bűnöktől sötét éveninek mi ndeu szennvét, eltörölte
HL érte jiLl'() idaiglencs büntetéseket is és megengedte, hogy min
eleut teljesen ujra kezdjek. Megmaradt azonban emberi természe
tem minden gveugeségével, sok l'OSdZ szokásom nyoma, ininden
nek legyir-t'ése pedig még Í(~ngernyi kiizdel met jelentett.

Novemher el~ő helének vége relé M:oore atva közölte .velem,
hogy Ifi-án lesz a keresztelés. Amikor este kiléptem a plébániáról,
ho ldogabb és elégedettebb' voltam, m int bármikor addigi életem
lren..:\fegné:r.telll 11 naptárt, III i lyen szen tn ek az ünueue lesz aznap.
Szent Gertrud napja volt.

Saiút gyengeségem és tehetetlenségem atérzésének kegyelmében
c-sak néhány nappal halálos rabszolgaságomból való felszabadulá
som előtt részesültern. A világosság, amelyet erre vouatkuzolag
kaptam. nem volt mé~' túlságosan élénk, de végre mégis felfogtam,
milven gyarló, nyomorúságos alak vagvok, N overuber Iő-éuek

l'jjelén, keresztségem ós első szeut áldozásom vigiliáján éberen fe
küdtem ágvamban, telve félelemmel, hog-y még utóbb valami
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baj történik másnap, l<~shogy megaláetatásom teljesebb Iegyen,
egyszerre elfogott az aggodalom, hO~'T nem fogom tudni megtar
tani a szentségi böjtöt. Ez a csekélyke önmegtagadás, amely vol
taképen nem más, mint jelkép, a jószándéknak némi kifejezése,
hirtelen oly naggyá nőtt képzeletemben, hf)g~' úgy éreztem, felül
mulja minden erőmet. Mintha legalábbis arról lett volna szó,
hogy nem tíz óra hosszat, hanem tíz napig nem ehetern és nem
ihatom .semmit,

Reggel, amikor f'elébredtem, minthogv elfelejtettem megkér
dezni Moore atyát, vajjon a f'ogmosás beleütközik-e a szentségi
bőjtbe, inkább nem mostam fogat. Hasonló lévén a problémám a
dohányzást illetőleg is, ellenálltam a kísértésnek, hogy r'ág'yujt
sak.

Meghatottan léptem ki az utcára, hog;r elérjem boldog halálom
es ujjászületésem szinhelyét.

Az ég ragyogó volt és a levegő hideg. A folyó -úgJ' fénylett,
rnint az acél, Egyike volt azoknak az élettel teljes, diadalmas
őszi napoknak, amelyekhez úgy illenek a nagynckiindulások.
Mégsem volt bennem zavartalan a nap fenségének átérzése: még
mindig ott égtek bennem azok ~ határozatlan, ösztönös aggodal
mak a templomban történendők külső körülményei tuiatt. Vaj
jon Hem fog-e a szájam úgy k iszúrndn i, hogy képtelen leszek le
nyelni az Ostvátl És ha igen, akkor mit fogok csiuálni ~ Fogal
mam sem volt róla.

Ed Rice lett a keresztapám. Ö volt az egyetlen katolikus ősz

szes közeli ismerőseim között,
Először is a Szűzanya szobra elé térdeHem, ahol Moore atya

jelenlétében megtagadtam minden eretnekséget és szakadárságot.
Azután odamentünk a keresztkúthoz. Egy sötét sarokban volt a
főbejáratnál.

Ott álltam a kűszöbőn.

- Mit kérsz Isten Eg~Tházától'?

-'Hitet.
-- Mit ad neked a hiU
- Örök életet.
Aztán a fiatal pap Latinul kezdett imádkozni, komolyan, nyu

godtan olvasta aszöveget Rituáléjából. f:n pedig, aki örök életet
kértem, ott álltam és figyeltem rá.

MoatJiozzámfordult:
- Ellene mondok-e a Sátánnalej
Hármas fogadalommal mondtam ellene az ördögnek, és mm

den pompájának és minden cselekedetének.
- Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennvnek és föld

nek Teremtőjében1
- Hiszek.
- Hiszel-e .Iézus Krisztusban, Ő egy Fiában, aki született és

érettünk szenvedett]
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- Hiszek.
- Hiszel-e a Szentlélekben, egy katolíkus keresztény Anya-

szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, test
nek feltámadását és az örök életet'í

- Hiszem. .
. Micsoda hegyek omlottak le vállamról l Milyen hályog hullott
le szememről. hogy lehetövé tegye számomra Istennek és az öl
igazságának belső meglátását! Most azonban figyelmemet a Iitur
gia kötötte le s vártam a következő szertartást, Azoknak egyik&
volt ez, amely meglehetős rémülettel töltött el, vagy talán inkább
azt a légiót, amelyik bennem élt huszonhárom éven keresztül.

A pap arcomba lehelt és így szólt: "Távozzál tőle, tisstátalan
lélek, és adj helyet a Vigasztaló Szentléleknek!" Az ördögűzés volt.
Nem láttam őket, amint elhagytak, de többnek kellett lennie hét
nél. Vajjon vissza fognak-e térni1 Valóra fog-e válni Krisatus.
Iéielmetes intelme, a példabeszéd az emberről, aki kitakarította és
feldíszítette házát csak azért, hogy a kiűzött ördög és sok más.
nálánál gonoszabbal térjen vissza~

A pap, és Krisztus, - mert tisztulásom e szentségében Krisz
tus végezte mindezt látható helyettese által, - ujra az arcomba
:ehelt.

- Tamás, vedd a Szentlelket e lehelet által és fogadd Isten ál-
dását! Béke legyen veled!.. .

Ujra imádkozni kezdett, keresztet vetett rám, majd sót tett"
a nyelvemre. hogy ízlelhessem az isteni dolgokat, végül fejemre
öntötte a vizet, és 'I'amásnak keresztelt.

A gyóntatószékbe mentem, ahol egy másik káplán várt rám.
Letérdeltem a félhomályban. A köztünk lévő sötét, sűrű hálózatú
rácsen keresztül megpillantottam McGough atyát, amint fejét le
hajtva kezére támaszkodott és füllel felém fordult. "Szegény em
ber" - gondöltam magamban. Igen fiatalnak látszott és miudig
olyan ártatlannak tünt fel előttem, hog'y az jutott eszembe, vajjon
egyáltalán meg fogja-e érteni azokat a dolgokat, ameh-eket mon
danom kell neki.

De egyenkint, helyesebben fajtánként, amennyire tőlem tel
lett, gyökerestül téptem ki mindama bűnöket, ahogyan a fogakat
szekták. Némelyik nehezen ment, de gyorsan csináltam s ameuy
nyire tudtam megmondtam a számot Is, ahányszor türténhettek,
Pontos számról nem lehetett szó, csak hczzávetésről.

Nem volt időm átérezni, mennyire Ielszabadultam, minthogy
máris előre kellett mennem a templom első részébe, ahol Moore
atya fogadott. Megkezdte miséjét, amely az én misém is volt. Et
től a naptól kezdve mindig szerettem a gyóntatószékeket.

Ott volt az oltárnál, fehér ornátusábuu, s kinyitotta a köny-
vet. Kőzvetlenűl az áldoztatórácsnál térdeltem. A fényes szentély
egészen az enyém volt. Hallottam a pap mormolását és lj, minist
ráns válaszait és nem volt baj, hegy senkit sem láthattam, akiről
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leolvashattam volna, mikor kell felállni és letérdelni, ....~ ezekben
az egyszerű dolgokban ugyanis még elég bizonytalan voltain. De
amikor a kis csengetyű megszólalt, tudtam," hogy mi történik.
És láttam a felemelt Ostyát: Krisztust, aki most ujra győzött,

csendben, egyszerűségben, amint felemeltetvén, mindeneket magá
hoz vonzott, - engem is magához vonzott.

A pap hangja erősebb lett. A Pater Nostert mondta, Aztún
a ministráns elhadarta a Confiteor t, -- ez most az én nevemben
történt. Moore atya kifordult és a feloldozás jeIéül nagy keresztet
rajzolt a levegőben, majd fölemeltc a kis Ostyát.

- Ime az Isten Báránya, ime, aki elveszi a világ bűneitl
És lefelé a lépcsőn közeledett hozzám. Egyedül voltam az ál

doztatórácsnál. A menny egészen az enyém volt, az a rnenny,
amelyet az osztás nem oszt meg, sem nem kevesbít, UP ez II ma
gányosság emlékeztetett. arra, hogy Krisztus a kis Ustya. szrne
alatt mily páratlanul adta oda magát nekem, érettem, és öinna
gávai a Szentháromság teljes istenségét -- hogy még jobban nö
velje belémköltözésének hatalmát és «rejet. umelyik ott kezdődött

néhány perccel azelőtt a keresztkútnál.
Elhagytam az áldoztatórácsot visszanren terII a pad Im és a rco

mat kezembe rejtettern.
Lsten templomában, amellvé lettem, most mutattatott be az

11~gyetlell, Örök és Szeplőtelen Aldozat abelIllem lakó Ixtcunok :
Isten áldozata Istennek. És Istennel együtt feláldoztattam én is,
iniután bekebeleztettem az Ö ruegtostesülósébe. Kr'isztus megszüle
tett bennem, az új Betlehemben és feláldoztatott bennem új Kál
vár-iáján és felemeltetett, amikor felajánlott engem Atyjának ön
magában, hogy vegyen fel vóg telen é" k ii lön leges szerutetebe,
nemcsak abba, amellyel szerét mindeu létezőt, -- mert a puszta
létezés is jele az Isten szeretetének, -- hanem abba, arue llyel
szereti azokat a teremtményeit, akiket magához vonz, önmaga
iránt való szeretetének erejével. .

Mert ime beleptem annak az árumhisnak örökkétartó ruozg á

sába, amely maga az isteni élet: Lsten saját vonzása, saj át terme
szetének mélységei felé, végtelen jósága felé. f~s Isten, ez a k őzép

pont, Aki mindenütt ott van és Akinek kerülete sehol sincs, meg
talált engem most, hogy Krisztussal ·egyesültem, mert Benne
voltam, ebben a mérhetetlen, nagyszerű árum lásban, amelv 11

Szeretet, amely a Szentlélek; - megin lú It és szerotett engem.
És felém kiáltott saját ruélységei uek v,;gtelcn",égéböI.

HA AZ EMBEREK rosszat mondanak rólad, azt mondiák,
ami igaz; ha pedig bókolnak neked, r/únyf űznek belőled ... JiJi
jobb neked, ha figyf'lmezfetnek NI.IJY meacsalnak az emberek?

Vianney Szent János.
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