
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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