
II templomban már azért sem volna helv iik, mert méltatlanok az
Isten húzúhoz és nhhoz, akit úbrázo luak. 'I'ud juk , hog'y a híd).
aki a templomban a Szűzany» szobru előf.t imádkozik, elsősorban

ne m azért ment oda, hogv művészi élményben legyen része és a
szebor csak szirnbólum, emlékeztető számáru. De ha li csak át
lav,os jó ízléssel biró ernber egyszer leülne ilyen szeborr-al szem
heu és megpróbálná nézni, elmélyedne benne és hatni hagyuá nw
Kára, néhány perc múlvu megdöbbenne azon a laposságon él, ki
i'ejezéstelenségen, ami egy-egy ilyen szeborból árad. És akkor
,gyszeriben úgy órezné, hogy egyenesen bántó a Megváltó Any
júval szemben ez az ábrázolás.

i.:s ennek kapcsán még egyet. Festllléuyt. sznhrot, freskót.
iiv.>gablakot sohasem szabad egyetlen f'eliiletes pillantással el iu
tézui. A művészeti alkotást néznünk kell. mégpedig sokáig nézni.
Hozzá kell szoktatni a szernünket, hogya míívet a maga egésze
IWIl lássa, és tudatunkat ahhoz, hogy f'eun ta rtás nélkül engedje
hatni magára. Ha így- nézzük, egyszeriben sok moudanivalója
lel"7, számunkra {·s ami dsó pillantásra szokatlannak, vagy éppell
torzítottnak tünt, mélyebb értelmet nyer. Í~s az ilyen megértő

nézessel és elfogadással mi magunk is közreműködünk abban,
.un it cl mű szolgálni akar, Isten dicsőségének hirdetésében.

N EM ELÉGEDETT MEG ann.ui cnl, huny tudtunkra adju:
örök IJoldo,qságl'árja lsten !/yerme-keit; Jézus azt is közölt", ve
lünk,miúen áll ez. Az örök IJOldogsá.tf; hOllJ/vele leszünk At,vján'Jk,
l sien dicsőségében; hog;1J látjuk dicsőségét, meluben az Atya ölén
féuyeskedi.k l'ilú.ll kezdetétől fo.tfIJ(l; hogy Jézu s bennünk 1'IW

nl/ni toy jaiban s az Atyának az ő Pia iránt nJló örök ezereietc
!iiteTjcszkedik reánk .~ ufJJlanaZon ajándékokkal halmoz el min
kei ; (IZ örök boldogság tehát ismerni (IZ eflY iga~ l stent s Jézust,
nkit elküldött, mé.qpedill oly tiszta látással, azaz szemtől szem
ln jnncrni, hogy ezáltal hel.llr.eállítódik és kiteljesedik bennünk
l «!cn képe; ahollJ/(ln Szent János mond.ia: hasonlóak leszünk hoz
,; (wíltal, hOflg II maga /lOlósúflábn látjuk M.

Bossuet: AI'ilágtörténelemTiJl.
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