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A jászolról, melue! az Úr szüll'!('s1wpjún úllittatot t,

Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legel
szántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben meg
tartsa a szent evangéliurnot és tökéletesen, teljes éberséggel. tel
jes odaadással, elméjének teljes megfessítésével és szivének III i Ji

den rezdülésével kövesse a mi Urunk J ézus Krisztus tanítását b,
utánozza példáját. Egy pillanatra scm szűut meg tehát szavairól
elmélkedni és beható szernlélődéssel szimtelenül szem előtt tar
totta mivelkedeteit, Különösen a megtestesüles alázatossága és a
kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emléke
zetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni.

Ebben a tekintetben különösen nevezetes és emlékezetré méltó
az az ünnepség, melyet halála előtt három esztendővel') Greccio
városka határában a mi Urunk .Iézus Krisztus szűletésnap.iának

tiszteletére rendezett.·
Élt azon a környéken egy bizouvos .1 ános nevű .ióh írű, de

még jobbéletű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az
embert. mivel, bár nemessége révén mcssze földön nagy tekin
télyben állott, II v.ér nemességét semmibe scm véve egyedül a
lélek nemességére törekedett. Boldogsúaos Ferenc, mint m á r az
előtt is többször mogtette, karácsony előtt "agy tizenöt nappal
magához hívatta J ános urat és igy szólt hozzá.: "Ha azt akarod.
hogy az Ül' közelgő ünnepét Greccioban üljük meg, úgy siess és
szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg' akarom
ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét és tulajdon
testi szemeimmel akarom szemlélni gye rmek i koi-látoltság-ának
kényelmetlenségeit. látni akarom. hogyan helyezték őt a jászolba
s utána, hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán". A
derék és hűséges ember a parancs vételt) II tán gyorsan elsietett
és a kitűzött helyen elkészített iniudcnt. amit a szent kívánt
tőle.

Ezenközben elérkezett /,lz öröm napja, IIleg-jött az örvendezés
ideje. Megérkeztek a kűlőnbőző helyekről oduh ívott testvérek, úgy
szintén a környék lakói. férfiak és nők; tehetségéhez képest min
deuki gyertyát vagy fáklyát tartott It kezében, hogy örvendező

lélekkel bevilágítsa az éjtszakát,nIely ragyogó csí llagával f'én Y t
hintett a napok és esztendők végeláthatatlan sorára. Megjött Isten
szentje is és m ivel mindent készen talált, örvendett neki. Készen
úllott a jászol. oH volt a széna és odavezették az ökröt és ti sza
marat. Ünnepelt ott az egyszerűség. vigadozott a szegénység, fel-
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magasztaltatott az ulázatosság éH Greccio mintegy új Bethlellelll
111é alakult út. Az éjjel olvanuá lett, m iut a Il<lJlpal és mondhata t
lau gyöUYÖl'íÍl.;égl'I'c' szolgúlt a;: 1'1lilw]'l'kllek és ú llu toknuk egy
aránt. A megérkező cmherr-sopm-tok llWgújult öröuunel örültek a
titok megismétlödósének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott és a
sziklák szell t óuekek llHJlgjút verlék vissz«. A testvérek az th
szokásos díesél'etl't zellgték és az pgész éjt,.wlw őrümuijungással
telt el. lsten szeutje meaállott II jászol pliítt, llHgyokat sóhajtott s
közben a fájó részvét és a túláradó iil'iilll «su táztak szivében. A
jászol fölött kezdetét vette az űnnep i misI' {~S a lll.iséúj va]l s;I;i l-e
újszerű vigasztaJússal telt PI.

- I'ste u szen tj« sz intúu magára öltöt.t« a iOzPl'papi ruhadarabo
kat - t. i. l'sak Shll]'!WjJ volt --- é" ""l'll!~'(j hallg-jÚJl megkezdte az
evangúlium éneklését. Hall~ja, erő" hungju, llPhízt'lg-ií haJlgja, tisz
tacsengésű hangja, érces hunz.ia {t 1eg'llHg'yobh boldog"úg l·l\'(~zésé

re hívogatta az összes jeleuvalúka t. trtúlla ]lr{~tlikúllIi kezdett a
'körülálló népnek és mézédes 19-éket II101ItlOtj a s;l.egény k irúlv I';zii
letéséről és a kicsiuvded BetleheJlll'öl . ..Mikor Krisztust .Iézusnak
akarta momlani, a sxeretet szeríelen lúngulús;';!JHll többször bethle
hemi kisded uéveu említette l's a Betlehem szú t h{~getí) báránvka
múdjárn e.itet te ki; kii;\bcn szújút Pg'éSZPll !wtiiltiit!e IIPIII annvirn II

HZÓ, iuint iukúhh a tú lárudó érwlOln édcsség(', A het lehern i kisded
és Józus nevének k iejtésekor nyelvével m in tegv végisruva.l tu aj
kát és invóvel boldognu élvezte a szú éllességót.

És i me meg'sokusod tuk ott a l\Ii nl1PII ható ajíl.lldékll i: egy eré
nves férfiú elé csodálatos látomás túru lt. A jú"zolban ugyanis egy
élettelen gyermeket látott feküdni; m ikor azonban Isten szentje
odalépett hozzája, úgy tetszett neki, III intha a gyernwkd in integy
idomból-új életre táuiasztottn volna, }';s nem is volt egél';z('n nlap
talan ez a lútomás. 1\1e1't Iám, a kisllet! .Jéz u» sokak szivéhell eg{'
szell feledésb(' merü l t ; most I'llcn!lell TlSlt'll il'g'a hllÚhúl szolg'újúnak,
Szent Ferencnek eszkii;l.I{~s(;vpl nregi n t {'Ieln' t á nuult (;s k i ig tatha
tn t lau ul mélyen beleVI)Södött az pmhl'l'pk ('lld{'kl;zetélH~. Az il1111Ppi
vil'J'Hsztúsvégeztévpl kiki őrveml v« tért vis!,;l.lI ottho nábn.

A jászolba tett széuát gondosan megl)l'iúék. hogy f'elhuszu álá
"únd állatokat és burmok n t g~'óg~'itsall<lk nz nl' nevóue n, aki ilii
megsokasította könyöl'üW il'galmút.

Későhh a júswl helyét a;l. Üt-nak sZPlltclt{·k s Wll'je Boldogsú
gos Fervu« ntvú nk t iszteletére oJtúrt ('1'; 1f'lllp)OlllOt emeltek. hogy
ahol valamikor az állatok a széná t etü>k. ott azontúl testük (;s lel
kük egészségére az emberek veg~'ók az ártu tln n 6s érintetlen hú
ránvnak, a mi Urunk JÓ;l.US Krisztusnak testét, aki kibeszélhetet
lenül uuzv I';zf'rl'tdóhel1 iilllllagút lIdt:! {'j'l'ttiillk s aki az Atyúval
és a Szeritlélekkel egyetemlH'1l iiriikkiill-iil'iikkl' 61 és (]j('sőségesen

uralkodik. Amen. Alleu.ia. Allclu iu.
, Vége a boldogságos Ferenc életé rdl és mivelkedete irűl írt m ű

('lsií r{'"zének.


