
tény költő is ide nyila1JkozO'!Jt: "A1:ap
jáJban csak tmádságok vaa1a1lalk." SZIá
munkra, keresztény híVŐk számára az
ima annak az eglJi.sWenciáJnaJk kifeje
zése, amelyet csak úgy tudunk meg-

A KIS ÚT

értend és szeretní, ha hittel odaJkap
csolódd.k ahhoz az Istenhez, aiki 
minJt SZJeIllIt Pál oly gyönyörűen mond
ja (Kol. 1, 17) - "miJlldent megelőz"

és aki!ben ,/létezilk mmden",

"A SzentLélek világosság és erő. O teszi, hogy meg tudjuk 'különböztetni az
igazat a hamistól, a jót a rossztól. Mint nagyítóüveg iQ. rtárgyakat, a Szentl.élek
nagynak láttatjavelü.nk a jót és rosszat. A Szentlélekkel az ember mindent
nagyban lát: látjuk Istenért végzett legkisebb cselekedeteink 'nagyságát. Mint
az órás nagyítójával tisztán látja az ÓTa legkisebb kerékszerkezetét, la Szentlé
lek világosságával mi is kivesszük szegény életünk legapróbb !részleteit is. Bi
zony a legcsekélyebb tökéletlenségek nagynak ,tűnnek föl és a legcsekélyebb
bűnök elrettentenek ...

Ha kérdeznénk a kárhozottaktól: miért vagytok a (pokolban? - ezt [elei
nék: Mert ellenállPunk a Szentléleknek. - És lha a :szenteket kérdeznénk: Miért
.1utottatok a mennyországba? - így felelnének: Mert hallgattunk a Szentlé
tekre ...

A SzentLélek erő. A SzentLélek tartotta fönn Stilita ISzent Simont az osz
lopon. O adott kitartást a vértanúknak. Nélküle \elhullottak volna, mint a [a
levelek. Mikor meggyujtották alattuk a máglyát, a SzentLélek 'vette el a tűz

melegét az istenszeretet forrooágával . . .
A Szerülélek: olyan, mint az ember, kinek pompás kocsija és lova van 18

ajánlkozik, hogy Párizsba lViszminket. Csak ,azt kell mondanunk: ,igen - és
beszállhatunk. Igent mondani már csak könnyű dolog! A Szentlélek: az égbe
akar vinni minket. Csak mondjunk igent és engedjük, hogy vezessen."

(Vianney Szlmt János. Monin-Vácz: Szól az Arsi Szent 42-45.)

Amit Vianney Szem János e fŰJSé

gesen egyszerű szavaJcl<.a:I, mint nagy
szerű éJetrtJapasztalJaJtot mond el am
körü:lbeliil1 a következő idé~el
szoktarn prédikálni: "Én pedig kémi
fogom az Atyáit, és más V~~7J1lalótad
nektek: az igazság Lelkét, aki mdnd
öröki~'é veletek marad". "MIiHmr eljön
a Vígasztalö, akut az Atyától küldöíc
nektek, az Igazság Lelke, aIki az AtY'á
tól szárrnazík, ő 1lainúsá.got tesz rólarn.
Ti is tegyetek: llall'l!úságot rólam". "AJmi
kor eljön, vádlón bizonyítja majd a
viIl~alk a bűnt, az ígazségot és az
itéletet." "Még sok mondanivalóm
volna, nem vagy;toik azonban elég erő

sek hozzá. De 'amikor eljön ő, az II~z

ság Lelke, elvezet titeket a teO.jes igaz
ságra." "A Vi,gasztaló pedig, akLt az
A tya nevemben küld, megJtaJnít majd
mind€lJ1re és eszetekbe juttat rnsndent,
amit mondtam nektek." (Ján. 14, 15 k;
15, 26; 16, fl, 12 k; 14, 26.) - Ezek
szó1naik arról, mily nagyszerű világos
ság a bennünk lakó és dolgozó Szent
lélek.

A következő Idézetek a bennülJlJk:
működő ds1leni erőnek hirdetik Ot:
"Én pedig elküldöm ráItok AJtyám meg
igért ajáJndélkát. Maradjatok a város
ban, &mg erő a mQgJaSSá~ól nem tölt
el titeket." (Luk. 24, 49.) "MliJkor a
Szen'!llélek: les2JáJlI rátolk, erőben része
sültök, úgyhogy tanúságot tesztek
majd rólam," (Csel. 1, 8.) - Az Úr
Jé2Jus á:ltal megígért Erő kdáradásált
mu1laJtja be szemléletesen az Apostolok
Cselek:edeteiJnek 2. fejezete, Szent Pál
pedi,g így magyarázza: "Isten szerete
<te kiáradt szívüniklbe a ránlk áJrIasztOitJt
Szentlélek Mtal." (Róm. 5, 5.)

A Szent, aJk;i naponiként 12-14 Óil'át
töltötJt a gyón1latós7Jékében (papi életé
nek közel háromnegyed részét), taiáJll
míndenkdnél mélyebben látott az em
beri lélekbe. A lélek mélyén mindig
azt a pontot figyelrte, aihol a lé1e1k az
Istennel taIáIlJkozik:. E pont a közö,lnsé
ges szemlélő száméra megközel1í1fue
teíílen, mint maga az Imen, aki "tneg
köze!lírtJheteblen világosságban lakilk" .
(1 nm. 6, 16.) Az Arsi Plébános a
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SzenilJléleik fényénél úgy szemfélte az
em/beri lélek e legmélyét, miJnt az órás,
aIki nagyíJtóvall nézi az óra szerkeze
tét. Allandóan figyelJhette, hogyan ve-
zeti rá azi~ Lelke az emberi lel
kelt az ÚII" Jézus által hírdetett igaz
ságra s hQgy'alrl teszi komoWlyá az ité
Iet gondoíatávaá, Számtalanszor 00.
pasztalta, miképpen mntatia meg a vi
lág gondjadban vagy örömeiben elme
riiíLt embernek a bűneit, amelyek ed
dig e!lszakitolJták őt Istentől. NapTól
napra győnyörlködheteM a legszebb
Fény t'frIIldök1ésében, amely megvilá
gíltja az emIberek számára a mennyor
szágba vezető utat.

Számára az égi "Erő"-ről szóló taní
tás nem szent elmélet volt. ÉreZte a
SzenrtJlélek erejét, amely naponként
tömegesen hoz't<agyórnrtaltószéikéhez a
bÚJnÖBölket. ÉLwzte az isteni Erő leg
nagyszerűbbműlködését: amint kiemeli
az embelrli lelket bűneiből. Níncs is
fönségesebb erőkifejtésennél a földön!
- Az embernek nem sok szerepe van
ittt: csak nem szabad ellená:1JlnJi. a.
Szentléllekne'k. (Csel. 7, 51.) Igent ke!ll
mondaní arra, rnit a Szeritlélek tenni
alkar.

Ha akoojuk, hogy életünk Kis Útja
VIélIlóbaJn Istenhez vezető út legyen,
bennünket is a Szentléleknek ke!ll
megvHág:íltalIlira és mozgatnía, Ö legyen
a Kis Út reillelktora és motorja. Mín
den más kéLrdés mellélkes életü:n!k út
jával kapcsol1atJbán. Meredek az út
vagy sílkságon vezet? Szép vidéken
hadad vagy sívatagoan ? Repülőg~

megyünk-e vagy rozzant szekélI"en?
Király! az ölrtözertülIlik vagy koldusta
rísznyá lóg anyaikunkban? Ha a
"Boldogíjtó szende Fény" nem VIilágM,
nem megyünlk Isten felé, Ereje nélkül
egy lépést sem tehetünk,

"A Lelket ki ne oltsátok l" (1 Tesz.
5, 19.) - Szent Pál vészkiéltását nem
kell azok felé ismételni, aikilk a Kis
Ú10n járnak. Gyermeklkoromban mín
dig szomorúan néztem az oltárt, ami
kor a sekrestvés a csúnya, fekete kis
"disZlIlókörmöt" ráhúzta a gyeotyára
és kioldotta a fényé/t. Az éIlet legbor
zasztóbo valósága számomra ma ez,
arnikor a poIkoli sekrestvés kioltja egy
emberi Iéiekből a Szentdélek fényét és
kilkapcsoija egy emberi éiletlből az Is
ten erejét.

A teológusek ma kezdeneIk vissza
témí a Szeneírás és a Szentatyék fől

fogásáJ)1oz: a Szeritlélek bennünk-laká-
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sát nem a megszentelő kegyelem "kö
vetkezményének" né~iIk, hamern fordít
va. - Milyen jó lenne, ha az emberek
is így gondolkodnának és beszélnének.
Nem a kegyelem vagy a halálos bűn

álílapotáról lenne szó, hanern a Szent
léilek taztózkodésáról bennünk, vagy
fényének és erejének kioltásáról.
Vagy helyesebben: a kio1táslI"ól soha
nem lenne szó, hanem méndíg a leg
nagyobb gondossággal marasztalnák
mQglUklban a "léleik édes Vendéget".

Milyen boldog út is a Kis Út: soha
nem járunk rajta "árván", egyedül.
Tudjuk, hogy JézUSlIlál is jobb Vigasz
taló kisér állandóan. (Jáo. 16, 7.) A
SzeIlItháromság nem győzi kívární,
hogy a másvilágon a mié:n!k legyen.
Foglail.ójaJkélIlt és zálogul lakik ben
nülIl!k már itt a :l)öldölIl is a SzenillIélelk.
(Ef. 1, 14; 2 Kor. 1, 22.) "Nem tudjá
tok, hogy Isten temploma vagytok és
Isten LelIke liaIkilk bennetek?" "Nem
tudjáJtolk, hogy testetek a bennetek la
kó Szentléllek temploma?" (l Kor. 3,
16; 6, 19.) A Szentlélek a megbérmált I

~gJaZ emIber lelkében (sőt testében is !)
állandóan úgy tartózkodik, mínt az
ÚII" JézIus VIaIIl bennünk a szentáldozás
után. Vajon igazán tudjuk e,pt? Ha
iglazálIl meggyőződésülIlik ez, akkor ví
gyázUlIl!k rá, hogy ne szomorítsuk meg
Öt. (Ef. 4, 30.) AIkkor az élet valósá
gaít míndág fényénél nézzülk és mm
den tgyekezetünlkkel belekapcso1ódun!k
bentniiJnlk dolgozó erejébe, Ezenfelü'l
azonban igyekszünk az én és Te egé
szen közvetlen személyes kapcsolatát
ápolni. Szoktumk Vele úgy beszélget
ni, mint az Úr Jézussal a szeritáldo
zás után? Bárm:ilkor rnegtehetiük, de
főként aklkor forduljunk Hozzá egé
sze:n egyszerű és közvetlen szavakkal,
amikor több vitágosságra és nagyobb
erőre VIaIIl szükségünk az éle1ünk út
ján.

A kereszténység a személyes Isten
kapcsolat vallása. A Szentháromság
azért mutartkozik be nekünk a kinyí
latkoztatásban, hogy személyes kap
csólatba juthassunk Vele. Az Oszövet
ség emberének nem mu.tlartkozott be
személyesen az Isten. Bármennyire
kérte Mózes: "Mutasd meg nélkem ar
codat!" - a válasz ez volt: "Arcomat
nem láthatod, mert nem láthiat erngem
ernber úgy, hogy életben maradjon".
(II. Móz. 33, 13; 20.) A bambergi szé
kesegyház kiirMyi ka:puján ezért áb-



rázolta a középkorí szebrász a Zsina
góga arcát elfátyolozottan.

Az Újszöve~égben nagyobb a legki
sebb is az Oszövetség Legnagyobbja
nál, (Mt. 11,11.) mert személyesen rnu
1laItkozott be nekünk az Isten és a ben
nWnk lakó Szenelélek által már irtt a
földön is állandó személyes kapcsola-

NAPLÓ

tot akar velünk tartaní. Személyesen
nY'Ujrtja, amire itt az úton legnagyobb
szükségünk van: a világosságot és az
erőt. Tőlünk csak annyirt vár, hogy el
fogadjUJk segÍJtŐ kezét: igen-t mond
junk arra, amirt O velünk tenni akar,

Rajz Mihály

BRUGGEI EMLÉKEK. Almaim gyakori témája ez a bájos filIamaInd városka.
Először 1924~ben Iáttam, másodszor 1957 május áJban, amikoris európai utam
egyik fontos állomásává avattam.

52.000 lakosa VaJIl; a nyugatflamand províncía fővárosa, püspöki székhely
lyel, Fontos idegenforgalmi állomás. A festői kömyezetű Joanálíssal, ódon há
ZJaivall, kerti sétányaívaí, művészd herangjátékával és szarnos történeírní léte
sítményével hívja magára a figyelmet. A 13-15. században épült Belfríed to
ronyban nyert elhelyezést az a 47 hia~aJIl,g, amelynek szépséges játéika olyan
rnély hartást gyakorol a hallgatóra. A múzeumok bemutatják a flamand fesltőlk

és kézművesek legkiválóbb alkotásaíaak egész sorát, Itt van Belgium legŐliibb

városháza, amely 1376-ban épült. A Sz. Salvator székesegyiház üvegfesemé
nyeivel és gobelinjeivel, múzeuma pedíg a régi flamand mesterek munkáíval
tűnik fel. A nevezetességek sorába tartozilk a gótstílű Szenrt Jakléilb templom, Ili
.reneszánsz stílű Szent Anna templom és a Jeruzsálem templom.

A hagyomány és hiteles feljegyzések tanúsága szerint a bruggeí Szent Vér
Bazdldkában őrzik Krisz,tus Urunk Szerrt Vérét. A belga püspöki kar jelerulélté
ben -mínden esztendőben hatalmas ünmepséget rendeznek, 0001 a zarándokok
tízezrei hódolnak a Legszentebb Vér emlékének. A város illyenkor ÜJ!1JIlepi
díszbe öltözik; este a fényárban úszó utcákon szentségí körmenetben v,is:zJik
körül a szent Ereklyét, s a hivek mély állÍ<taltta!l imádkoznak az ernberaség
igaz békéjéért.

Mbt tudunk a Szent Vér tönténetéröl ? Az ereklyét 'I'hderry flandriad gróf
kapta ajándékba és azt az akkori Szerit Basrle kápolmában helyezték el, amely
a grOOi kastélyhoz tartozott, Később harmadrend alakult a tdszteletére. Az ak
kori' idők krómíkása, Ipérius ezt írja róla: "Amdkor 'I'heodorjk, Füandria grólfja
vasszatért a Szenrtföldrről, felesége, Szilbi'lla Jeruzsálemiben maradt, hogy mind
halálig ott szolgállon Istennek. E nő FUiLk(JlIl volrt jeruzsálemi kril'ály leánya és
Baudouin akkori jeruzsálemi kilrály nővére volt. Miután férjéval Jeruzsálembe
érkezett, idejét a betegek ápolásával töltötte a kórházban, sajátkezűleg mosta
és kötőzte a legcsúnyább sebeiket. 'I'estvérének és barátainak unszolására nagy
nehezen megszerezte férje beleegyezését ahhoz, ihogy élete végéig ebben a mum
káiban maradjon, A jeruzsárremi király, hogy Théodorik jóságát megfháJlálja,
valamint e nemes gesztusért némi kárpótlást adjon, sok ajándékkal halmozta
el a gróíot, többek között neki ajándékozta a püspökök és hercegek beleegye
zésével Jézus Krtisztus Vérének nagy részét, amit Théodorík a Szerit Bertin-d
apát, Leó kezeire bízott és 1148..iban Bruggeba szállíttatott. Ez annajk a vérnek
egy része, amit Arima1'Jhiai József gyűjtött össze, amikor K:riswus testét meg
mosta és a sebeket boritó vért eltávolította. Leó ezt a vért egy erekilyetartóban
állandóan nyalkáJban hordta és később a f'laJIldriai gróf bruggei kápolnájában
helyezte el,"

Az erekilye kultusza visszanyúllfk a messzí idők távlatába. A palesztimai
egyház hagyományai és a VII. és XI. századbeli írásos emlékek szerínt a szent
VéI"t az apostolok 1Janártványai örizrték meg más ereklyékkel együtt. Ezt a ha
gyományt csodálatos gyógyulások is megerősíteeték, Rendkívüli jelenségek is
kísértélc a szent Yér erelkJlyét. Jean d'Ypres szerínt a Vér az első esztendőIkIben

(1148 után) alvadt állapotban volt látható a hét minden mapján, csupán pén-
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