
10. Készüljünk fel a husvéti szentáldozásra! Valóban, a "negyven
szent hétköznap"-nak szomorú és bánatos hangulatán minduntalan áttör
az a nagy igazság, amit a nagyböjtöt bezáró feltámadás ünnepe, a husvét
Allelujája hirdet a léleknek. A nagyböjtben végzett lelki és áhítatgyakor
latainkat mint ragyogó aranyfonál szöví át az igazi öröm és boldogság
érzése, ami majd a husvéti szentáldozásban éri el tetőfokát, mert benne
Krisztussal nemcsak a síron túl, hanem a szentségí színek alatt már most
egyesülünk. A keresztény hívő alaphangulata soha nem a csüggetegség,
hanem az a boldogság, hogy az Úr Jézus elment ugyan, de mégis itt ma
radt az Oltáriszentségben, hogy velünk egyesülve az örök élet és boldog
ság biztosítéka és záloga legyen, mert: "Aki e kenyeret eszi, örökké élni
fog !" (Ján. 6, 60.)

Szent hitünk e nagy misztériuma sírontúli reményünknek biztosítéka,
s ez az alapja annak a derűlátásnak. mely mindenkor vigaszt és lelki erőt

nyujt nekünk. A husvéti öröm - Krisztussal szívünkben - a feltámadás
és Isten boldogságában való részesedés záloga számunkra. Ott majd a
"negyven szent hétköznap" soha el nem múló öröm ünnepnapjává válik .

•

SPANYOL AMOR SANCTUS

G ó m e z M a n r i q u e (l 4 1 2 ? - 1 4 9 O)

NAGYHETI MARIA-SIRALOM

Jaj de fáj, de fáj!
Fiam s Uram oda már!
Nemzett Dávid fája engem,
sarja, Mária vagyok.
Halljatok hát, halljatok:
hadd sírjam el nagy keservem.

Jaj de fáj!

Szelott hozzám Gábriel,
hogy az Urat hordja méhem,
és keserű epeségben
árván hagyott engem el.
Asszonyok közt Isten ujja
áldottá tett, mondta nékem.
S lettem, íme, szerencsétlen
szomorúak szomorúja.

Jaj de fáj!

Ó népek, kik szerte jártok
a világnak útjain,
mondjátok, kint hol találtok
olyat, mint a kínjaim ?
S akinek van, asszonyok ti,
édes fía, férje. apja,
segítsen egy sóhajjal, ha
könnye velem nincs zokoqni,

Jaj de fáj!

Sírjunk együtt, asszonynépek,
lányok, lányok, sírjatok csak!
Lám, ínognak, sápadoznak
csillagai fenn az égnek;
lám, a templom dőlve, rornb.m.
holdnak arca holt-halott;
sirjatok csak, sírjatok
fájdalmas nagy fájdalomban.

Jaj de fáj!

Sírj, három rend. mindeniknek
minden népe, sírj zokogva,
mert hogy bűnötök lemossa,
ártatlanul most ölik meg
fiamat is Uramat,
lelkem megváltó szerelmét!
Búmban holttá hogy ne lenn': 'c,
mikor szívem megszakad ?

Jaj de fáj!
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A v i l a i S z e n t T e r é z (151 5 - 1 582)

GLOSSZA

Kívül élek éltemen,
és reményem oly sav ár,
hogy nem halnom kész halál.

Nem enyém az életem,
amióta vágy halaszt,
Benne élek: Uram azt
kéri, létem ő legyen.
Néki adtam teljesen
szívem, melyben írva áll,
hogy nem halnom kész halál.

Az égi szent szeretet,
amely éltet, börtönében
Istent rabbá tette nékem.
s szabaddá a szívemet;
s rabnak látnom az egek
Urát ol'yan fájva fáj,
hogy nem halnom kész halál.

Ah ! míly hosszú ez az élet,
s mily kemény száműzetésbe,

vas bilincsbe, börtönéjbe
vetve sínylődik a lélek!
De úgy kínoz a reménylztt
szabadulás vágya már,
hogy nem halnom kész halál.

Luis de León (1527-1591)

Szent Pásztor, hát magára
hagyod nyájad e sötét völgy ölében,

hol érted sír az árva,
míg te a tíszta égen

áttörve örök lakhelyedre térsz fenn?

Kik eddig vigadaztak,
de ezután csak búbánatban élnek,

s kebleden gyarapodtak:
most, elveszítve téged,

sóvár szivükkel immár hova térne!f, )

Mit is nézhet a szem még,
arcod tündöklő szépségét ha lát/a,

s mi másban lelje kedvét?
és ki ne lenne drága

szavad után süketté bármi másra ?

Ki vet már a haragtól
zúgó tengerre [éket ? szél dühére

nyugalmat ki parancsol?
Tőled megfosztva, révbe

hajónkat mely csillag vezérli végre?

Jaj! kurta örömünket
irigylő felhő! mi bánthatna téged?

Hová sietsz, mi sürget?
Oly dúsan szállsz te égnek!

s oly vakon hagysz minket, jaj! oly szegénynek!
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Keresztes Szent János (1542-1591)

A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁJA

Sötét éj közepette,
égve szorongó szerelmem tüzében,
ó áldott jószerencse!
kiszöktem észrevétlen,
hogy házam szunnyadt már pihenve mélyen;

bizton és rejtekezve,
a titkos lépcsőn, álruhám mezében,
ó áldott jószerencse!
bizton és rejtekezve,
hogy házam szunnyadt már pihenve mélyen,

az áldott éjszakában,
nagy titokban, hogy senki meg ne lásson,
és úgy, hogy mit se láttam,
s vezetőm és világom
nem volt egyéb, csak szivemben a lángom;

léptemet az vezette
déli fénynél biztosabban világló n
oda, hol várt epedve
rég ismert drága párom,
és nem járt senki más azon a tájon,

Vezérem, éj, te voltál,
ó hajnalnál édesebb édes éjjel,
ó éj, ki egybefontál
menyasszonyt vőlegénnyel,

hisz szive rég egy szív már a szivével.

Virágán kebelemnek,
mit egyedül csak néki tartogat tam,
szunnyadva ott pihent meg,
és én csak simogattam,
s cédrus-lehellet legyezgette halkan,

s a bástyafok fuvalma
mikor hajával játszadozni kezdett,
édes-könnyűn a karja
nyakamon sebet ejtett,
s minden érzékem ájulatba ernuedi.

Révülten, önfeledten
hajtottam arcom kedvesem fölébe;
minden megszűnt, s én lelkem
minden gondját letéve
vesztem a liliomok tiqetébe.

Rónay György forditásai

-
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