
nálata szerint forrása a szerétetnek. Szeretni a szerető Jézust: lényegé
ben ennyit jelent a Szent Szív kultusza.

Azt mondja Szent Bernát: "A szeretet nem keres magán túl sem okot,
sem gyümölcsöt: saját magánaik gyümölcse, saját magának gyönyörűsége,

Szeretek, mert szeretek; szeretek azért, hogy szerethessek ..." es mégis
megvannak a gyümölcsei az Isten iránti szeretetnek. Azt mondja Sirák fia:
"Akik félbtek az Urat, szeressétek őt, akkor szívetek földerül" (Sir. 2, 10).
Aki szereti az Istent,annak földerül a szíve. Az istenszeretet békesség,
egyensúly, öröm, boldogság. Akik szeretik Istent, azoknak Szent Pál sze
rint "minden összedolgozik a javukra" (Róm. 8, 18). Ezt Szent Páltól tud
jU'.\; de ha szeretjük Istent, érezzük is.

Én Uram, Istenem, nem vagy te távol senkitől, aki maga el
nem távolodik tőled. Minden pillanatban szerethetlek, azért
minden ez enyém: Isten az enyém és minden az enyém, ha
szeretek.
Ö Isten boldogságos szeretete, de kevesen ismernek téged! Aki
nyomodra rátalált, megtalálta nyugalmát. Minden üdvösségem
re válik, én Istenem, ha benned lakozom. Itt már minden a
tiéd és semmi sem az enyém.
Ö én Istenem, míly boldogító a te jelenléted! Én legfőbb ja
vam, oly kegyes vagy hozzám, hogy egyesül.sz velem, jegyesed
dé választod leikemet. Hogy is lehetnék vidám, ha nem nyu
godnám benned! Uram, borzadok enmagamtól, kérlek ne hagyj
egyedül soha. Amen. (Keresztes Szent János imája.)

•

A LEJTÖN

A lejtőn álltam. Zörögtek az ágak.
Még nem bomlott ki rügye az akácnak.

Lenn vetés zöldelt. És lebegve hosszan,
pacsirta dalolt a fényes magosban.

Menyecske ment a völgyön át sietve,
majd megállt, kosarát fűbe tette.

A kökénybokorról letört egy ágat,
És rámsütött nagy szeme: "Téged várlak".

És továbbment. - A vérem zajlott, égett.
A nyárfák mögül újra visszanézett.

Az eget néztem, mily csodásan kéklik.
Egy férfit sajnáltam, egy boldog férfit. -

A nap csak fénylett. Az ösvényre léptem.
Hogy kurtább legllen az út, fütyörésztem ...

Hegedüs László
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