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Att :\:_\POS kínntHatás véget ért. 
1408 ápr. 2-!- én fra Girolamo 

Savonarolát vissul\·ezellék bör
tönébe, honnét csak mnj us H)-én 
a végtúrgynlúsra vezették újra elő. 
A kínpadra vont lest ös~zetört, 

lelkét nem tudták megtörni. De 
a kínvallalúsnúl jobbkezét meg
kíméllék, hogy alá tudja imi a 
jegyzőkönyY<~t. Ez az épen ma
radt jobbkéz mosl tollat ragad, 
ó, nem hogy önvédelmére irjon 
apológiát, Y<ISY hogy biráit vá
dolja ; földiekkel ő inunár nem 
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törődik, gondolatai egyedül Isien
nel foglalkoznak. Egykor a 7 bűn
bánó zsollárt magyarázva, ki
hagyta a «Miserere•>-t, a töre
delmes bűnbánat e klasszilms 
kifejezését: «majd- tigymond -
a maga itlejéhen». Most eljölt az 
ideje. 

A ~liserere számlalan magya
rilzói közt egy sem irta elmél
kedéseit ilyen lelkiálla pot ba n, 
mint Savonarola: börtönében el
hagyva mindenkitöl, csalódva 
mindenkiben, testben összetörve, 
halálos iréletét várva. S ime, 
minderre az elmélkedésekben 
semmi c(·Jzás, egyedül a bíín
bánó áll szemben Istenével, nincs 
más célja ez elmélkedésnek, mint 
lell<i vigaszt s az Istennel való 
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újra egyesülés eszközét nyuj t ani 
a zaklalott lelkeknek. 

Luther SaYonarola c miivében 
megerősítését Júlia tanitásának: 
a hit egyedül üdvözít. Holott a 
munka számlalan helyéből vilá
gosan kilünik Savonarola lwr
rekt katholikus felfogása, mely 
az üdvösséghez a hiten kívül a 
jó cselekedeteket nélkülözhellen ül 
szükségesnck larlja. 

A fordítás P. Fen·etti HlOl-iki 
kiadása után készült, a jegyzelek 
elhagyásúval, melyek a laikus ol
vasói kevéssé érdekelhelik. 

Budapest, 1920. Szcplőlclen Fo-
gantatás ünnepén. 1/. E . 
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Ó ÉN SZERENCSÉTLEN, segitség 
nélkül maradtam, aki meg

bántottam az eget és a földet, hova 
menjek, kihez forduljak, kinél 
találhatnék menehést, ki lesz 
irgalommal irántam? Az égre 
nem merem emelni tekintetemel, 
mert súlyosan vélkeztem az ég 
ellen, a földön nem találok me
nck,·ést, mert botrányt okoztam 
a földön. Mit tegyek tehát? Két
ségbeessem? Nem. Irgalmas az 
Isten, könyörüleles az én Meg
váltóm. Isten az én menedékem. 
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Ö nem fogja megvetni saját mü
''él, eltaszitHni saját képmását. 
Sirva és zokogva hozzád folya
modom tehát, irgalmas Isten, te 
,·agy egyedüli remén:yem, egye
düli menedékem. De mit mond
hatok neked, mikor alig merem 
szememet hozzád emelni. A fáj
dalom hangjait hallalom, irgal
madat kérem s ezt mondom : 

Könyörülj rajtam Isten a te 
nagy irgalmasságod s:erinl. 

Isten, ki az elérhetlen Yilágos
ságban lakozol, elrejtett lsten, 
kit testi szemeinkkel nem lát
hatunk, akit teremtett értelem 
fel nem foghat, emberi és angyali 
nyelv ki nem fejezhet, megfog
hatatlan Isten, téged kereslek, 
téged hivlak segítségül, kimond-
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halailan Isten, aki vagy, aki vagy. 
Tudom, hogy a legfőbb lény vagy, 
ha ugyan lény vagy, vagy inkább 
minden lény oka vagy, ha ugyan 
ok ''agy: mert nem találok ne\·et 
kimondhatlan fenséged számára. 

Isten, aki mindaz vagy, ami 
benned van, aki a bölcsesség 
vagy, aki a jóság vagy, aki a min
denhalóság vagy, aki a legfőbb 
boldogság vagy, minthogy irgal
mas vagy, mi ,·olnál más, mint 
az irgalom? 

És én mi más vagyo!\, mint a 
nyomorúság'? Ime, a nyomor áll 
előtted, Isten, ki az irgalom vagy. 
És le irgalom, mit fogsz lenni? 
Bizonnyal a te müvedet, merl 
nem választhalod el természetcd
lőL És mi n le müved '! Ellörülni 
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n nyomort, felemelni a nyomo
rult embPreket. Könyörülj hút 
rajtmn, Isten, vedd cl, ó irgnlom, 
nyomorúságomat, törüld el bű
neimet, mert ezek az én legföhb 
nyomorúsúgom, emelj fd engem 
nyomomllnl, mutasd meg ben
nem mü,·cdcl, gynkorold rajtam 
halalmndnt. 

Az Ör\'ény nz örvénynek kiált. 
A nyomorúság örvénye nz irga
lom ön·ényéhcz kiált, a bűnük 
ön·ényt> n kegyelmek örYényéhcz 
kiáll. De az irgnlom örYénye mé
lyebh a nyomor örn~nyénél, az 
Ö i Yény elnyeli az önényt, az 
irgalom ön·énye elnyeli n n~·omor 
ön·ényét: könyörülj rajtam Isten 
a te nagy irgalmassúgod szerint. 

Könyörülj rnjlam, nem az cm-

to 



berek kis irgalmassága szerint, 
hanem a le nagy, mérhellen, meg
foghalinn irgnlmassúgod szerint, 
mely mérheliC'nül felülmulja mind 
n bűnöket, n le nagy il'galmas
ságod szerinl, mell)·el úgy sze
relted u Yilágol, hogy egyszülött 
Fiadat adta1l érellr. Lehet e na
gyobb irgalom, lehel-e nagyobb 
szerelel? Lehet-e hát kétségbe
esni, nem kell-e IJiznia minden
kinek? Isten emhC'né lelt és az 
emberekért krreszlre feszillelelt. 
Könyörülj hút rnjlam, lsten, a te 
nngy irgalmassilgod szerint, mely
lyel érettünk adtad <'gyszülöll 
Fiad:ll, ki állal el\'clled a \'ililg 
bütwit, aidnek szcnt keresztje 
állal megYilúgosílollnd mind az 
embereket, ki úllal megújílollál 
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mindcnt égen és földön. 1\loss, 
Uram, tisztára engem az ő véré
Yel, ,·ilágosíts meg engem nz ö 
alázatosságával, újíts meg cn
gem az ö feltámadúsa által. 

Könyörülj rajtam, Isten, nem a 
le kis irgalmad szerint, mert ki
csiny a te irgalmad, mikor nz 
embereket megszabnditod a testi 
nyomorúságtól, de nngy, mikor 
megbocsálod a bünökel s kegyel
med által az embereket a földiek 
fölé emeled. E nagy irgalmad 
szerint könyörülj rajtam, L'ram, 
térils magadhoz engem, törüld el 
bűneimet, szenlelj mE>g engem 
szent malasztoddal. 

J~s könyöriilell'li svkasúya s:ainl 
hirij/d el gonos: sáyomcrl. 

A le könyörüleled Uram, a le 
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irgalmassitgod soknságn, mellyel 
kegyesen tekintesz a nyomorul
takra. A tc l\önyörületed iJ·gal
masságod cselekedete. 

Lábaidhoz borult, jóságos Jé
zusom, Mária l\Iagdolna, köny
nyeivel mosta, hnjáYal törülte s 
te megbocsátottál neki s békével 
bocsátottad el; ime, Uram, il·gal
masságod cselekedete. Péter meg
tagadott s eskü\·el erösílé taga
dását, reú tekintettél s keservesen 
sírt; te megbocsátottál neki, meg
erősítetted az apostolok fejedel
méül; ime, Uram, irgnlmasságod 
cselekedete. A lator a kereszlián 
egy szavad últal iidYözült. Pál az 
üldözés heYéhen el hi vat va egy
szen·e eitöltetik Szenlléh:kkel. 
Ezek, Uram, a le irgalmasságod 



cselekedetei s min<l az idö kevés 
volna, ha mind el alwruúm so
rolni. Mert ahányan vannak iga
zal{, annyi a te irgalmasságod 
cselekedete. Senki sem dic~ckcd
hctik önmagában: jöjjenek elö 
mind az ig::~znk a földről s az 

égből, 1\érdczzük őket szined 
t>lőtl, ha önerejükböl ürh-özül
tek-e? Egy színel cg~·hangnlag 

azt fogják felelni: Ne nel\ünl>, 
Uram, ne nekünk, hanem a te 
nevednek adj dicsŐ!,éget a te 
irgalmad és igazsilgod mialt. l\Jcrt 
nem kardjok általl.>irlák a füldet 
és nem karjok szabaditolla meg 
őket, hanem a te johbod és karod, 
a le orcád vilúgossilga, mcrt ked
vellcd őket: azaz nem saját érdc
mök állal, nem saját mííveik i1llal 



üdvözültel{, hogy egy se dicse
kedjék azzal, hanem mert úgy 
telszell neked. Ezt mondja rólad, 
Uram, a próféta: megszubadílolt, 
me rt ked v ell engem. 

l\Iin l hogy ugyanaz az Isten 
vagy, akinél nincs változás, scm 
áruyél;n a válloz:uH.lóságnak, mi 
pedig n le teremtményeid, miként 
atyáink,ldk épúgybűnösök voilai;, 
mint mi s egy n közbenjáró Isten 
s ember között, Kriszlus Jézus, 
aid megmarad örökre, hogyne 
árnszl::múd reánk is irgalmas
ságod cselcJ.:edelrit, mint atyáink
kal telled? Elfeledkezlél-e ró
lunk? :\li vagyunk-e egyedül bű
nösök? Nem hall·c meg 1\riszlus 
érellünl•? Nincs múr több irga
lom? Uram Istenem, );érlek és 
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könyörgök, töröld el gonosz
ságomat könyörületed sokasága 
szerint, mert sok az, söt vég
telen ; e sokaság szerint töröld 
el gonoszságomat, vonj magad· 
hoz, emelj fel, szentelj meg szent 
malasztod által, miként szám
talan bünöst vonzottál, felemel
tél s megszenteltél. Töröld el hat 
könyörületed sokasága szerint 
gonoszságomat, tisztítsd meg szi
vemet, hogy kiirh·a a gonosz
ságot, k iüzw a tisztátalanságot, 
sziwm fehér lap legyen, melyre 
lslen ujja ítja szereleiének tör
Yényét, mellyel semmi gonoszság 
egyült meg nem állhat. 

Moss meg engem mindinkább 
gonos:ságomból és l>íínúmbvl i is::
/ ils mcy mgem. 
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Bevallom, Uram, egyszer már 
eitörülted gonoszságomat, eitö
rülled újra, ezerszer lemoslad; 
de moss meg újra gonoszságom
ból, mert újra elestem. Egy bizo· 
nyos számig bocsátsz-e meg a 
bűnös ernhernek s nem tovább? 
De Péternek, aki azt kérdé: hány
szor bocsássak meg atyámfiának, 
ald vélkezelt ellenem? Hétszer? 
Ezt felelted: Nem mondom ne
ked : hétszer, hanem hetvenszer 
hétszer, - yéges számot mon(h·a 
végtelen helyett. Nagyobb lehet-e 
hát az emberi elnézés a tiednél? 
Nem nagyobb-e Isten az ember
nél s nem jobb-c? Te ,·agy lsten 
az Úr s merö hiúság nlinden élő 
ember; egyedül te Yagy, ó lsten, 
jó, minden ember hazug. Nem 
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mondtad-e: ha pedig az iskn
telen bünbúnatot tart, semmi 
gonoszságáról nem emlékezem 
meg? Ime, én istentelen, bűn
bánatot tartok. Mert romlásba 
mentek át sebeim az én balga
lagságom miatt. Nyomorulttá let
tem s igen meggörbíttettem, nap
estig szomorkod,·a járok vala, 
megsanyargattatlmn s igen meg
alázlattam, jajgaték szivem fo
hászkodása miatt. Uram, előtted 
van minden kívúnságom s fohász
kodásom nincs előled eh ejt w. 
Szivem meghúborodott, elhagyott 
engem erőm s szemem világa 
sincs velem. 

Miért nem törlöd el hát, Uram, 
gonoszságomat? És ha már eltö
rölted könyörületed sokasága sze-
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ríni, moss meg engem mindin
kúbb gonoszságombóL Merl még 
nem vagyok egészen tiszta, fejezd 
he mÜYedt'!, töröld el <'gészen 
vétkemet, töröld el bíínösségemel, 
nöYeld a vibgoss:'lgot, gyujlsd 
szivemet szerelmedrc, űzd «:>l a 
félelmet, merl a tökéletes szerelet 
kizárja a félelmet. 

Távozzanak töl«:>m teljesen a 
vilúg szer<'tefe, a test szeretete, 
a dicsöség szerelele és az ön
szeretet; moss meg engem mind
inkáhb s töröld el mindinkúbb 
gonoszságomat. mely últnl vét
kezicm felebarálom ellen s tisz· 
tils meg hünömtöl, mcllycl meg· 
sL·rteltelek Istenem ; ne csak n 
\'étket és a bünösst>get, dc a hí;n 
esirújúl is irtsd ld lwlöll•m. 



Moss meg, kér! Pl\, kegyelmed 
vizcvel, azzal a vízzel, melyből 

aki iszik, nem fog szomjuhozni 
mindörökké, hanem szököküt
vize lesz őbenne az örök élet re. 
Moss meg könnyeim \'ÍZl;vel, 
moss meg Szentirásod vizével, 
hogy azok közé számiltassam, 
akilu-öl azt mondád : már ti 
tiszták vagytok a beszédnél fogva, 
melyet nektek szólottam. 

Mert e/ismere'" gonoszságomat 
.~ bilnöm elöliem vagyon minden
koron. 

Habár szemlélve kön)·örüleled 
s irgalmasságod sokaságát, nagy 
bizalommal futok hozzád, Uram, 
még scm jövök, mint a farizeus, 
aki büszkén álh·a imádkozott 
magúban, dicsérte önmagát s 
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megYetette felebarátját; nem, ha
nem mint a vámos, aki nem is 
merte felemelni szemét az égre. 
Mert ismerem gonoszságomat s 
an>idön szcmlélem büneimet, nem 
merem felemelni szememet, ha
nem megalúzkod,·a a vámossal, 
mondom : Isten, légy irgalmas 
nekem, bünösnek. !\fert lelkem 
habozik a remény s félelem l\özt 
s mnjd l•étségbecsem a félelemlől 
büneim miall, mclyckel ismerek 
magamban, majd felemelkedem 
a reménység áltnl irgalmassúgod
han. De mert a te irgalmnd na
gyobb az én nyomorúságo mnál, 
mindig remélni fogok benned, 
ó Uram s örökl\é dicsérni fogom 
liönyörületcdet. i\lert tudom, hogy 
ne111 akarod az istentelen halálát, 
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hanem hogy megté1jen és éljen, 
hogy megismerje istentelenségét, 
elhagyja a bűnt, hozzád té1jen és 
éljen. Add, Istenem, hogy benned 
éljek. 1\-lert beismerem istentelen
ségemet, tudom mily súlyos, mily 
nagy, mily l\árhozatos: tudom s 
nem titkolom; hanem szemeim 
elé állítom, hogy könnyeimmel 
lemossam, hogy bevalljam igaz
talans:ígomat az Úrnak. És bü
nöm, mellyel kevélyen felkeltem 
ellened, mindig előttem van s ép 
azért nm előttem, me rt elölted 
vétkeztem, valóban előltem, mert 
lellwm előtt \·an s mindig vádol 
elölted, a biró elölt, minc..lig és 
minc..lenütt (']i tél; annyira előttem 
\':111, hogy lllÍildig SZCIIICIII eJ()If 

ú ll s ú lj á ha ú ll, hogy i mitdsúgom 



hozzá: d elj u ss on s így eltávolítja 
tőlem irgalmadat, megakadá
lyozva, hogy hozzám jusson ; 
azért reszketek és zokogok s kő~ 
nyörgők irgalmadért Miként te
hát, Uram, tőled nyertem a ke
gyelmet, hogy megismerjem isten
telenségemet és sirassam bűnei-_ 
met, úgy tedd most tökéletessé 
elégtételemet Mert mindenjó ado
mány s minden tökéletes ajándék 
onnan felülről vagyon, leszálh·án 
a világosság Atyjától. 

Egyedül neked vétefletn s go· 
noszf előtted cselekedtem, hogy 
iya:naJ.: talállassál beszédeidben s 
yyő:edelmes légy, midón ilélletel. 

Kélségkh·ül egyedül ellened Yé
lellem, mcrl parancsoltad, hogy 
Öt)magadért szeressekk s a te-



remlmények szeretetét reád vo
nalkoztassam; én ellenben job
ban szereltem a teremi ményeJ,et, 
önmngukért szereh·e azoknt. S mi 
egyéb a biín, mint önm::~gukért 

szerel ni a leremtményel;cl? S mi 
egyéb ez, m i n t ellened Yéteni? 
'l\ l ert aid a terem Iményeket ön
magukért szereli : istené\·é teszi 
azokat. Egyedül cllened Yétellem 
hát, me rt istenemmé lellern a 
teremtményt, eh·el\·e téged, egye
dül téged sérlellelel< m<>g. Mert 
nem terem l mény ellen ,·ét ettem, 
ha teremtményekbe helyeztem 
végcélomat, mert nem pm·an
csollatolt nekem, hogy bármely 
teremtményt önm11gáért szeres
se l<. Ha az lelt Yolna parancsol\·a, 
hogy egy angyali szeressek ön-
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magáért és én önmagáért szerel
tem volna a pénzt, úgy bizony
nyal vételtem ,·olna az angyal 
ellen: de me1·t egyedül téged 
kell önmagadért, a teremtmé
nyeket pedig benneu s reád 
,·onalkoztal\'a szeretnem, azérl 
egyedül ellened vélellem, milwr 
a teremtményeket önmagukért 
szereltem. 

De ami rossznbb, elótted cse
lekedtem gonoszat, nem szégyel
tem jelenletedben liövetni el a 
bűnt. Ó, lflenem, mennyi hünt 
kö,·ettem el jelenlétedben, melyet 
senuni esetre sem kövellern volna 
el az emberek elölt s amelyet 
minden ember elölt rejt\·e aliar
tam tartnni l Jobban félt~>m az 
embereklöl, mint töled, mert 
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vak voltam s szereltem a vak
ságot, azért nem láltalak s nem 
szemJéltelek ; csak testi szemeim 
voltak, azért nem láttam csak 
az embereket, akik testiek s azo
kat féltem. De te láttad minden 
bűnömet s számoltad azokat, 
azért nem titkoihatom el előled 
s nem futhatok el szined elöl. 
Hova menjek a te lelked elöl s 
hova fussak szined elöl? Mit 
tegyek tehát? Hova forduljak? 
Kit találok védömül? Kit, ha 
nem téged, Istenem? Ki lenne 
oly jó, oly kegyes, oly irgalmas? 
mikor te felfoghatlan módon 
felülmulod irgalomban mind a 
leremlményekcl. Irgnlo111 és ho
csánal a le Lulajdonsúgod s min
dcnhalósúgodat legfőkép a uo-



esimal és irgalom által muta
tod. 

Bevallom, ó Uram, egyedül 
cllened vételtem s előtted csele
kedtem gonoszat; légy irgalom
mal irántam s mutasd meg ben
nem mindenhatóságodat, hogy 
igaznak találtassál beszédeidben. 
Nem jöttem hínli az igazakat, 
hanem a bünösöket bünbánatra. 
Igazold szavadat, ó Uram, híYj 
engem magadhoz, fogadj fel en
gem, tedd, hogy a bűnbimat 

méltó gyümölcseit hozzam, mert 
ezért feszíttettél keresztre, ezért 
hnltúl meg s temelteltél el. 

Te mondád n•úshol: ~Jikoron 

fclmagnszlaltalom a földről, min
dcnckcl mngnmhoz \'Onzok. Iga
zold húl SZfl\'íHlnl: \'OilZZ llHigad-



hoz engem, hogy utánad fussak, 
keneteid illatára. Te mondád azt 
is: jöjjelek hozzám mind, akik 
fáradlak és terheh·e Yagylok és 
én megenyhítlek titeket. Ime, 
hozzád jö,·ök tcrheh·e bíineim
löl, éjjel-nappal szivem nyögésé
ben fáradtan, en)•hítsd meg, Uram, 
hogy igazna!< találtassál beszé
deidben s győzedelmes légy, mi
rlön ilélletel. ~fert sokan mond
ják : nincs neki szabadulása az 
ö Istenében, elhagyta öt az lsten. 
l\Ih·el így ítélletel ezektől, Uram, 
győzd m<'g öket s ne hagyj cl 
engem. Légy irgalmas velem, adj 
ne hm üd ,·össé gel s ime, meg
győzled öket. Azt mondják, nem 
leszesz irántam irgalmas, cl fogsz 
vetni szincd t>löl. nem fogsz 
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többé kegyeimedbe fogadni. Az 
emberek így ítélnek meg, az ern
berek igy beszélnek rólad, il~·e

nek az ö itéleteik; de te i rgal
mas, te könyörületes, légy rész
Yétlel irántam, győzd meg ítéle
tüket, mutasd nekem irgalmadat 
s dicsértessék bennem a te kö
nyörületed. Tégy engem irgalmad 
edényévé, hogy igaznak találtas
sál beszédeidben s győzedelmes 
légy, midön iléltetel. l\Iert az 
emberek merentek és szigorúnak 
ilélnek, g:yözd le irgalommal s 
szelidséggel ilelelüket, hogy az 
emberek is irgalmat tanuljanak 
a bünösök iránt s a ,·étkesek 
bünbánalrJ indittassanak, látva 
bennem tündökölni a tc iJ·gal
m:\dat s l\ön:yörületességedet. 
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Mcrl ime pé/ekben foyanlal/am 
és biinük/Jm fo!Jalll enycm anyán1. 

Ne figyelmezz Uram biíncim 
nagysúgúrn, ne tekintsd nzok 
nagy számát, hnnem isnwrd ff'l 
ten-műwdet. Emlékezzél, hogy 
por Yngyok s n1inden test ol)·nn, 
mint a széna. Merl ime vétekben 
fogantattam s bűnökben fognni 
engem anyám. Földi anyám, ld ér
zékiségbő! fog:mt engem s benne 
nyertem <lZ eredendő bünt. S mi 
egyéb nz eredendö hün, mint 
megfoszlás nz eredeli igazságtól 
s az egL'SZ ember <>gy<.>nességtitól'? 
Azért az cbhen n bűnben fognnl 
és szülelell ember ferde és Iéire
hajló. A lestnek a lélekkel ellcn
tétes kíYúnságai vnnnnk, nz ér
teiPm gyengP, nz nknrnt crőlll'n, 
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az ember törékeny és hiú, érzé
kei egy dolgot más gyanán L m u
talnak, képzelete elragadja, n tu
dallansúg cltéríti nz iga?. útról s 
számtalan akadúlyt tal::ll, melyek 
a jótól visszat:ntjúk és n rossz 
felé hajtjálc Az eredendő bün a 
gyökere n1inden bünnek, taplója 
nlinden gonoszságnak. Azért bár 
természettől fog,·a minden em
berben ugyanaz, lényegében min
den bün benne foglallatik. 

Lásd tehút l'ram, mi vagyok s 
honnét vagyok, az eredendő !Jűn
ben t'ogantaltam, mely magúban 
foglal nlinden bünt és gonoszsú
got, ebben fogant anyúm. Egészen 
a bűnök köz<'pelle vagyok tehút, 
mindenfelöl körüh·éw törökkel, 
hogy meneld'JIIwtni·k? l\lcrt nc:m 
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a jót cselekszem, melyel akarok, 
hanem ami rosszat gyülölök, azt 
mívelem; mert tagjaimban oly 
töt·vényt találok, mely ellenkezik 
értelmem törvényével s a bün és 
a halál tön·ényének foglyává tesz. 
Annál inkább felemel tehát a te 
irgalmad, mennéllörékenyebbnek 
s töt·ökkel körülvettnek Ját. Ki 
ne könyörülne a betegen? Ki ne 
volna részvéttel a szenwdö iránt? 

Jöjj, ó jöjj, édes Szamaritánus, 
emelj fel engem sebesüllet s fél
holtat, gyógyílsd meg sebeimet, 
önts azol,ba olajal és bort, he
lyezz el barmodra, vezess a szál
lásra s ajánlj a szállúsadónak, 
adj kél tallért neki s mondd : 
amit ezenfelül kúllesz, mikor 
visszalérel\, megadom neked. 
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.llerl ime a: iya:ságot szereteú. 
(l te bölcsességed tilkos es elreJteit 
dolgait kinyilalko:tattwl nekem. 

Jöjj, ó édes Szamaritánus, mert 
ime az igazságot szereted, az 
igéretek igazságát, melyet az em
beri nemnek tettél; szereted, 
mert te telled, s megtarloltad, 
mert benned szeretni s jót tenni 
egy. !\fert te önmagadban változ
hallan vagy, nem mint rni, akik 
ma szerelünk s holnap nem sze
retünk, a te szerelmcd cseleke
dete nem jön és megy. Te egészen 
szeretet vagy, szeretet, mely soha 
nem ,-állozik, mert szerelet az 
Isten. 

Azért, ha te szereted a teremt
ményt, úgy jót leszesz vele s aki
\'el több jót leszesz, azt jobban 

Sa\"nJ•ar,•la Pltnt~Jk,•cli·sci. 
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-.;zereted. Mi egyéb hát szeretni a 
te igazságodat, minl tenni s meg
tartani? 

Az agg Ábrahámnak fiat igér
tél, a meddő s é\·ekhen előre

haladt Sárának mc>gtartottad igé
retedet, mert szcreled az igazsá
got. Izrael fiainak tejjel-mén~el 

folyó löldet igértél s megadtad 
nekik, mert szereled az igazsilgol. 
Dá,·idnak azt igérled: sarj<tdéko
llat trónodra ültetem s így lőn, 
mert szeretec:l az igazsilgot. Szám
talan a te igéreted, melyhez min
dig hü mnradtúl, mert szereted 
az igazságot; hocsi111atot s kegyel
:net igértél a hozzád megtérő 

bűnösnek és soha senkit meg nem 
csallúl, mert szercled az igazsá
got. A tékozló fiú, aid táYol or-
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szágba költözölt s mindenét el
tékozolta könnyelmű életmód
dal, magába szálh·a hozzúd jött, 
mond,·án: atyám, vélkeztem az 
ég ellen és teellened, immár 
nem vagyok mélló, hogy fiadnak 
neveztessem, hauem fogadj be 
béreseid közé. De te, mikor még 
messze volt, irgalmas szemmel 
tekinteltél reá, elébe futottál, 
nyal<áha borullúl, mcgcsókollad, 
legszebb köntösödet adtad reá, 
gyűrűt húztál ujjára, sarút lá
bait·a, lenigaltad a hízott bo1jút, 
örömmel tölléd el egész házadat, 
mondván: öncndjünk és vigad
junk, ez az én fiam, aki meghalt 
volt s fellámadolt, eh·eszelt ,·olt 
és megtaláltaloll. S miért mindez, 
Uram? Mcrt szcrctcd az igazságot. 

s• 35 



Ezt az igazságot, ó irgalom 
atyja, szeressed henncm, ld hoz
zád visszatérek tá\"ol országból, 
jöjj elébem, csókolj meg, add 
vissza egykori ékességemet, ve
zess házadba, öld le a bízolt bor
jút, hogy bennem örvendjenek 
mindazok, akik benned remél
nek s vigadjunk lelki lakomán. 
Épen csak velem nem tartanád 
meg az igazságot? 

Ha a vétkeket figyelembe ve
szrd, Urrom, ki úllhat meg előt
ted? Bizonnyal a vétkekre nem 
fog!'z figyelmezni, mert szereted 
az igazságot s sz«:>rcted mérhetlen 
szerctettel. S mi az igazsúg, me
lyet szerelsz, ha nem a le Fiad? 
Ki mondá : En 'Vagyok az út, az 
igazsúg és az élei. Ö az igazság, 
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melyröl minden igazság ne,·ezte
lik égen és földön. 

Ezt szereted, ebben telik ked
ved, mert szeplölelennek találtad 
s azt akartarl, hogy feláldozza 
magát a bűnösökért. Örizd meg 
hát Cram az igazságot, im itt 
vagyok én n::~gy bíínös, akiben 
meg kell azt öl"izned, akinek sok 
bünét kell megborsátanod, akit 
Krisztns véréwl kell tisztára 
mosnod s az ö szenYedésén•l 
meg,·áltanod. Miért adtad nekem, 
Uram, szent Fiadnak s a benne 
való hitnek ismerelét? Talán 
azért, hogy jobban elszomorod
jmn, lá!Ya megvúltúsomat s nem 
tudva azt elérni? 13izonnyal nem, 
hanem, hogy megérlw, hogy kész 
számomra n horsánnl, .Kríszlus 



kegyclméwl eln:yerjem azt. Válts 
meg engem Uram, felfedve előt

tem bölcsességed eh·ejlelt titkait, 
hogy ez ismeret segitségemre 
legyen s az üdvösségre ,·ezessen. 

Ezeket a bölcsészek nem is
merték, ismerellen volt ez elöt
tül\, merl Fiad megtestesülése előtt 
senki nem ismerte, egynehány 
villasztotladat kivéve. A világ 
fáradhatlan kutatói (a \"ilúg böl
cseiről szólok) felemelték szemü
ket a?. égen túlra s nem tudlúk 
bölcsességedel meg ta lá ln i, nw rt 
elrejtetted ezeket a bölcsek és 
okosnk elöl s kinyilatkoztattad a 
kicsinyeknek, alázatos halúszok
nak s a szent próréláknal\, hogy 
azt tanítsák. Ha tehút hölcsessé
ged és Szentirúsod titkos és el-
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rejtett dolgait kinyilatko?.taltail 
nekem, miért ismerem azokat 
hiába? Mert hiába ismerem, ha 
nem vezet az üdvösségre. 1\lert a 
bölcsészek is, ámbár megismer
ték az Istent, nem úgy dicsőítet
ték, minl Istent, s nem adtak neki 
hálát, hanem hiúkl\á lettek gon
dolataikban s nwghomályoso
dott az ö esztelen szh·ök, magu
kat bölcseknek mondn'ln, bolon
dokká lettek. Türnéd-c hát, ho~· 
én is ezek közül való legyek ·: 
Nem, mert te az irgalom vagy· 
mely el nem hagyja a bün
bánókat. 

Bocsáss meg hál Uram a lt:
szolgádna k s tedd, hogy fiaid köz ül 
való legyen, hogy bölcsességed 
ismerellens elrejlelllilkai, me)y('-



ket azoknak kinyilatkozlaltál, 
a bölcsesség fonásához vezessék, 
mely a magas egekben áll s ir
galmasságod müvei által, melye
ket szolgáddal véghez\'itlél, di
csértessél Uram, ki nem hagyod 
el azokat, akik benned biznak. 

Hints meg engem izsóppal s meg
lisz/u/ok, moss meg engem s a hó
nál fehérebb leszek. 

l\'lert te, Uram, szcreted az igaz
ságot s felfedted elöltem bölcses
séged elrejtett titkait, nagy re
ményt merítettem s bizom benne, 
hogy nem fogsz elíízni szined 
elől, hanem meghinlesz izsóppal 
s megtisztulole Az izsóp szerény, 
me leg, illatos növény, mi egye
hel jelent, mint egyszülött Fia
dat, a mi Urunk Jézus Krisztusl '! 
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~fert megalázta magát mindhalá
lig, egészen a kereszthalálig s 
n'gtelen szereleiének tüzével sze
rel bennünket s véré\'el mos meg 
büneinktöl s jósúgának, szelid
ségének és igazságának édes illa
tával tölti el n vilúgol. Ezzel az 
izsóppal hintesz mt>g engem, mi
kor reám árasztod nz Ö vérének 
erejét, mikor a hit állal Krisztus 
lakik bennem, mikor a szeretet 
által leszek \'ele egybekötve, mi
kor utánozni fogom az Ö alá
zatosságát s szcn\·edését, s akkor 
meglisztulok minden liszlálalan
ságomtól, akkor megmosdom 
könnyeim h en, melyek Krisztus 
szerelméért fognak szemeimböJ 
ömleni, l.'lfáradok fohászkodá
somban, megöntözöm minden 



éjjel ágyamat, megáztatom fehö
helyemet könnyhullatásaimmal. 
Akkor fogsz engem megmo'ini s 
fehérebb leszek, mint a hó. A hó 
tiszta és hideg. ~:s így, Uram, hn 
meghintesz engem izsóppal, n 
hónál fehérebb leszek, mert a te 
világosságod által leszek megvilá
gosítva, mely tisztnsilgban min
den földi dolgot felüimul s az 
égi javai;: szeretetén~ fogok lángra
gyúlni, niinden testi érzelemről 

Iemondok, hideg leszek a földi 
dolgok iránt. lúngoló az égiek 
irán l. 

Add, hogy iirümel és vigasscígul 
halljak és ön,ende::enek mer1alá
wll csontjaim. 

Akkor, U ra 111, neked könyör
gök s reggel, vililgosságorl haj-
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nalim meghallgatod az én szó
mat s meghallom, mit szól ben
nem az én Istenem, mert békes
séget szól ó népének és békét 
ad nekem. Igen, Uram. a békét 
adod nekem, mert benned re
méltem. Az öröm és boldogság 
sznvút fogod velem hnllatni, mi
kOI' hallani fogom a szavakat, 
melyeket hallolt Mária, ki lábaid
nál sirt. És m i t hallolt :\lárin? 
A te hited megsznbadílott téged, 
men.i békéYcl. Hallani fogom, 
amit a lator hnllott : még ma ve
lem leszesz n paradicsomban. 
Örömöm lesz biíneim bocsána
tán, boldog leszek javaid igére
tével. Nem kell-c örülnöm s bol
dognak lennem, mikor minden 
búneimért megkettőzöd jm·aidat? 



Akkor kezdem majd érezni, 
mily édes vagy, Uram, megtanu
lok a mennyei tájakon lakozni, 
a prófétúval fogom mondani: 
mely nagy, Uram, n te édessé
ged sokasága, mclyel lenntartot
tál a téged félöknek J ÖrYendezni 
fogok s boldog leszek s megalá
zott csontjaim megreszketnek. 1\Ii 
egyéb a csontok, melyek a húst 
tartják, mint az értelmes lélek 
eröi. melyek testünk gyöngeségél 
hordozzák, hogy ne fusson min
den bűnbe s ne legyen az em
her egészen testi s ne romoljon 
meg egészen. E csontok megaláz
tallak, mert az érlelem igen meg
gyengült és az akaral igen haj
landó lett a rosszrr •. Már majdnem 
úgy ,·nn, hogy tH'Ill a test enge-
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delmeskeuik az értelemnek, hn
nem az értelem a testnek. 

Büneimnek nem tudok ellc>n
állani, me rt csontjaim megaláz
tatlak. És miért alázlallak meg? 
:\lert elhagytak téged, az L;lőviz 

kútfejél, s maguknak kulakat ás
tak, beomladozó kutakat, mely(•k 
vizel nem tarthatnak, mert nem 
teljesek malasztoddal, mely nél
kül senki jól nem élhet, mert 
semmit nem tehetünk nélküled. 
Saját erejül<ben bíztak, mely nem 
Yolt erő s ezért kevésre mentek 
ostobaságukhan . .Jöjjön húl a te 
erőd, Uram, s megalázolt csont
jaim örvendezni fognak; jöjjön 
a te kegyelmed, jöjjön a szerelet 
által te,·éhny hit, jöjjenek az 
erényei,, az adomimyol<. s meg-



alázolt csontjaim örvendezni fog
nak. Örvendezni fog az érlelem, 
felvidul nz emlékezel, örülni fog 
az akarat. Bizonnyal ön·endezni 
fognak s a jó cselekedetekre ad
ják magul\at, nagy crőYel fogják 
azokat gyakorolni, nem fognak 
megfogynlkozni, hanem a te se
gítségeddel állhatalosak lesznek 
mind,·égig. 

Fordílsd el orcáda/ biineimröl és 
töröld el minden gonos:ságomal. 

:\liért tekinte~z. Uram, hü
ncimre? ~li ért szúmolod s tar
tod pontosan számon ókct? Hi
szen tudod, hogy ~~z ember olyan, 
mint a mezö \'i rágja. Ó t(•ldnts in
kább Kriszlusod arcába. Jaj ne
kem nyomomllnak! ~l iért Jállak 
haragra gyúh·a rlle1wm? Igen, 
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hcvallom, \'étkeztem, de tc jósá
gos, légy részvéttel irántam, for
ctílsd el arco1lat bűneimtől. A te 
arcod a te megismerése<!. For
dítsd el hát megismerésedet bű
neimtől. i'lcm az eg~·szerű észre
Yétel ismereté ről szólol<, mellyel 
mindig mindent látsz, hanem a 
jóváhagyás vagy rosszalú!' meg
ismeréséről, mellyel az igazak 
m ü Y eit jóYáhngyod és a gono
sznk bűneit rossznlh·a el it éled. 
Ne akard híi n ci me t úgy meg
ismerni, hogy beszámílsJ nel<em 
azokat, hanem rordítsd cl arco
dal büneimtöl, hogy irgalmad ál
tal cltörilllessenek.Tckints, Uram, 
általad alkotott teremtményedre, 
nézd a te ]{épmúsoda l, te alkot
lad teremtményedel a te képcdre, 
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de én nyomorult az ördög kép
mását helyeztem fölébe. Azért 
fordítsd el arcodat az ördög kép
másától, hogy ne gyulladj ha
ragra ellenem s nézd a te kép
másodat, hogy szánalomra ger
jedj irántam. 

Irgalmas Uram, emlékezz, hogy 
reátekintettél Zacheusra, aki a 
fügefára mászolt s betértél há
zába; sohnsem tetted volna ezt, 
ha az ördög képmására teldntet
tél volna benne, de mert saját 
képedet Júttad benne, részvétlel 
voll ál irán la s az üdvösséget 
adtad neki. Megigérte, hogy négy
szer tériti ,·issza a gonoszul szer
zeitel s javainak felét a szegé
nyeknek adja, s irgalmat és üd
vösséget nyert. Én egészen ní'ked 

·'tS 



adom magam, semmit sem tar
tok meg magamnak s igérem, 
hogy őszinte színel foglak szol
gálni s éltem minden napjain 
neked szentelem minden gondo
latomat. ?\Iiért nem tekinlesz ben
nem is, l!ram, a te képmásodra, 
miért szemiéiell büneimet? For
dítsd el, kérlek, arcodat bűneim
ről s töröld el gonoszsúgomn t 
Töröld el, kérlek, mind, hogy 
semmi ne maradjon. Mert irn\ 
vagyon : ha valaki az egész tör
vényt meglarlja, de egyben vét
kezik, mindenikben vétkes lett; 
azaz méltó lelt a gyehenna tü
zére, mely a ha)[dos bünök bün
tetése. Töröld el h;ü minden go
noszságomat, hogy egy se s(•rtsen 
s tegyen bünössé. 



1 isz/a szivel teremts bennem, ó 

lsten! és az igaz lelkel ujílsd meg 
bensőmben. 

Az én szivem elhagyott engem, 
nem gondol reám, elf'eledkene 
iHl\"ös ... égéröl tén·lyeg\'e júr tév
ulakon, messze lil\·ozolt, a hiú
ság ulún jár, szemei a filld hatá
raira szegcnék, szólilollam és 
nem felelt, elment eh·cszett lJÜ· 
n ci h cn, szolgasúgb.l ese ll. 

~lit mondjak hút, ó Uram? 
Teremts bennem, Istenem, új 
szh·el, alúzatos, szelid, békessé
g<'s, jóságos, kegyes sziYct, mely 
senkifll•k sem tesz rosszat, nem 
fizet rosszért rosszal, hnncm in
kúhb ros~zért jóYal, mcly h\gcd 
millllenek fölölt ~zcrel, mely 
mindig rúd goudol, rólad beszél, 



hálát ad neked, himnuszokban s 
dicséneltek ben önendez, mel.vnek 
társalgása az égben van. Ilyen 
szivct teremts henuern Isten, 
hozd létre n semmiból, hogy 
amilyen nem lehet természellöl, 
olyan legyen a kegyelem által, 
melyet egyedülte adsz a lélekur.k: 
ez a list.La sziv, mely minden 
erényln11gá\'al hoz, nlinden !Jünt 
elűz. Teremi'> hát lsten kegyel
mr-d állal bennem tiszta szi\'e 
és nz ig;lz lelkel újilsd meg ben
sőmben. :\lert a tc lelked elvezet 
engem az ign útra, mcglbztil a 
földi érzeltucklöl és a mennyei 
dolgolu·a emel. 

Mert a szcrclö és a szerelett 
egy: ald n teslel szcrcli, a1. lest, 
aki a lelket szereli, az léle!<. Adj 
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· lelket nekem, mely téged legfőbb 
Lélek, szeressen, mert lélek az 
Isten s akik öt imádják, lélek
ben és igazságban kell őt imád
niok. 

Adj nekem igaz lelket, mely 
nem sajntját keresi, hanem a 
tiedet, újítsd meg az igaz lelket 
bensömhen, újítsd meg, mert azt, 
melyet már adtál nekem, biíneim 
elfojtották; adj nekem új lelket, 
mely megújílsa, ami bennem meg
Yénült. ~Iert az én lelkrm, szel
lem, úgy teremtéd, hogy magállan 
Yé\·e igaz s természeltől jobban 
szerel téged mint önmagill s min
dent érted szeret, mert igaz a 
természeles szeretet, mely töled 
származik, de a rossz akarat 
által a szellem megsérültsa ter-
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mészeles szeretet megromlott. 
Újítsd meg hát e szellemet, Uram, 
és e szerelelet kegyelmeddel, hogy 
természete szerinl helyesen cse
lekedjék, újítsd meg bensőmben, 
hogy úgy Yerjcn ott gyökeret, 
hogy soha többé elszakadni ne 
tudjon. 

Újítsd meg kérlek bensőmben, 
hogy nlindig égi szerelemre gyul
lasszon, mindig utá-nad sóhajt
son, mindig Yeled egyesit sen, soha 
téged el ne hagyjon. 

Ne vess el engem s:ined elől s 
&entlelJ.:edel ne vedd el tölem. 

Ime, Uram, szined elölt állok, 
hogy nálad irgalmat találjak, a 
le jóságod elölt állok s várom 
kegyes feleleledel : ne vess el 
engem szined elöl. Ki jött1 Uram, 



val:lha hozziHl s távozott elvetve? 
Ki kön_yörgölt szincd elölt s tá
vozol t üresen? Kegyességed bö
sége állal fölülhaladod a könyör
gök érdemeit is, óhajtásait is s 
töhbct adsz nekünk, mint az em
berek óhajtani s felfogni képesek. 
Soha senki nem hallotta, hogy 
aki hozziul jötl, szined elöl el
vetetted volna. l~n volnék-e hát 
az elsö, akit elíiznél szincd elöl? 
Nálam akarnád-e kezdeni, hogy 
megszégyenítsd azokat, kik hoz
zád folyamodnak? Nem akarsz-e 
többé irgalmat és megbocsátást 
gyakorolni? Lehetetlen az. A ka
nanei asszony köwtelt, kiáltozott, 
belölté a léget kiállásával, tanit
ványnidat részvétre intlílú s te 
ha!lgallál: úllhatatos voll kö-



nyörgésében s imádott téged, 
morHhán: Uram segíts s nkkor 
sem felellel neki. A tanílványol~ 
kérlek érte s mondák: Uram, 
hagyd tavozni, mert utánunk 
kiálloz. És mit felellél, mondjad, 
Urnm? Bizony azt, hogy hiába 
sír, hiúbn panaszkodik. És mon
dú<l !leki : Nem küldellem, ha
nem csak Izrnel húzúnak elveszelt 
juhaihoz. Mit ke:Jelt tegyen a 
kananei asszony, ezt hallván? 
Bizonyára kélségbe kellelt esnie 
v:így,·avúrt malnszlod felöl. És 
nem esett kélséghe, hanem bízva 
irgalmadban, folyialla könyör
gését, mondvún: Uram, segíts. 
És te, ó Uram, az úllhntatosan 
alkalmallankodónak azl felelled: 
Nem jó a fiak kenyerét ~ kutyák-
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nak dobni, mintha világosan azt 
mondtad volna: menj, ti kana
neiek kulyák ngytok, tisztáta
lanok vagytok, búiYányimádók 
vagytok, az égi kegyelem adomá
nyai nem a li számotokra valók, 
nem foszthalom meg attól a zsi
dókat, akik az igaz Istent imád
ják s nem adhalom nektek, akik 
a7. ördögöt imádjátok. :\lit fogsz 
most tenni, ó kananei asszony? 
Pirulj el s túvozz, mert az Úr 
haragra gerjedt nemco;ak ellened, 
de egész nemzeled ellen. Ki ne tá
vozott volna zavm·odollan, Uram 
lsten, e szavaidra? 

I~s mégis ez asszony állhatatos 
az imndságban, nem ,·eszti el 
reményét, nem panaszkodik ke
mény szaYaidról, nem gerjed 



haragra, hanem mindjobhiJ.n 
megalázva állhatatos könyörgé
sében s bizalommal mondja: 
Bizony igaz, Uram, amit te mon
dasz, de én nem kérek kenyeret, 
nem kérem a fiak keg_yelmét, 
mert én egy kis kulya vagyok, 
a morzsákat kérem, melyek fiaid 
asztaláról lehullanak. Halmozd el 
öket csodáiddal s kegyclmeiddel, 
de ne lagadd meg tölem sem e kis 
kegyelmet, hogy leányom meg
szabaduljon a gonosz léleklöl. 
~lert a kis kutyák is a morz~á
kat eszik, melyek uruk aszlalá
ról léllUllanak. Minö hit, minö 
bizalom, minö alázat! S azért 
ahelyett, hogy megharagudnál 
alkalmatlankodásúért, örvendve 
Prényén azt mondúd : Asszony, 



nagy a te hited, legyen neked, 
amint kiváno(l. 

És miért vannak, ó Uram, 
Isten, ezek a dolgok megírn '? 
Hogy megtanuljunk remélni ben
ned, állha!alosnllk lenni az imá
ban áj!ntosságglll s aiázatlal, mcrt 
te akarsz adni, de a mennyek 
országa erősza ko t sze n ved és az 
erőszakosok ragadják el azt. Azért 
mind, amik megirat lak, a mi ta
nulságunkra irallnk, hogy a béke
turés s az irások viga~ztalásn által 
reményünk legyen. l\fig tehát én 
éjjel-nappal sirva állok szinrd 
előtt, ne üzz el, Uram, nem hogy 
a gonosz lélek testi elnyomása 
alól mcgszabadíts, hanem hogy 
megmentsd_lelkemetlelki hatalma 
alól. Jóságos Jc\zusom, tedd, hogy 

58 



ne maradjak szégyenben, mert 
egyedül benned ,·an reményem s 
nem lalálok üdvöt csak benned, 
ó Uram. Mert mind elhagytak, 
testvérek és fiak elvetettek, saját 
bensöm undorodik magamtól. 
Nincs más, aki segílene rajlad 
kivül. Ne űzz hát el szined elöl 
s ne vedd el tőlem Szentlelkedet. 

Senki sem mondhatjn: Uram 
Jézus, hn nem a Szenilélek által. 
Ha tehát téged hívink st>gilségül, 
Uram Jáus, a Szenilélek által 
teszem. Ha fájna)\ elkövetett bű
neim, hn bocsimatot l\érek értük, 
bizony a Szenllélek állal teszem, 
hogy velem Jpgyen s nlem fá
radjon. i\lert mi nem tu<ljuk, mit 
és miképen imádkozzunl\, hanem 
maga a Lélek könyörög érettünk 
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kimondhatlan fohászkodásokkal. 
E Szenllelkedet ne vedd el hát 
tölem, hogy tanítson imádkozni, 
segítsen a fáradságban, állhata
tossá tegyen az imában s a bá
natban, hogy végül kegyelmet 
nye1jek elölted s neked szolgál
jak éltem minden napjain. 

Add viss:a nekem Üduü:ílöd ürö
mét s a jóra kés: Lélek/;el erösíls 
meg engem. 

Nagy dolgot kérek lóled Uram, 
mert te vagy Isten, a Nagyúr és 
nagy király minden istenek felett, 
megsért téged, aid csekélységet 
kér töled. Csekélység minden mu
landó, csekélys~g nlindcn testi, 
nagy és értékes csak a lelki. 
\'edd el a lelket, a szellemet a 
leslból, mi marn<l, ha nem lisz-
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tátalanság, por és árnyék? Ak
kora a távolság a lélek és a lest 
között, mint a test és árnyéka 
közölt Aki tehát testi dolgokat 
kér tőled, csekélységet kér, aki 
lelkieket kér, bizony nagy dol
gokat kér, a legnagyobbat, ald 
Cch·özílöd örömét kéri. Ki a te 
ÜdYözílöd, ha nem szenl Find 
Jézus Kriszlus? Ez az ignz Isten 
és az örök élet. És miért ne kér
ném tőled, Yégtelen jósúgú Atya, 
ÜdYözílödet? Értem adtad őt a 
keresztfára. Ha tehilt te magad 
áldoztad fel öt érettem, miért 
szégyelném öl I-érni tőled? Igaz, 
az nján<iek ,·églelen s nem va
gyok az ajándékra mt>lló, de te 
hozzátimélt ó nagy dolgol;a l adni. 
E ldmondhatlan kegyesst'·gedérl 



merek hál hozzád közeledni bi
zalommal s kérni töled Üth·özi
löd örömét. Hiszen, ha a földi 
atyától lia halat l•ér, ldgyót fog-e 
adni neki? És ha egy tojást kér 
töle, skorpiót fog-e neki adni? 
És ha kenyc1·et kér tóle, vajjon 
kö\'el fog-e adni neki? 

Ha tehát a földi atyái\, a rosz
szak és bünösök nem tagadják 
meg, hogy liailwak adják azokat 
a javakat, melyek nekik adattak, 
mennyi,·el inkább fogod tc, ó 
mcnn)·ei Atyn, aki a Jós:íg \'agy, 
a lelki jaYakat megadni azoknak, 
aldK kérik töled? Ime, a le fiad, 
aki lúYol orsz:íghól tér vissza 
hozzád bünhánóan, J,éri töled a 
hitet, melyct n hal jelkt.'pez. :\Ieri 
mikénl a hal a víz alatt él, úgy 
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a hit azokból a dolgokból Yaló, 
melyek nl'm Játhatólc Az igaz 
hitet 1\érl'm löled, hogy önend
jek Üd\'özilödben. Talán kígyót 
fogsz adni? Talán a hitellenség 
mérgél t'ugod adni, mcly az ösi 
csábitó ktgyótól, az ördögtől szár
mazik? A reményl kérem tőled, 
Uram, mclyet a tojús jelképez, 
lllert mikénl a tojásból l"t'méljük 
a csihé·t, úgy a remény állal auod 
nekem, hogy Üd,·özilöd lúlásúra 
jöjjek, hogy a rcuaéuyból szár
mazzl·k a lálús, minl a csirke a 
tojú~ból. A remény tojúsát kérem 
tölctl, hogy a remény állal emel
kedjék ),·11\cm a siralom völgyé
ben s örwndjen Ü ll \'ö zi t ödben. 
Talán a kélsl'gheesés skorpióját 
fogod adni nct,cm, h9gy tui!-;ént 
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a skorpió mérge farkának végé
ben van, úgy én életem Yégéig 
a bűnben mnradjnk s a yiJág 
gyönyöreiben tctszele~jek, mi
ként a skorpió gyön)'Örünek akar 
látszani? Kérem tőled, Uram, a 
Krisztus szereleiének kenyerét, 
mely által, miként a kenyér min
<lenkinek odaadja magút, hogy 
így nlindig ön·endjek Cthözítöd
ben. S talún ehelyett köwt fogsz 
nekem adni, n szíYnek kemény
ségét? Bizonnyal nem. ~Iiért ne 
volna hát biznlmam, hogy nagy 
dolgokat kéJjek tőled Uram, mi
kor te magnil buzdítasz, hogy 
egész az alkalmatlankodúsig kér
jek tölcd? S mit tudnt;k kérni 
neked ked n•sebbet, nel, em üd
vösebbel, lllint hogy acld ,·issza 
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nekem Üdvözítőd örömét? Izlel
tem már, mily édes az Ú1· s mily 
könnyű az ö terhe. Jól emlék
szem, mily lelki békének s nyu
galomnak ön·endlcm, mikor az 
Úrban öneiHiezlem s Üdvözítő 
Isienemben lelkendeztem. Azért 
annúl inkább fáj lelkemnek, mert 
tudom, mit veszlellem, tudom, 

mennyi s mily nagy javaklól ma
radtam megfoszLYa, azért kiál
tok alkalmatlankotha: add vissza 
nékem, amil elYellél lólem bű

neim rniall, add vissza, mil ön
hib:un ból el vesztellt'm. Add vissza 
mindezt az Ö érdl·mei úllal, ki 
jobbod felól ül s értem kiúhen
jár, hogy érezzem, hogy úllala 
megbékéltél n•lem s jel l<'gyen 
Ö ~zi venwn, ho,.:y elmoJHihassa m 



az apostollal: l\cre!'zlrefesziltel
tem Krisztussnl s élek, de már 
nem én, hanem Kriszlus él ben
nem. De mert n:lgy az én löré
kenységcm, erősils m('g jóra l\é!'z 
Lelkeddel, hogy semmi zavaró 
által cl ne szaUllassam Kriszlus
tól, sen11ni félelem állal el ne 
távolodJnm tőled, semmi kín ál
tal el ne veszítscm erömd. :\Ieri 
nem oly nngy az én erényem, 
hogy m('gküzdhclnék az ősi ki
gyónll s lcgyözhelném. Péler la
nil rá, mily nagy a mi gyönge
ségün}(. Ö fútoll téged, Uram, bi
zalmnsnn heszéll n•led, izklle a 
hegylelön dicsö'>égedl'l, midön 
sz i ned v ú ll ozoll s ha Ilo: la n z 
Atyának hangjúl. Csodúhllos dol
gokallúlotl saji1l szcmé,·cl és sok 
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csodát telt a te eröcldel. A vizen 
járt, mindetinap hallolia oly hn
talmns, oly édes szavadat, huzgó 
hitünek látszott, azt nH,IHlta, );ész 
wled n börtönbe s a halálba 
menni s midön megjósollad ta
gadását, nem hitt nel;<•d, !lajitt 
erej(•ben hína, inl;úbb hitt ön
mag:'tnak, az embemek, mint 
neked blennek. Dc mikor n szol
gúló azt mondln: tc is közülük 
való Y n gy? egyszerre me~l'l'lll i"l h e 
azt mondta, hogy nem .. Jötl C'{.:Y 
másik s nzt mondla: vnlóban 
azok közül Ynló vngy. l~s tíjra 
azt motHlla, hogy nem. :'\em tu
doll szilúrdul megillini az as~í'O

nyok dőlt, hogy idlt Yolna meg 
a ldrály s a í'samol,ok szine 

elöli? S lllikor ú.ira kénkzkk és 
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vádollák a körülállók, kezdett 

esküdöt.ni. hogy sohasem ismert 
téged. V:-.jjon mit mondhalolt? 

Azt hiszem, hlenre s i\lózcs tör
vény._>re esküdött, hogy sohascm 
ismPlt tégP<i s igy tagadolt meg 
téged, mondYán: azt hiszitek, 

hog~· a Sz"nuuil{mus tanílnínya 
vngyok, a esúhítóc s megszúl
)ollé, :t ki lero1dja tör\'l·nyünkel! 
l~n ~l<'>z,·s lanildiilya vngyok. Ez 
!Will tudont. honnét ntló. 

Hida blcnnl·k, hogy nem kér

d<•zlék loúll>h, merl ha l'olylat
túk \'ol na a kt;rd~sC'kcl, nem szünt 

Yollw 111~·g a tagadás. Ezer l\él'
d(·s 1·zer tagadást, ezer lt<HIIis cs
); lll, PZPl' :'llkol szüll \'olna. Pe
dig ,. kerdl'sl'k csak sza,·ak \'Ol

Ll"; gundoljuk esal,; meg, 111i lett 



volna, ha a zsidók kinYllllatás
hoz fordultak Yolna! Bizonyára 
Péter nem mu!aszloll volna el 
semmi eszközl, hogy megszaha
duljon kezükből tagadás, hamis 
eskü, álok ._;s káromlás útján. 
De te kegyes Uram, renlekintet
tél és ö rögtön megismerle bű
nét. De nem mert nyih·t111osan 
fellépni s megndlani, hogy lslen 
fia vagy, me r l a fplsöhb erö még 
nem erősítette meg. S tal:'ln üjra 
is megtag:Hiott voln11, ha !álla 
volna előkészíteni a nwgostoroz
talnst, azért jobbnak fm·tolla: 
kiment és kesenescn sírt. De a 
feltánwdás ul:'ln megje)('nlél neki 
s megYigasztaltad s ö mégis el
rejtözölt a zsidóktól való fé
lelemböl. U1tott dicsősl;gescn 
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mennybc szállni, megerösíltelelt 
az nngynlok Jálása s öröme által 
s mt;gscm mert nyih·imosan nm
tatkozni, mert tapasztalatból is
merte meg saját törékenységét, 
tapasztalta gyöngeségét, azért 
várta a Szcnl!elkct. Eljölt s cl
tölté lelkét kegydemmcl, akkor 
előjött s beszélni 1\czdelt, tanu
ságot telt fcltámadúsodról nagy 
eröwl, nem félt sem a fejedel
mektól, scm n p~poklól, scm az 
uralkodók tól, n szenvcdésbcn kc
I'estc dicsőségét, útö!l'Jte a ke
resztet, mint legfőbb gyönyörét.'~< 

* Kl'isztus nH·ghocsáj tott Pétcrnel;, sőt 
felmagasztalta, mil;or q:yhúzának fcjé\•é 
telte, me rt - vl-glclcn iil irgalmas. De 
ne fclcdjül<, hogy Pdrr is nwgtclt min
clcn tíilc lelhetiit, h(lgy nagy hiitlcnségH 
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Azért Uram, erősils meg engem 
jóra l<ész Lelkeddel, hogy mindig 
ÜdYözílöd örömében maradjak, 
máskép nem tudnék annyi harc 
közölt megállni. A testnek a lé
lekkel ellentéles Yágyai Yannak, 
a ,·ilúg nlinden oldalról szoron
gat, az ördög nem alszik, ezren 

jó,·it tegye. Mindjárt a háromszoros ta
gadás utim kicsordultak könnyei, fonó 
uúnatkiinnyci, mclyck aztán cl scm apad· 
tal1 liil>l>é úgy. hogy a hagyomány sze
rint valóságos nrkokat vájlak Péter or
c:íin. Oe Pi·tcr nem é1·tc be l>ánatJ,önnyei
vel, bi11·mily ét·tél,csek is az iq;almas 
lsten cliHt, hanem elhagyta otlhonút, el 
hazáját és mcnt hirdetni 1\t·iszhts evan· 
!(éliumát ezer l>aj és veszély közölt, míg 
végre eljutott Hómál>a s ott vértanú
baláll szctn·cdctt 1\t•isztuscrt. !Sincs l>ün
l>oc,únat uünhúnat nélkül és nincs üd· 
,·iizii lés llen i teneia t art:'1s nél k ii l. 
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esnek el oldalam mellől, tízez
ren jobbomon, acld nel,;em Lel
ked erejét, hogy hű és erős bi
zonysága legyek hitednek Ha 
Péter ennyi adománnyal s ke
g)·elem me l gazdagí L Y a, ily nyo
morultul elesett, mit tegyek én, 
Uram, aki nem láttalak testben, 
aki nem ízleltem a hegyen di
csőségedet, aki nem lilliam cso
dáidat és csak messziról alig ér
tettem meg csodálalos müYeidet, 
sohasem hallottam hangodat, ha
nem mindig bűnök közt Yol
tam? Erősíts meg hilt jóra I-ész 
Lelkeddel, hogy képes legyek áll
hatatos lenni szolgúlatodban s 
éltem e t ad n i érelied. 

Meylanílum ufaidrn a yonoszu
kal Js a: istmtelcneklw::ád fémek. 
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Ha a te utaidra akarom taní
tani a gonoszokat, ne vedd azt 
vakmerőségnek, Uram. :\lert nem 
úgy akarom a gonoszokat taní
tani, aminő vagyok: gonosz, becs
telen és lelúncolt, hanem ha 
visszaadtad nehm Üdvözítőd 
örömét, ha megerösitetlél jóra 
kész Lelkeddel, ha ismét sza
baddá tettél, akkor fogom ulaidra 
tanitani a gonoszokat. ~em nehéz 
ez neked, mert a köwkbol is 
támaszthatsz liakad.brahilmnak ; 
nem l\épezhelnek elölted aka
dályt Lüneim, ha meg akarod 
tenni. l\lert ahol túlitradó a bün, 
túláradó a kegyelem. 

Pál, dúlván-fúlvim fenyC>getc
sekkel és öldöldl;ssel az Úr taníl
vúnyni ellen, l't-lhalalmazúst ka-
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potl, hogy ha férfiakat és nőket 
1alúl, akik h'ged kövelnek s a te 
hiledet vallják, megkötözye hozza 
.Jeruzsálembe. Dühösen, mint ra
gadozó fm·kas ment elveszíteni, 
elragadni, megölni juhaidnt, d(• 
útközben nz üldözés he,·ében, 
magában a büncselekményben, 
mialatt téged üldözöl!, minlalt 
meg akarta ölni tieidet, anélkül, 
hogy benne valami előkészület 

a malasztra s a bün tudala leli 
volna, milwr minden eröwl elle
ned állt, téged káromolt, lég·~d 

megwtett, ime, reászáll kegyes
séged sznvn: Saul, Saul, miért 
üldözesz engem? És e hang állal 
egy idöben földre roskadt és föl
emelkedett, lestileg földre ros
kncll. lelkileg fölt•mclkedclt, fel-



költötted öt, aki aludt s az álom
tóllerlJelt szemeibevililgosságodat 
öniéd, megmutattad arcodats ki
mondhallnn irgnlmadat árasztot
lad reá. Aki már meghalt volt, 
fe11ámadt, felnyitá szemeit, látolt 
tt;ged és mondil: Umm, mit 
akarsz, hogy cselchdjem? S el
)d:.Jdéd a farkast a báránlhoz, 
elküldled Ananiúshoz. l\lcgkeresz
telletelt s egyben ellöllelell Szent
lélek kel, ki n\! asztolt edény Jön, 
hogy ne,·cdet a király, a népek 
s Izrael fiai elé vigye. ~~s rögtön 
belépve a zsinagóg:ikba, rendít
hctlenül hirdette, hogy te vagy a 
Kriszlus és vitatkozott s mind
jobban megerősödölt s zav:~rba 

hozta a zsidókat. Ime, ó Uram, 
üldözöböl hithirdelövé letled, oly 
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naggyá, hogy többet fáradott n 
többi apostoloknál. 

ó, csodálatos a te erőd! S ki 
állítna neked akadályt, ha a go
noszhól igazat, ha üldözöből hit
hirdetőt akarsz csinálni? Ki áll 
ellent neked? Ki mondhatja ne
ked: miért teszed ezt'? Azt teszed, 
amit akarsz az égen, a földön, a 
tenger mélyén és minden mély
ségeldwn. l\e tekintsd hát vak
merőségnek, ha nem a magam 
erejéből, hnnem a te erőddel 

utaidra akarom tanitnni a gono
szol\at, mert tudom, hogy nem 
ajánlhalok kegyess(;ged tekinte
tének ked Yesebb dolgot, ez a leg
nagyobb áldozat, ez a felajánlás, 
mely nekrm is leghasznosabb 
lesz. Ha mús emberré \'áltoztatsz, 
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utaidra tanitom a gonoszokat, 
nem Plato s Aristoteles utaira, 
nem fit10m okoskodásokra, böl
cseleti tantételekre, nem a szó
nokok felfuvalkodott szavaira, 
nem vilúgi teendőkre, nem a 
hiúság útjaira, az utakl'a, melyek 
a halálba vezetnek, hanem a te 
utaidra s a te parancsaidra, me
lyek az életre vezetnek, nem csak 
egy útra, hanPill sok utaJ,ra, mert 
sok a te parancsolatod, de mind ez 
utak egyben végződnek. l\lert 
mind egybe van fogialm a sze
rctctben, mely egybeköti a hh·ek 
lelkét úgy, hogy belőlük egy 
szi\'cl, egy lelket alkot az Úrban. 
E különbözö utak a különbözö 
életek, mert az egyiken júrnak 
az egyháziak, músikon a szer-
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zetesek, máson a koldulók, máson 
a házaso l<, m:'l so n az ÖH<'gyek 
vagy a sz~zességhen ~lök, c~yik 

úton jámak a fejedelmei\, má
sikon a tudósok, máson a ker <'S

kedök, a k~lönbözö állnpolú 
emberek különhözö ululwn jut
nak az égi hazába. Én lt>hál lani
lani fogom a gonoszokal a le 
ulaiura mindcgyiknek úllnpola és 
képessége szt>rinl és az istenlelc
nek hozziul lérnek, ml'rl nem én 
fogok hozziljuk szólnni, hanem 
a kcreszlre!'eszil<:tl Kriszlus, nem 
az én dicsérell'lllre fognak !érni, 
hanem le hozzúd, elhagy,·a ului
kal, hogy a ticdre lérjem·k s azon 
jiln·a hozziul (•lj us sa nak. 

S:abadíis meu cnyem a vér 
müveitül, Islen, iid11iisséyem /::;le/ie 
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s nyeltJem magasztailli fogja n te 
igazságodat. 

Avérmü,·eiben luluoklom,Uram 
sannak mélysrgéböl kiállok hoz
zád, Istenem. Uram, hnllgnsd meg 
könyörgésemel s ne késedelmezz, 
mert közel vagyok a halálhoz. 
Véremnek müve bűneim. Miként 
a vérben nm a testnek élete, úgy 
a bü11hen v:-~gyon a bünös élele: 
on lsd ,·é rét s az él ö lény meg
hal, wdd cl a gyónással a biint 
s a bíinös nwgszünik az lenni s 

megig:1zuL Ime, én nem csnk be 
vngyok vérezYe, de belemerülve 
a vér müveibe; segí ls, Uram, 
hog~· el ne ,·csszcl\, ments meg 
Isten a vér· mü,·cilöl, te, aki 
mindcnt mozgalsz es kormúny
zol, tc, uki egyedül men!hc!sz 
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meg s akinek kezében van az 
élet lelke. A \·érbüntöl szabadils 
meg engem, Isten, üdvösségem 
szerzöje, Isten, kiben egyedül 
van az én üdvösségem. 

Szabadíts meg, Uram, amint 
megszabadítottad Noel a vizözön
böl. Szabadíts meg, amint meg
szabadítottad Lótot Sodoma égé
sébőL Szabadils meg, amint meg
szabaditollad Izrael fiait a vörös 
tenger mélyéböl. Szabadíts meg, 
amint megszabaditolla<l Jónást 
a hal gyomrúbóL Sz11badíts meg, 
amint megszabadítottad a h;lrom 
ifjút a tüzes kementéhöl. Szaba
díts meg, amint megsz:lbaditot
tad Pétert a tenger \'cszcdel
méböl. Szahadils m('g, amint 
megszabadítollad Púlt a vizek 



mélyéböl. Szabadíts meg, amint 
megszabadUoltál számtalan bű
nöst a halál kezéből s a pokol 
mélységéböl és nyeh·em magasz
talni fogja a te igazságodat, nyel
vem önendezni fog a te igaz
súgodon, melyet kegyelmed illtal 
magamon érezni fogole l\lcrt a 
te igazságod, mint az apostol 
mondja, a Jl?zus Kriszlus hite 
által mindenekben és mindazok 
fölölt vagyon, akik ö benne 
hisznek. 

Ön·endezni fog hál nyelvem, 
magasztah·a igazságodat, magaszr 
lah·a kegyelmedet, magasztalva 
kegyességedet, meggyónva bű

nei me l, hogy diesértessék ben
nem a te irgalmnd, mely ily nagy 
hünöst igazolni méltóztatott s 



lllind HZ emuerek megismerjék, 
hogy üdYözíted azokal, aldk ben
ned remélnek s te, Umm Isten, 
megm{>nled öket a \'eszedelemhöl. 

Ur11111, nyisd meg ajkaimal s 
s:tim a Ic dicséreledet fogja hir
detni. 

Nagy dolog a le dicséreted, 
Uram, mert a te fonásodból szár
mazik, melyböl a blinös nem 
iszik, mert semmi szép nincs a 
biinös szájúból jöYÖ dicséretben. 
Szabadíts meg hát a test mü
Yei t öl, I slen, údyösségem Istene 
és nyeh·em magasziaini fogja a 
te igazságodat s akkor, Uram, 
megnyitod ajkamat s szúm a le 
dicséreledet fogja hirdelni. ~fert 

tied DáYid kulcsa: te hezitrod s 
senki lllC'g nem ll)'iljn, meg-



nyitod s senki he nem zúrja. 
~yisd meg hút ajkaimat, miként 
megnyitoHad a kisdedek és cse
csemök ajltút, kiknek szájúból 
tökéletes dicsérctel vettél. Bizo
nyára a pról'étúk és apostolok s 
a többi szenlck yoltak nzok, akik 
tiszta színel s tiszta :1jkakkal 
dicsértek, nem a bölcsészek t·s 
szónolwk, akik azt mondták : 
mi a mi szánkkal nagy dolgokat 
cselekedtiínk, ajkunknak mi va
gyunk urai, ki az, aki nekünk 
parancsol? )laguklól nyitolták 
meg ezek ajkukat, ne111 t~ voltál 
az, aki megnyitollml, nem is 
Yetlél dicséreid az ö súljukbóL 
.-\te gyennekeid ellenben, ó Uram, 
dicsém ck tégeds meg,·etették ön
magukat. A bölcsészek ellen-
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kezöleg, mikor azt lll ulalták, 
hogy téged akarnak dicsérni, nem 
akartak egyebet, minl önmagukat 
dicsőíteni. A te kisdedeid dic'iér
ték a le dicsőségedet, melyet 
égi kegyelmedböJ ismcrl('k meg. 
A bölcselök pedig csak lenné
szeles utakon ism('rW tég('d, nem 
tudták dicséreledet tökéletesen 
kifejezni. Sz('ntjcid sziütkkel, aj
kukkal s jó csclehdeleikkel di
csértek tég('d, a Lölcs('lök ajkuk
kals felfuvalkodott bölcsességük-
1\el. A te gyermehid az egész 
világon terjeszletlék n te dicsé
retedet, a bölcselök ken\s tanít
'·ányuknak prédil,;áltnk. A te 
barátaid n te dicséretcddel szám
talan embert a bünböl az erényre 
s az igaz hohlogsúgm térítcttek, 



a bölcselök sem az erényt igazán, 
sem az igazi boldogsógot nem 
isnwrlék. A te szeretteill a le 
mondhallan kegyességedet hir
delh~k. melyel szerelmcs Fiadban 
mulallál meg: a bölcselök sem
mikép meg nem érthették. Te 
tehát tökéletes dicséretet vettél 
a kisdedek és esl'csemők szájú
hól. nwrt mindig az alúznlosakat 
telszett neked f<'lmagasztalni s 
megalázni a kerélyeket. 

~linlhogy lehúl Ic mindig el
lenállsz a kerélyeknek, add ne
kem az igaz alúzalol, hogy az 
én szúmból rehess lökéletes di
cséretet. Adj nekem gyermekdell 
szivet, mert ha nem leszek mi
kénl a gyennd;:, nem mchctek 
be a mennyek orszúg:íba. Tégy 



hasonló\'á nk isdcdekhezés csecsr
mökhöz, hogy mindig éh·ezzem 
bölcsességeci tejét, mert jobbak 
a bornál !l te emlöid és a böl
csesség johb nlinden gazdagság
nál s nem lehet honá hasonlítani 
srmmit mindabból, amire Yá
gyunk. l\Iert n'gtelen kincs az 
emberekne), s akik ezt meg
szerzik, részük Yan az lsten 
barátsúgában. Ha lehál gyer
mekké teszl·sz, lökéletes dicsé
relel fogsz n·nni szúmból s 
ajl{am tökéletesen fogja hirdetni 
dicséretedet, miként tökéletcsen 
hirddik a kisdedek és csecsemők . 

. Her/ ha akarlad I'Olna. áldo:alot 

lllillatiam vu/na />e: nem yyiinyör

kiidii[ a: áldo:alokban. 

Az én szám, Uram, hirdetni 



fogja a le dicséreledeL Tudom, 
hogy ez ked,·es előlted, azt mond
Yán a pról'l·la illini: A dicsőítő 
úldozat tiszlel engem s ez az út, 
mely állal mcgmulalom az em
bereknek az Isten Ü(lYösségét. 
:\linden hííneimérl lehúl dicsé
relet ajánlok fel neked, a kis
dedek és csecsemők dicséretét. 
És miérl dicsérelel ajánlok fel 
neked hüneim&rt, inkúbb mint 
úldozalol'? :'llerl ha altarlad Yolnn, 
bizonnyal áldozalot mntatlam 
Yolna be, de az áldozatokhan Ic 
nem gyönyörködöl. S megengesz· 
leltelhetel-e a kecskék és ho1:júk 
Yérével'? Vagy aranyat keressz-e, 
mikor tied az ég és a föld? Talán 
nzt akarod, hogy neked áldozzam 
tesiemet '? De l(' n('m akarod n 



bűnös halálát, hanem hogy meg
téljen és éljen. ~linclazonáltal 

sanyargatni fogom mértékkel tes
temet, hogy alávetve legyen s 
szolgáljon az értelemnek, de ha 
ebben túlmegyek a mérléken, 
bünül tulajdoníttatik nekem. A li 
szolgálatotok, mondja az apostol. 
okos legyen. l~s a próféta állal 
mondád: irgalmasságot akarok, 
nem áldozatot. 

Azért az én szám hirdetn i 
fogja a te dicséretedet, mert e fel
ajánlás neked tiszteletet hoz s ez 
az üt, mely nekünk üdvösségedet 
mutalja. Kész az én szivem, Isten, 
kész mindent meglenni, ami ked
ves előtted, a te kegyelmed segit
ségével felismerlem, hogy egyedül 
ez ke<hes előlled, ezl ajánlom 
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fel neked, ez lesz mindig szivem
ben, ez fog visszhangozni ajkaim
ról: mert ha testi áldozatot akartál 
volna, bizonnyal azt mulattam 
volna be, mert szivem kegyelmed 
által kész betölteni akarniodat 
De az áldozalokban nem gyö
nyörködöl, tc a teslet a lélekért 
alkoitali s nem a tcslieket, hnnem 
a lelkieket kerese(). ;\lert azt mon
dod egy helyen: Fiam, add ne
kem szivedet. Ez az úldoznt, mely 
neked tetszik, hogy felajánljam 
neked a biínbánallól s az égi 
javak szeretelélöl lúngoló szive
met; többet nem kívánsz. Ebben 
az égő áldozalhan gyönyörködöl. 

Atdo:al lsf, nnek ll kcseryú lélek, 
ll türedelmcs és alázatos s:ivl'i, 
Isten, nem veled mcy. 



Bizony a kesergö lélek, nem a ke
sergő test tetszik neked, mert a 
test akkor kesereg, ha nincsenek 
meg a földi dolgok, melyekre Yá
gyil<, vagy olyat érez magában, 
amit gyül öl. Dc a léle)\ a bün felell 
kesereg, melycl szereleit Istene 
ellen elköwtett. fájlaljn, hogy 
Teremtőjét és :\legn\ltóját hún
totta meg, megvetelle édes jó 
Atyját. Ez a kesergő lélek jó 
illatú áldozat előtted, mely ke
serii izböl a biiitök emlékéhül 
alakul. ~Ieri összegyüjtYe a bűnök 
a szívben s a biinbánat köny
nyeh·el fürösztvc, kenöcsöl alkot, 
mely kellemes áldozal előtted, 

melyet nem n•lsz meg, ha neked 
felajánljálc A ki l<>hát megtöri 
kőszin:t, a bíinök la'nH;ny kö-

no 



vciből nlkotollat s megszitálja, 
hogy n bünbimal kenőesél ké
szítse belőle bőséges könnyekkel 
s anélkül, hogy kétségbeesnék 
sok és nngy bünci felelt, aláza
losan fdnjúnlja neked ezt az 
áldozatot, nem fogod azt meg
Yctni, mert nem veted meg a 
töredelmes és nlúzalos sziYet. 

~lúria ~Iagdolna nyilvános bű
nös nö volt a Yároshan, ilyen 
hnöcsöt készített, szivének ala
hústromába helyezte s félelem 
nélkül belépett a farizeus házába, 
lúbaidhoz Lor u ll, nem szégye It 
a Yenrlégség közepelle zokogni, 
elnyo1m·a a fájdalomtól nem 
beszélt. De szi,·e könnyekben 
oldódott fel, mcl)ekkel lúbaidat 
lllOsta, hajúval szúrítolt,l, meg-
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kente a l\enöccsel s nem szünt 
meg csókolni. Ki látolt vagy 
hallott valaJut hasonlót? Ez az 
áldozat telszett neked s ked\"es 
volt elöLted, annyira, hogy elébe
helye?.ted a farizeusnak, aki igaz
nak látszolt s szavaiddal jelezni 
akartad, hogy oly nagy a különb
ség a farizeus igazsúga s ;\fária 
igazsága köz!, mint aközt, aki 
vízzel vagy könnyeini mosta 
lábaidat, mint aki egyszer csó
kolta arcodat és aid nem szünt 
meg csólwlni lábaidat, olajjal 
kente fejedet vagy draga kenőcs
csel lábaidat. Sokkal mulla felül 
Mária a farizeust, mert ez nem 
adott sem vizel, sem csókol, sem 
olajat. 

Nagy a le erőd, ú Uram, nagy 
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a te hatalmad, mely legfőképen 
a bocsánatban s irgalomLan nyi
latkozik, mert látom, hogy nem 
wled meg a töredelmes és alá
zatos szivet. Azért törekszem ezt 
a slivel ajánlani neked s nem 
szükséges, hogy szavakkal adjam 
értésedre, mert le Isten vagy, ki 
a veseket s szinket vizsgúlod; 
fogadd hál ez úJdozalomat s ha 
az tökéletlen, tedd lökélelessé le, 
aki egyedül lchcte<l. l.logy égő 

áldozattil legyen, hogy a te vég
tclen szereleted tüzétől égjen, hogy 
kcd\·es legyen elölted vagy leg
alább cl ne vesd. Mert ha nem 
veted el, úgy tudom, hogy ke
gyelmet találtam előlled s egyel
len szenicd sem fog el vetni sem 
égben, scm földön. 
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Cs eleked jél kegyesen Ü J'(( ll!, jó 
akaralodból Sionnal, hoy!f éJiiiije
nek Jeruzsálem kőfalai. 

:\fert írva \'agyon: A szenttel 
szent leszel s az ártatinnnal ár
tatlan leszel, az öszinté\el öszinle 
leszel s aki gonoszat cselekszik, 
gonoszle\'Ö leszel wic - forró 
,·ágyam, hogy nlinden embrr üd
Yözüljön s az igazsúg megisme
résére érkezzék, me rt ez nekik 
szükséges, nekt:'m üd\'össégcs. 
:O.Iert az ö imádságuk s az ö ér
demeik és példájok :'11lal feltáma
dok s mindennap jobb dolgokra 
buzdíita lom. 

Kérlek tehút, habár hűnös ,·a
gyok, eselekedjél kegyesen jó 
akaratodból Sionnal, hogy ,;pül
jcnek Jeruzsálem köralai. 



Sion a te Egyházad, mert Sion 
túkröt jelent s n te Egyházad a 
Sze n ll élek kegyel me állni az Isten 
dicsőségét tiikrözi visszrt a jelen 
élet képessége szerint. Azért 
mondja az apostol: mi pedig fel
födölt orcával nézvén, mint tü-
1\örben az ér dicsőségét, ugyan
nzon )l:épmássá változunk át fé
nyesebben és fén)·esebhen az é r 

Lel ke állal. 
Uram Istenem, mily kicsiny 

ma a te Egyházad! 
Az egész világon több a hitet

Jen, mint a keresztény. És a ke
resztények közölt hol vannak 
azok, akik elszakndYa a földi 
dolgoktól, az Ú· dicsőségét vár
júl\? Bizony keYeseltalálok azok
hoz képest, akik a földi. dolgol\-



hoz ragaszkodnak és szégyenük
kel dicsekesznek. Cselekedjél ke
gyesen, Uram, jóakarathól Sion
nal, hogy növekedjék érdemekben 
és számban. Örizd meg az égböl 
s gyakorold kegyelmedet szoká
sod szerint s küldd az egekből 
szereleled tüzét, mely nlinden 
bűncinkel megeméssze. E kegyel
medet gyakorold jóakaralod
ból s ne büntess bennünket 
bűneink szerinl s ne fizess ne
künk gonoszságaink szerint, de 
gyakorold velünk nngy irgalmas
ságodat. 

Te vagy, Uram, a mi Alyímk, 
a mi örömünk, a mi rcményünk 
s örök ü<l\'össt•günk, mindnyújan 
tőled várjúk, hogy eledelt adj ne
kik illejében; te adsz nekik és 
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ök gyüjtenek; felnyilou kezedet s 
minden belelik jóval, de ha el
fordítod orcádat, mindenek meg
rémülnek, elveszed lélekzetüket s 
elfogynak sa porba visszatérnek. 

Küldd lelkedet s felélednek s 
megújítod a föld szinét. Látod, 
lJram, mily fájdalmas annyi 
millió ember kárhozata. Megtelik 
a pokol s mindennap megürül az 
Egyház:. Kelj fel, Cram, kelj fel s 
ne vess el bennün ket örökre. Cse
lekedjél kegyesen Sionnal s tedd, 
hogy épüljenek Jeruzsálem kő

falai. S mi más Jeruzsálem, mely 
a béke látomása, mint a boldo
gok szent városa, mely a mi 
anyánk? Falai ledőltek, midön 
Lucifer lezuhant angyalaival s 
lwlyükbe fdn'letlek az igaz em-



berele Cselekedjél húl, Uram, 
kegyesen Sionnal, hogy betel_jék 
a választottak száma s felállít
tassanak s btvégeztessenek Jeru
zsálem új kövekből épült kőfalai, 
melyek mindig téged dicsérjenek 
s megmaradjanak örök1·e. 

Akkor veszed kedvesen az igaz
ság áldo:aiái, az ajándfkokai s 
éyő áldozatol.:at, akkor tesznek 
oltárodm borjakat. 

Amikor te, liram, jóakaratod
ból kegyesen cselekedtél Sionnal, 
akkor veszed kedYesen az igaz
ság áldozatát, kedvesen veszed, 
mert szereteted tüzével fogod fel
emészteni, igy fogadtad kedvesen 
Mózes és Illés áldozalill, mert 
akkor Yeszed ked ,·esen az igaz
ság áldozatát, mikor kegyelmed-
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del halmozod cl a lelkeket, me
lyek helyesen élni törckednek. 
S mít használ áldozatot mutatní 
he neked, Uram, ha nem fogadod 
kedvesen'? 1\·lennyi áldozatot mu
tatnak be ma neked, melyek 
ahelyet t, hogy kedvesek volná
nak, utálatosak előtted! És hol 
van ma az apostolok dicsősége'! 
hol a vértanúk erőssége? hol a 
hithirdelök gyümölcse? hol a 
szerzelesek sze nt egyszerűsége? 

hol az első keresztények erénye 
s míh·ei? KedYesen wlted áldo
zalaikul, miko1· kegyelmeddel s 
erőddel ékesiletted öket. Így, ha 
kegyesen fogsz cselekedni jóaka
ralodból Sionnal, akkor fogod 
ke(hesen Yenni az igazság áldo
zatát, merl a nép cl fog kezdeni 



helyesen élni, betartani paran
csaidat, igazságot gyakorolni s 
áldásod lesz rajta. Akkor lesznek 
l<edYesek előtted a papok áldo
zatai, mert elhagyya a földi dol
gokat, az égiek felé for dulnak s 
fejükre száll áldásod kenete. 
Akkor lesznek l1.edYest>k elölled 
a szerzetesek áldozatai, akik el
hagyya a lanyhaságo!, az isteni 
szerelet tüzélől fognak emészletni. 
Akkor a pftspökök és Iliihirde
tök borjakat helyeznek oltárodra, 
mert lökéletesek léYén nlinden 
erényben s te h· e Szentlélelt kel 
nem fognak habozni, hogy lel
küket adják bárányaikért. 

S mi más a te ollárod, mint a 
te kereszted, jóságos Jézusom, 
amelyen felúldozlad magad'? És 



a borjú mi mást jelent, mint a 
mi testünkel? Akkor fognak te
hát borjakat helyezni oltárodra, 
mikor testüket fogják felajánlani 
a keresztre azaz kinzásokra és 
halálra a te neYedért; akkor 
fog ismét Yirulni az Egyház, 
akkor fognak határai tágulni, 
akkor fog Yiszhangozni dicsére
led a föld határáig, akkor öröm
mel s Yígsággal lesz tele a Yilág. 
Akkor fognak örvendezni a szen
tek dicsöségben s Yigadni nyug
helyeiken s Yárni fognak hen
uünket az élök röldjén. 

Ami akkor lesz, tedd azt, ó 
Uram, most nekem, légy kegyes 
Yelem a te nagy irgalmasságod 
szerint, fogadj engem az igazság 
áldozala gyanánt szent áldozatul, 
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a szerzetes élet égő áldozatát, 
mint áldozatot a te kereszteden, 
mely által kiérdemeljem, hogy 
e nyomorúság völgyéből átmen
jek a dicsőségbe, melyet azoknak 
készílettél, akik téged szeretnek. 
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