
Lőrincz Imre fordítása

A Miatyánk arra int bennünket. hogy állandó gondunk tárgyának
kell lennie annak. amin részünkre és a világ számára minden áll vagy
bukik. De ebben nem egyéni aktivizmussal kell el járnunk. amely a maga
erejéből lát a dolgok után. hanem egyetértésben Azzal. aki egyedül ad
hatja meg. hogy amire törekszünk. meg is valósulhasson. Istennel. Őt

kell kérnünk, hogy jőjjön el az ő országa.
De milyen az. amikor az Isten országa valóban eljön egy ember

ben? A szentek megmutatják. Közülük is elsősorban Assziszi Szent Fe
renc. Sok nagy dolgot lehet róla mondani, mindenekelött azonban azt,
hogy eqészcn különös módon az evangélium tolmácsa volt. Benne kü
lönösen világosan és mélyrehatóan arról beszél minden, milyen is az,
ha megtörténik. amit Krisztus akar.

Isten országa van körülötte. Valami nyiltság veszi körül, valami
gazdag. hatékony teljesség. Gyökeréig emberi; igen, Valami egészen szép
és mély értelemben az. De éppen az által az. hogy az Isten szabadon
érvényesülhet benne. És körülötte más lesz a világ. mint bárhol másutt.
A róla regélt legendák - ó egyáltalán nem fontos. hogya madarak
valóban eljöttek-e hozzá és a halak igazán meghallgatták-e és a gubbiói
farkas kezébe tette-e a mancsát. .. de. hogy ilyesmit mcsélhettek róla, azt
tanúsítja, hogy körötte minden más volt, rnínt egyebütt. Eljött az Isten
országa hozzá.

Természetesen hozzá is csak eljöhetett és folyton-folyvást újra el
jöhet. Az Isten országa nála sem volt kész és szilárd. Nála ís az ál
landó jövés állapotában volt: és ha azt vélte volna. hogy már kész és
szilárdan övé. akkor elvesztette volna azt. ami a legdrágább volt a szá
mára. Szünet nélkül áradt rá az a titokzatos teljesség. amit Krisztus
Isten országának nevez. S ó szünet nélkül kitárult előtte és mindig újra
magába fogadta.

ÁRADAT

Nincs semmi ebben a tájban. ami
szikrát esiholna benned. mégis érzed,
hogy hozzád édesül. mig hallani
a szélben főlsóhajtó venyigéket.

Ha majd az első záporok szilaj
patkói fölverik a port s a szikkadt
partok között is friss patak rivall.
tárj ablakot merész csillagaidnak.

Igy tör reád az ár és elmerít.
Emlék csupán? Nem! Boldogító. mély seb.
Mintha végharcát vívó szívedíq
hatolnának az üdvözítő kések.

Tűz Ta.ás
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