
A BÁRÁNY VÉRÉNEK JEGYESE
Részletek Szienai szent Katalin levelelből.

(Születésének 600 éves évfordulójára)

"Gesu do lee, Gesú amore!"

(Szent Katalin.)

"... Vannak ijesztő szentek: Folignói szent Angela,
mikor penitenciás gyötrelmei közt, halálvágyó türelmet
lenségében ordít "mint egy őrült"; a világomIások pró
fétája, Brigitta, teli marokkal szórja az átkot, mikor
visszatér közénk északsarki ködeiből. De Szienai Kata
lin ragyog zokogás közben is, bájos és könyörgő, ami
kor feleselés nélkül vállalja a parancsot; förtelmek, csa
pások és mészárlások idején az ég dallamaitól részeg
és egy átkozottnak látszó századnak megviszi az öröm
üzenetét és a békét. Feltűnő, hogy mennyire uralkodott
benne a szeretet. A csalhatatlan akarathoz hasonulva
mondhatta: akarom. Akarom, hogy vessétek magatok
mögé a régi embert, mint egy férgekkel teli zubbonyt.
Akarom, hogy járjon át mindnyájatokat a Szeretet vére
és tüze. Az érzékieket tisztává tette - gyakran ked
vük ellenére - a brutálisakat finommá, a csüggedteket
férfiassá. Valósággal saját vállain át vitt át egy főpapi

városáról megfeledkezett pápát Avignonból Rómába. S
mégis, e heves erőben mennyi gyöngédség és könyörü
let vanl Hogy szeretett és hogy szerették! A gyengéd
név, ahogy tanítványai hívták: "mamma", eléggé mu
tatja, mekkora bizalomra késztetett... Birtokában volt
az elragadtatás és cselekvés kettős adományának, mint
később Nagy szent Teréz - s hozzá páratlan mérték
ben. Szienai szent Katalin, a Dialógus sugalmazója az,
aki a szakadás pillanatában Péter bárkájában tartja
Isten hű szolgáit. Talán egy asszonynak sem jutott na
gyobb küldetés az Egyház történetében."

(Émile Baumann: L'anneau d'OI des
grandes misliques.)

A megfeszített Krisztus és az édes Szűzanya nevében I
Drága gyermekeim Krisztusban, az édes Jézusban. Katalin, Jézus

Krisztus szolgája és szolgáinak szolgálója írok nektek az ő drága vérében.

(Capuai Raymond domonkos testvérhez)

Április elsején, különösen éjszaka, Isten feltárta előttem titkait és oly
rendkívüli módon nyilvánította ki csodatetteít, hogy úgy éreztem, lelkem
elhagyta testemet és olyan örömnek és teljességnek lett részese, hogy
nyelv ki nem beszélheti. Mert fokról-fokra megvilágosodott és érthetővé

vált előttem az Egyház mostani üldözöttségének és a jövőben reáváró
megújulásnak és felemelkedésnek titka, s hogy Isten a jelent azért engedte
meg, hogy igazi állapotára vezesse öt. ... És a tűz nőtt bennem és láttam
a keresztény népeket, amint a hitetlenekkel együtt bevonulnak a meg
feszített Krisztus oldalába. És a vágytól és szeretettől űzve csatlakoztam
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hozzájuk és velük együtt beléptem Jézus Krisztusba szüleim, Szent Do
monkos és valamennyi fiam kiséretében. és Ö vállaimra tette a keresztet
és olajágat adott kezembe, ahogy 'kértem, és azt mondta, vigyem oda
egytől-egyig valamennyihez: "Mondd nekik, hogy nagy örömet hirdetek
nektek!" Ekkor lelkem egyre jobban eltelt és egy lett az egyesülés és a
szeretet kényszerében az örök bölcseség igaz részeseivel. és olyan nagy
lett lelkem öröme, hogy az Istent ért sérelmek fölött érzett fájdalom
eltünt tudatomból és így szóltam: 0, boldog, üdvöthozó bűn!" ... Mert a
bűnből, melyet az álkeresztények elkövetnek, mikor Krisztus Jegyeseit
üldözik, felemelkedés, megdicsőülés és az erények jó illata származik a
Jegyesben ... És így örültem és így ujjongtam és bizalom töltött el a
jövendő iránt... és felkiáltottam Símeonnal: "Most bocsásd el, Uram,
szolgádat a te igéd szerint békességben!"

(XI. Gergely pápához)

Mélységes vágyakozással a saját üdvöm, a szent Egyház megújulása
és az egész világ java iránt, egyedül térdel a lelkem Isten előtt; de úgy
látom, Isten nem mutat más orvosságot és én sem látok mást, mint a
békét.

(Edesanyjához, Monna Lapa-hoz)

Ismerje meg önmagát és ismerje meg az Isten jóságát On iránt; mert
enélkül az igaz ismeret nélkül nem vehet részt a kegyelem életében.

Ezért merüljön el igazán szent buzgósággal abba az ismeretbe, hogy
On semmi, hogy léte Istenből ered és hogy minden kegyelmi ajándékot
Tőle kapott és kap most is naponként.

Akkor tele lesz hálás elismeréssel és eljut az igazán szent türelemre;
és nem fogja a kicsinységeket nagyra tartani, sőt a nagy bajokat inkább
kicsinynek fogja érezni, ha tényleg a megfeszített Krisztus kedvéért
viseli őket.

Az igazi hősnek a csatatéren kell megmutatkoznia: így lelkének a
balsorssal vívott harcokban kell a próbát megállnia. és csak akkor örvend
het és ujjonghat és várhatja tökéletes vidámsággal az örök életet, ha
türelme megállta a próbát és ha nem sandít türelmetlenül visszafelé és
nem zaklatja fel semmi, amit Isten rábocsát.

Mert akkor a lélek a kereszten megnyugszik és erőt nyer a meg
feszített Krisztus fájdalmaíból: és joggal remélheti- Isten örök szinelátását,
hiszen Krisztus igérte meg neki.

Ha tehát ebben az életben üldözést és szorongatást szenvedünk is,
odaát majd elégedetten, megvigasztalódva és megvilágosítva Isten örök
színelátásán, közvetlenül élvezhetjük édességének bőségét.

(D. Vilmoshoz)

0, a szelid makulátlan Bárány dicsőséges és drága véreI Ki olyan
tudatlan és kérgeslelkű, hogy nem tartja oda szíve kelyhét a megfeszített
Krisztus oldalához, mely őrzi és ontja a vér bőségét? Benne megtaláljuk
Istent, az isteni természetet szoros egységben az emberivel. Megtaláljuk
a szeretet tüzét, mely oldalának nyílásán keresztül elénk tárja a szív tit
kát - kinyilvánítja, hogy véges szenvedésével nem bizonyíthatta be
szeretetének mértékét: akarata sokkal nagyobbra vágyódott. Mert véges
szenvedését nem lehet összehasonlítani végtelen szeretetével.
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(Gyóntatójához, Capuai Raymund domonkos testvérhez)

Jegyezze el magát az Igazsággal és kövesse intéseit szeretetben.
De önismeret nélkül nem látom lehetségesnek, hogy az Igazságot meg
izlelje és vele lakjék. Mert az igazi önismeretben eszmélünk rá, hogy'
nem vagyunk, hanem létünk Istentől van és látjuk, hogy saját képére
és hasonlatosságára teremtett minket. És az önismeret vezet rá arra is,
hogy Isten saját egyszülött Fiának vérében szült minket a kegyelem új
életére. Ez a Vér kinyilatkoztatja előttünk az Atyaisten igazságát: hogy
Ö nevének dicsőségére, örök szépségében való részesedésre és a Benne
való megszentelődésre teremtett minket. És ki mutatja meg nekünk, hogy
mindez igaz? A feláldozott Bárány vére.

Hol találjuk ezt a Vért? az önismeretben. Mi voltunk az a föld,
mely a kereszt lobogóját hordozta: mint edények állottunk ott, hogy
befogadjuk a Báránynak a kereszten lecsorduló Vérét. Miért mi vagyunk
az a föld? Mert a föld - gyenge ahhoz, hogy a keresztet egyenesen
tartsa - ennyi igazságtalanságot vsszautasított volna és egy szög sem
lett volna elég erős, hogy Öt szilárdan a keresztre szögezze, ha irántunk
érzett kimondhatatlan szeretete oda nem erősitette volna. Igy szilárdan
tartotta Öt izzó szeretete az Atya dicsőségére és a mi üdvösségünk iránt.
Ezért voltunk mi az a föld, mert mí egyenesen tartottuk a keresztet és
az edény, mert mi felfogtuk a Vérét.

Aki ezt az igazságot felismeri s jegyesévé teszi, a Vérben megkapja
a kegyelmet, a kegyelem gazdagságát és életét; és mezítelenségét lepel
takarja és ráborul a tüzes szeretet menyegzős köntöse, melyet az Isten
ség szeretettől tüzes Vére egészen átitatott, melyen elömlött a szeretet
és valójában egy volt az Istenséggel,

Az irgalmas Vérben megtalálja az Élet ételét. A Vérben áttöri a
sötétséget és meglátja a fényt; mert a Vérben eloszlatja az érzéki önsze
retet felhőjét és gyötrelmes szolgai félelmet és szent félelem szállja meg
és biztonság az isteni szeretetben, amit a Vérben talált fel. De aki nem
szeréti az Igazságot, az nem ismeri meg őt sem az önismeretebn, sem a
V érben. Mert csak a hű szerető jár kitárt szívvel, hazugság nélkül, tette
tés és szolgai félelem nélkül; és övé az igaz hit fénye, nemcsak szavak
ban, hanem mindig - szerencsében és szerencsétlenségben, az üldöz
tetés napjaiban és a vigasztalások idején; és semmi sem csökkenti hitét
és világosságát. Mert az Igazságot nem érzelmeivel, hanem akaratának
erejével ragadja meg.

De ha ez a világosság és igazság hiányzik is a lelkekből, mégis csak
edény, me ly felfogta a Vért; de az igazságtétel szégyent és ítéletet hoz
rá, sötétségben, megfosztva a kegyelem ruhájától, mert nem becsülte meg
a Vért s önszeretete vakságában nem ismerte fel a vérben az igazságot.
Mert kárhozatára fogadta magába; s nagy keserűségbenmeg van fosztva
a Vér derűjétől, édességétől és gyümölcseitől, mert sem magát, sem a
Vért nem ismerte fel magában s igy nem is jegyezte el magát hűségben

az Igazsággal.
Tehát előbb fel kell ismernie az Igazságot. annak, aki el akarja magát

jegyezni vele. De hol? Az önismeret hajlékában, ahol belátja, hogy Isten
kegyelemből és nem kötelességből adta létét. És felismeri magában az
újjászületést, melyben részesítette, hogy tudniillik újjászületett a kegye
lemre a Bárány vérében és megfüldött benne és belémerítette és belé
ölte saját akaratát. Másként nem hűséges, hanem hűtlen vőlegénye az
Igazságnak. És ezért mondtam: Legyen igaz vőlegénye az Igazságnak.
Merüljön el a megfeszített Krisztus vérében, fürödjön meg a vérben,
részegedjék meg a vérben, teljen el a Vérrel, öltözzön a Vérbe. És ha
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elbukott, merüljön el újra a Vérben; ha az ördög megzavarta értelmének
szemét, mossa meg a vérben; ha hálátlan volt és nem ismerte fel a
kegyelmi ajándékot, legyen hálás a Vérben; ha rossz pásztor volt az
igazságosság vesszeje nélkül, gazdagítsa magát okossággal és irgalmas
sággal a Vérből j és nézzen az értelem szemével a Vérbe és ragadja meg
a szeretet kezével és ringassa forró vággyal. A Vér tüzén -íelízzík langyos
sága. és a Vér fényessége elűzi a sötétséget; mint vőlegény, adja át
magát egészen az Igazságnak és legyen a rábízott juhoknak igaz pásztora
és vezetője, és a lélek és a test cellájának szerelmese, amennyire az On
helyzetében lehetséges. Ha a Vérben marad, meg tudja tenni j másként
nem, Es ezért kérem mindenre a megfeszített Krisztus iránti szerétetből.

Tegye magát szabaddá minden teremtménytől (s ezt kezdje rajtam);
és öltözzék a vágyba, hogy szeretni kívánja Istent s Isten kedvéért
valamennyi teremtményt; szeretni őket, anélkül, hogy sokat érintkezne
velük, szeretni azért, hogy a lelküket üdvözítse. Én is így akarok tenni,
ha Isten megadja hozzá kegyelmét. Újra és újra a Vérbe akarok öltözni
és megszabadítani magam a buroktól, melyeket eddig viseltem. A Vért
akarom; és a vérben lecsillapítom lelkemet egyszersmindenkorra. Csalód
nék, ha békességemet a teremtményekben keresném. Ezért akarok a
gondok napjaiban a Vérben egyesülni Onnel; igy megtalálom a Vért és
a teremtményeket és a Vérből iszom rokonszenvet és szeretetet irántuk.
Es igy békességem lesz a harcok napjaiban és édességem a keserűség

ben; s azáltal, hogy megfosztottam magam minden teremtménytől s az
atyai gyöngédségtől, megtalálom a teremtőt és a legfőbb és örök Atyát.

(Capuai Raymund domonkos testvérhez)

... Édes atyám, az On lelke, mely nekem adta magát ételül - és
én szünet nélkül veszem ezt az ételt a szelid Bárány asztaláról, aki oly
forró szeretettel áldozta fel magát -, az On lelke, mondom, nem nyerheti
el az igazi alázat csendes erényét, ha nem merül el a Vérben; mert ez az
erény a bűn iránti gyűlöletből támad és a gyűlölet a szeretből és, amint
a vas megtisztultan ömlik ki az olvasztókemencéből, úgy emelkedik ki
belőle a lélek teljes tisztaságban.

~n tehát azt akarom, hogy zárkózzék el az Istenfiú megnyitott
oldalába, ebbe a nyított kehelybe, melyet édes illat tölt el, hogy a bűn

is illatos lesz benne.
Ott nyugszik a Jegyes a tűz és Vér nyoszolyáján. Ott lesz az Isten

fiú szívének titka láthatóvá és nyilvánvalóvá.
O, kiforduló kehely, mely minden szerető vágyat ítatsz és meg

részegítesz. mely minden szellemet megvilágítasz és megvidámítasz, és
minden érted fáradozó elmét annyira eltöltesz, hogy mást nem tud ma
gába fogadni, sem megérteni, sem szeretni, mint ezt az édes jó Jézust.

Vér és tűz mérhetetlen szeretetét!
Mivel az én lelkem boldog lesz, ha Ont igy elmerülni látja, azt aka

rom, úgy tegye azt, mínt aki vödörrel vizet merít és szétlocaolja minden
másra j így öntsön hát a forró vágy vizéből testvéreinek fejére, az édes
Jegyes testének tagjaira.

(Capuai Raymund domonkos testvérhez)

Atyám, drága atyám és fiam, olyan csodálatos títkokat cselekedett
az Úr a körülmetéltetés ünnepétől egészen a mai napig, hogy azt nyelv
el nem mondhatja. Hatvanadvasárnap történtek azok a titkos dolgok,
melyekről most röviden hírt akarok adni; soha nem gondoltam volna,
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hogy ilyet kelljen elviselnem. Mert oly nagy volt szivem gyötrelme, hogy
köntösöm. elszakadt, ahol belémarkoltam; s én szinte görcsöktől meg
szállva siettem keresztül a kápolnán.

. . . Es nemsokára megkezdődött ellenem a démonok rohama, hogy
egészen belebódultam. Úgy tajtékoztak ellenem, mintha én, a legnyomo
rultabb teremtmény, lennék az oka, hogy kiragadták a kezükből mindazt,
amit hosszú időn keresztül a szent Egyházban birtokukban tartottak. Es
oly erős volt ijedtségem és testi fájdalmam, hogy menekülnöm kellett
a dolgozószobából és a kápolnába akartam futni; mintha a dolgozószoba
lett volna kínjaim oka.

Felemelokedtem; s mivel nem tudtam menni, Barduccio fiamra támasz
kodtam. De hirtelen a földre zuhantam: és úgy tünt, mintha lelkem el
hagyta volna testemet; nem úgy, mint akkor, mikor megvált testemtől,

mert akkor lelkem a halhatatlanok boldogságát ízlelte, mert hozzájuk
hasonlóan a legnagyobb jót nyerte el: most máskép éreztem; mert azt
hittem, nem vagyok a testemben, hanem úgy láttam testemet, mínt egy
vadidegen lény. '" Szellemem pedig elmerült a Szentháromság mély
ségeibe. Emlékezetem csordultig vola a szent Egyház és az egész keresz
tény nép nagy szükségével: és felkiáltottam Isten szine előtt és bizalom
mal kértem az Isten segitségét, amikor kéréseimet elébe terjesztettem és
a Bárány vérének és minden szenvedésnek támogatásával ostromoltam
Öt; és olyan sürgetően könyörögtem, hogy szinte úgy tűnt, nem vetheti
meg azt a kérést. Aztán kértem őt valamennyiünkért, hogy töltse be
akaratát és az én kívánságomat Onökben. Es kértem azt is, hogy mentsen
meg engem az örök kárhozattól. Es oly sokáig maradtam így, hogy enyéim
már halottként elsirattak.Aztán az alázatos Bárány lelkemhez jött és így
szólt: "Ne kételkedj; teljesiteni akarom a te és a többi szolgáim kéréseit.
Látni fogod, hogy jóságos Mester vagyok, aki megalkotom, széttöröm
és újra összerakom fazekaimat, ahogy kedvem tartja. Szét tudom törni
fazekaimat és újra össze tudom őket rakni; és azért veszem tested edé
nyét és újraalkotom az Egyház kertjében, de máskép, mint eddig volt" ...

Ilyen és sok más módon, amit nem tudok elmesélni, felemésztődik

életem és szétárad az édes Jegyesben. Igy áldozom fel, mint a dicső

séges vértanuk tették vérük áldozatával. Kérem az isteni jóságot, engedje
egykor meglátnom népének szabadulását.

Ha itt van a tercia órája és felemelkedem a szentmiséről, egy Szent
Péterhez vándorló halottnak nézne; és újra beállok, hogy a szent Egyház
hajójában dolgozzami ott maradok a vesperás órájáig és legszívesebben
el sem hagynám ezt a helyet sem éjjel, sem nappal, míg azt nem látom,
hogy a nép megerősödik és egyesül Atyával. Testem étel és egy csepp
víz nélkül marad; és olyan nagy, édes testi fájdalmak között, amilyeneket
még sohasem szenvedtem; életem már csak egy hajszálon függ. Még nem
tudom, mit akar tenni velem az isteni Jóság: ami az érzéseimet illeti, nem
mondhatok mást, minthogy abban látom akaratát, amit tenni akar velem;
de testi érzésem szerint úgy tűnik, hogy most új vértanusággal kell szol
gálnom lelkem édességének, az Anyaszentegyháznak: akkor talán engem
is feltámaszt önmagával; minden szenvedésemnek és megfeszített kíván
ságaimnak Ö tűzi ki a célját és a végét. Vagy megszokott útjára határozza
el magát, hogy testemet újra megláthassa. Újra és újra kérem irgalmát,
teljesedjék bennem az Ö akarata; és hogy ne hagyja Ont és a többieket
árván, hanem vezesse mindig igaz, tökéletes fényben az igaz tanítás útján.
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(Nagycsütörtöki levél a szienai foglyokhoz)

Ha azt kérditek tőlem, fiaim, hogy miért a Vérben ismerjük fel
bűneinket és az lsten irgalmát, én azt válaszolom. mert az Istenfiúnak a
vére a mi bűneinkért ömlött. A bűn az oka Krisztus halálának, mert lsten
Fiának nem kellett volna a kereszt útját járnia; hogy megdicsőülését el
nyerhesse. Benne nem volt meg a bűn mérge: öröksége volt az örök élet.
De mi, boldogtalanok elkeseredett harcban éltünk Istennel és bűneink

által elvesztettük az Életet. Az ember, aki fellázadt Teremtője ellen,
gyenge volt és nyomorult. Egyedül nem tudta az elkövetett bűnt leveze
kelni, Istennek kellett egyszülött Fiát adni érettünk. Felbecsülhetetlen
szeretetében egyesitette az isteni természetet az emberivel, a végtelent a
mi nyomorúságos testünkkel. Nyavalyánkat magára vette és orvosa és
egyben hősünk lett. Vérével meggyógyitotta bűnös voltunkat és testét
ételül és vérét italul adta nekünk. Vére oly édes, oly szelíd és oly erős,

hogy minden betegséget meggyógyít. A halálból az életbe vezet, szét
oszlatja a homályt és fénybe borít mindent,

A halálos bűn döntötte lelkünket mindebbe a szerencsétlenségbe.
A bűn megfoszt a kegyelemtől és az élettől és martalékul vet a halálnak.
Elhomályositja az értelem fényét és az ördög szolgájává és rabjává teszi.
Elveszi tőlünk az igazi békességet és rendetlen félelembe taszít. Mert a
bűnös állandó szorongásban él. Aki a bűn szolgája lett, elvesztette ura
ságát.. 0, mennyi nyomorúság származik ebből! Mennyi szomorúságot,
rettegést és ínséget bocsát ránk Isten a bűn miatt! De mindez a rossz,
mindez a baj eltűnik a megfeszitett Krisztus vérében. Mert a Vér a lelket
megtisztítja és szent bűnbánatra vezeti. A Vérben a lélek türelemre tesz
szert, mert igaz türelemre jutunk, ha megemlékezünk a sértésekről, me
lyeket Isten ellen és az üdvösség eszköze ellen elkövettünk, az üdvösség
eszköze ellen, amit azért adott, hogy a kegyelem életét újra elnyerhes
sük. Igy aztán orvosunk, mert vérét adta nekünk orvosságul.

De Ö betegségeinket magára vállalta, felvette halandóságunkat és
nyomorult testünket. És drága testében bűnhödött a mi bűneinkért. Mint
a dajka, aki a csecsemőt szoptatja, maga veszi be az orvosságot, ha a
gyermek beteg, - hisz az még kicsi és gyenge és a keserűséget nem
viselheti el és csak tejjel táplálkozik. Mint a dajka, bevetted, Jézus édes
szerelme, helyettünk a keserű orvosságot és kínokat, megvettetést visel
tél értünk. Megkötöztek, vertek, oszlophoz kötve megkorbácsoltak, ke
resztre szegeztek, gyalázattal halmoztak el, mélységesen megszomori
tottak, szomjúság emésztett és nem üditettek fel, csak ecetet és epét
kináltak gúny és gyalázkodás közt. De mindezt türelemmel viselted, II
közben megfeszitőidért imádkoztál.

O, mérhetetlen szeretet! Te nemcsak imádkoztál megfeszítőidért,

hanem szinte mentesítetted őket a bűntől e szavaiddal: "Atyám, bocsáss
me gnekik, mert nem tudják, mít cselekszenek!" 0, rnínden türelemnél
nagyobb türelem! Ki imádkozott akkor azokért, akik ütötték, gúnyolták
és megölték? Egyedül Te Uram. Te bevetted a keserű orvosságot értünk,
gyenge, beteg kisdedekért és haláloddal az Életet adtad nekünk. A Te
keserűséged édességet hoz számunkra. Kebledre öleltél. mint egy dajka
és az isteni kegyelem tetejét adtad nekünk és bevetted értünk a keserű

orvosságot. Igy lettünk egészségesek; Ö pedig magára vállalta a mi
nyavalyáinkat.

Mint hősünk jöttél erre a csatatérre, megtámadtad és legyőzted a
sátánt. Mint Szent Agoston mondja, a szent kereszt harci paripáján fegy
vertelen kézzel győzte le a mi hősünk ellenségünket. Sisakja a tövis
koszorú volt, páncélja akorbácsoktól megszaggatott test, vaskesztyúje
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szögektől átlyuggatott kezei. A lándzsa az oldalában a kard, amivel az
embert megszabadította a haláltól és átvert lábai a sarkantyúk. Mily cso
dálatos a mi hősünk fegyverzete I Kövessük Öt, tele vigasztalással minden
viszontagságban és szomorúságban.

(VI. Orbán pápához)

... és a megfeszítetett vágy, amit újból éreztem Isten színe előtt,

aggodalomrnal és fájdalommal töltött el; mert a szellem meglátta magát
az örök Háromságban. És e mélységben megláttam az értelmes ember
méltóságát, és láttam a nyomorúságot, melybe a halálos bűn sodorta az
embert, és a szent Egyház szükségességét, amit Isten a szívemben nyilat
koztatott ki.

És senki sem térhet meg az édes Jegyesnek közvetítése nélkül, hogy
élvezze Isten szépségét a Szentháromság mélységében; mert mindnyá
junknak keresztül kell mennűnk a kapun, a megfeszített Krisztuson és
ezt a kaput csak az Egyházban találjuk meg.

Láttam, hogy a Jegyes életet osztettr. mert az életnek olyan
teljessége tölti el, hogy senki sem tudja megölni; és hogy erőt és fényt
osztott, és senki sem tudta meggyöngíteni, vagy lényét elhomályosítani.
És láttam, hogy ez a gazdagság sosem apad el, hanem egyre duzzad.

Ekkor megszólalt az örök Isten: "Ennek a méltóságnak a nagy
ságát, melyet szellemed fel sem foghatott, Én adtam nektek. Nézz hát rá
fájdalommal és keserűséggel és meglátod, hogy az emberek csak a külső

lepel segítségével, tehát azáltal, ami ideigvaló, jutnak el a Jegyeshez.
De te látod azok kívánságát is, akik lényegét keresik. azaz a Vér gyümöl
csét. De aki a szeretet árát nem viseli igaz alázattal és a szent hit fényé
ben, annak e gyümölcs nem életet, hanem halált hoz, és úgy tesz, mint
a tolvaj, aki idegen tulajdonból lop. Mert Vér gyümölcse azoké, akik a
szeretet árát lefizetik; hiszen az Egyház szeretetre van alapozva és maga
a szeretet. Es szeretetből akarom (mondta az örök Isten), hogy mindegyi
tek ahhoz mérten osszon, amit kapott, amint szolgáimnak különbözőképen

kell szolgálniok engem. De szomorkodnom kell, hogy egy szolgát sem
találok itt, úgylátszik, mind elhagyta őt. De én szerzek segítséget".

Ekkor a fájdalom és a vágy tüze fokozódott bennem és felkiáltottam
Isten színe előtt:

"Mit tehetek én, ó, felbecsülhetetlen tűz?"

Es jósága válaszolt nekem:
"Ajánld fel újra életedet. Es ne engedj magadnak soha nyugalmat.

Erre a munkára hívtalak és rendeltelek, téged és mindenkit, aki téged
követ és követni fog. Ugyelj hát rá, hogy vágyódásod soha ne csökkenjen,
hanem állandóan nőjjön; mert én kegyelemmel támogatlak téged testileg
és szellemileg a szeretetben" ...

Ajándékozd kedvemért szívedet, szeretetedet és életedet teljes ön
kiürítéssel a Jegyesnek. Nézz Rám és ismerd meg a Jegyes Vőlegényét,

a legfőbb Pásztort és tekints bele végtelen szent és jóságos tervébe. És
ahogy egy a Jegyes, úgy egy a völegény is ... A Jegyessel is az fog
történni, mint a lélekkel: először félelem fogja el és csak akkor, ha bűnei

től már megszabadult, ragadja el a szeretet és öltözteti az erény palást
jába. Szeretetteljes tűrelemmel, kedvesen és szelíden teszi meg mindezt
azoknak, akiket keblén táplál az igazsággal.

A nyelv képtelen megsejteni azokat a titkokat, amiket a szellem
látott és a szeretet megragadott. Es így telt el ráfeledkezésben a nap és
jött az este. És olyan erősen éreztem szívemben a szeretet kényszerét.
hogy nem tudtam visszatartani magam, hogy újra az imádság helyére ne
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menjek, Es mikor újra közeledni éreztem a halál idejét, nagy bűnbánattal

a földre vetettem magam; mert tudatlanul és lustán szolgáltam Krisztus
Jegyesét és bűnös voltam benne, hogy mások is hasonlóan tettek.

Es felemelkedtem, ezzel az érzéssel lelki szemeim előtt és Isten
maga elé állitott, bár mindig jelenlétében vagyok, mert mindent magába
foglal; de most különös módon, mintha emlékezetem, szellemem és aka
ratom elvált volna testemtől. Es így fényesen tükröződött bennem az igaz
ság, hogy abban a mélységben megújultak az Anyaszentegyház titkai és
mindaz a kegyelem, amit mult és jelen életemben kaptam, és az a nap is,
mikor lelkemet Istennel eljegyeztem.

De mindez eltűnt belőlem, mert a láng magasra csapott; és csak
arra gondoltam, mit tehettem volna, hogyan áldozhattam volna fel maga
mat Istennek az Anyaszentegyházért ,hogy távoltartsam tőle a tudatlan
ságot és hanyagságot, mert Isten ezt az én kezembe tette le.

Ekkor felüvöltöttek az ördög átkai és ijesztgetésükkel megpróbálták
megakadályozni és gyengiteni bennem a vágy szabad izzását. Ezért testem
burkára csaptak; de vágyam csak nőtt és én felkiáltottam:

,,0, örök Isten, Iogadd el életem áldozatát a szent Egyház misztikus
testében. Csak azt adhatom Neked, amit Te adtál nekem. Vedd hát szíve
met és facsard vérét a Jegyes arcára".

Mikor az örök Isten felém forditotta kegyelmének tekintetét. kivette
keblemből szívemet és szétfacsarta a szent Egyházra. Es oly hatalommal
vonta őt magához, hogy életem szétfoszlott volna, ha tüstént nem gazdagit
erejével (mert nem akarta, hogy testem kelyhe széttörjön).

Ekkor még dühödtebben üvöltöttek az ördögök, mintha elvisel
hetetlen fájdalmat éreztek volna; igyekeztek megfélemlíteni fenyegeté
seíkkel, hogy megakadályozzák ennek az elfogadott áldozatnak a betel
[esítését. De mivel a pokol az erénynek és a szent hit fényével egyesült
alázatnak nem állhat ellent, lelkem erőt vett magán és kigyúlt buzgalmá
ban az isteni Fölség szájából olyan vonzó szavakat és ígéreteket hallott,
hogy eláradt bennem az öröm.

Hála, hála a magasságos Istennek, aki minket lovagjainak hívott
e csatatérre, hogy a szent hit páncéljában Jegyeséért harcoljunk. A teret
kiüritette előttünk az az erény és hatalom, amely legyőzte az ember faj
felett eluralgott Sátánt. Nem emberi, isteni erő verte le. Mert nem a mi
testi szenvedésünk győzte le az ördögöt, hanem a mérhetetlen, izzó isteni
szeretet ereje.

Fordította: DivaId István Sch. P.
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