
Ha a szentségek és a hit egymáshoz való viszonyának ezt a négy
szempontját egy mondatban akarnánk kifejezni, úgy lehetne talán meg
foga lm azni, ho gy a szents égek megváltást jelentenek az Egyház életé
be n, Krisztusban, az Isten szava által. Ennek következtében a szent
ség a hi tn ek, a hit pedig a szentségi életnek a növelését cél ozza. Amint
egyik gyarapodás a a másik fejlödését, úgy az egyik csökkenése a másik
kisebbedését hordozza magával.

+
A szentségek és a hit egymás közötti viszonyát tanulmányoztuk az

elöb biekben. A leírt rendszerezés nem a legtökéletesebb, csupán egy a
sok lehet ő s ég közül. De reméljük, hogy lesz akiben érdeklödést és vágyat.
kel t ma jd a felvetett gondolatok sikeresebb továbbfejlesztés ére .

Dr Gálos László

A MI HITDNK

A hi t vallá sos életünk alapvet ő ténye: üdvösségünk kezdete és alapja,
megig azulásunk gyökere. nélküle lehetetlen tetszeni Istennek és az isten
gyermekség áll apotára eljutni, - így a trienti zsinat (Denz . 80l) . Az Úr
Krisztus súlyos vádja: .De vannak közületek. akik nem hisznek" (Jn 6,65) ;
de még a kishi tú séget is fölpanaszolja. mint a félelem forrását a te ngeren
való átkelésnél (M t 8. 26) , az isteni Gondviselésben nem hívőknél (Mt 6, 30) ,
a megszállo tt fiú meggyógyításának sikertelenségénél (M t 17. 19). O maga
imádkozott szent Péter hitéér t . hogy az meg ne fogyatkozzék és megerősftse

tes tvéreit a hitben (Lk 22.32). Mennybemenetele előtt uto lsó szava: "Aki
hisz és rneqkereszte lked lk, üdvözül. aki nem hisz . - ha meg is van keresz
telve. - elkárhozik" (M k 16.16) . Tehát örök üdvö sségünk hiten múlik és
hitnek megfe leló maqatartáson döf vagy áll.

Mi a hit?

1) Szent Pál szerint m e g g y ö z ó d é s a n e m s z e m I é I t e k r ö I .
(Zsid 11. 1) . Valóban a hit az érzéks zervek közül nem a látáshoz. hanem a
hall áshoz kapcso lódik: "A hit hallásból van. a hallás pedig lsten Igéje által"
(Róm 10.17) . " Istent soha senki sem látta. az egyszülött Fill. aki az Atya
kebl én van. ó jelen té ki " (Jn 1.1 8) . Talán ezért volt az Úr uto lsó csodája
földi életében Malkus fülének meggyógyítása. mert a fül a hallás szerve
(Lk 22. 51). A jerikói vak meggyógyítása kapcsán áll elénk a hit egész ter
mészete. - A vak az út szélén ült és hallotta. hogy elmegy e lőtte Jézus. A
hit hall ásból van: meghalljuk. hogy lsten jár a történelemben. hogy elmegy
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mellettünk a kegyelem órája. hogy ránkiá togat az üdvösség alkalma. A hitet
Jézus ki is szólítja a vakból : Mit akarsz. hogy cselekedj em vel ed ? Uram ,
hogy lássak . . . Hiszed. hogy én ezt meg tudom tenni veled? Igenis. Uram. 
A mi hitünk tehát. amig abban hiszünk, akit nem látunk, nem vak hit. ellen
kezőleg látás más létsíkba, lsten gondolataiba.

lsten látás ának igénye kie légül az Ige megtestesülése. az Úr Jézus lát
ható emberi természete révén . Fülöp apostol az utolsó vacsora aszta lánál
közbeszól: .Urarn, mutasd meg nekünk az Atyát és elég nekünk: Az Úr
Jézus az Atyával fennálló szenthárom sági lény egi azonosságra hivatkozik:
. Akl engem látott. látta az Atyát is. mert én és az Atya egy vagyunk , én az
Atyában és az Atya énbennem : Fülöp közbesz ól ása. hogy Jézus rnutassa
meg neki az Atyát. váratl an és indokolatl an. Mert János evang. leírja. hogy
Jézus bevonulásakor Jeru zsálembe napnyug ati pogányok, hellének rnondták
éppen Fülöpn ek, hogy szeretnék az Úr Jézust látni, mutassa meg nekik .
Fülöp ezt nem teljesítette. András apostolhoz utasította őke t . O tehát nem
tudta vagy nem akarta megmutatni a köztünk é lő Fiút, mi címen kivánta
Jézustól . hogy mutassa meg neki DZ Atyát?

Ez a nyúgös. érzékek hámj ához ragaszkodó testi ember beszéde. M ind en
ellenkező látsz at ellenére helyzetünk jobb és lst en or sz áqa is jobban terjed
és érv ényesül a hit álta l , mint a látás rév én.

Ha D mi hitünk fele let, válasz, maradék nélküli megoldás lenn e, a világ
régen napirendre tért volna fölötte. sőt el is felejtett e voln a. De mert kérdés,
probléma. mindig újból elénk áll ó izgató föl adat, ezért örökké id őszerű a mi
hitünk, folyton együtt él korokkal . századokkal. kult úrákkal, folytonosan Ioqlal
kozt atva az emberi lelket. A mi hitünk olyan. mint Lionardo chíaro scuro-ja.
ahol D képeken a vil ágos fényrétegek derűs zománcca l sütnek ki D fel ső

aranybarna lazur alól : mint ahogyan a mennybemenő Jézust fényes fe lhő

takarta el : a fény vil ágos . a felhő hom ályos. - a kettő mégis együtt szerepel
min t a kiny ilatkoztatás és a titok . a közeledés és messze-t ávoz ás. a meg
jelenés és a rejtőzés : Du bist mir da und ewig fern .

A hit testamentumában élünk és Pasca lnak van igaza: .Nern lett vo lna
helyes. ha Krisztu s istení nyilvánossággal lép közéri k. mely tökéletesen
meggyőzte volna az embereket. de az sem lett volna jó, ha oly rej tetten jön
köz érik. hogy még azok sem akadnak rá, akik őszi ntén keresi k ő t. Ist ennek
sem tök életes távolléte, sem túl ságos an nyi lvános jelen léte nincs hozzánk
szabva. hanem a magát hihetővé tevő Istennek t erm észetünkhöz alkalmazott
rejtőzése a legjobban megfelelő a mi számunkra: Ugyanígy nyilatkozott az
I. vatikáni zsin at szent Pál szava szerint : . Most pedig min teg y tükörben és
homályb an látunk, akkor pedig majd színr öl színre ." (1 Kor 13,12)

Valóban sem a táborhegyi szineváltozás boldogító ragyog ása. sem a naqy
péntek délutáni kétségbeejtó elsöté tülés nem tartott sok á. A kettőb ő l alakult
ki hitünk chiarosc uro-]a. ez a cso dálatos compos i ti o oppos ito rum, mely az
igazság anyajegye.
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A föltámadáskor lel t űn ő. hogy a tanítványok lát ták a föl támadott Jézust .
átkarol ták lábait. ettek ve le. megérin tették te stét. sebeit és mégis . nérnelyek
imádták. némelyek pedig kételkedtek ' (Mt 28.1 7). az isteni Odvözítő pedig
.s zernükre-h ányta hitetl enségük et és keményszív üségüket . mer t azoknak. kik őt

Feltámadása után látták. nem hittek" (M k 16. 14) . Tehát az é rz é k l ő tapas ztalá s
után is kell ett hit. a látás. tapintás nem teszi fölös legessé a hit et . ezért
mondja az Úr Tamásnak : , Me rt láttál engem. hittél. saját érz ékeldnek. de
bold oqabbak, akik engem nem hí ttak és mégis hiszn ek. ti. kin yi latk ozta tásom
nak :

A hit tehát sokkal emberibb. jo bbon ránkszabott élmény. mint az eviden
ci a. a belátás. a) Az átértett igozsággal nem tudunk mást tenni. mint elf ogad
juk. passzive vis eltetünk vel e szemben. b) Az evidencia. a belátott igazság
tov ábbá lelkünknek csak egyik felé t : ér telmünket fogl alkoztat ja. a másik nagy
terület et : akaratunkat érintetlenül hagyjo. Viszont a hit. mel y isten i kinyllat
koztatásból ered . tehát az ist eni ér telemnek miénket túllépő közlé se. nem
érthető át tökéletesen. ezért a hit akarati tény. igénybeveszi oz egész em
bert. A Credo támas zkodik ugyan a hit blzo ny ít ékalra . érvei re. logiku s vol 
tára. 3 Z egész élettel egybehangzó rezonan cl ájára, de o hit mégis akaratunk
ténye . mert o bizonyítékok csak anny it rnondanak, hogy ez hihető. okos em
ber részéről elfogadható. cre dibile. Ezért van . hogy tudósoknak hiveik. rnoz
qalmar indító követői k csak addig vannak. mig hypot éziseket . theoriákat
tanítanak. mi hel yt a tudományos be látás elgondolásaikat bei gazol ta. felfe
dezésük az emb eriség közkincsévé vált. oz élet besorozta igazságai tárá ba és
túlment rajtuk . Az akara to t foglalkoztotó aktiv lelkiség a gyakorlat mozgató
ereje . ezért az egyiptomi fáraók tól a japán tenno- ig istenek leszárm azottainak
vollották maqukat uralkodók , hogy igy egészen magukhoz kapcso lják alatt
valótkat. A szabadkörnüvess éq még misztikus lit urgi áról is gondoskodott.
hogy egészen vall ásos erőket köt hessen le a mago szo lgálatá ra, mert a hit
ben több e rő t érzett. mint a józan meggondolást követő e lha t ározás ban.

c) A hitben ugyanis a tárgyi ismereten túl szemé lyi kapcso lat és ismeret
is van . ezért is jobban emberi. min t o tud ás. Én tudom ezt. - de his zek
ennek: az előbbi tárgyi ismeret. a logikai és met afizikai rend egybevá góságo.
utóbbi személy es ism eret. te kintély. kapcsolat. Mindenki, aki kérdez valamit.
hitre épit : valamit nem tud. de tudja va lakiről . hogy az ismeri és húen
közölni kész. A személyismeret lét és ér ték dolgában fö lötte áll a tárgy
ismeretnek. Még édesanyánkról sem tudjuk. hogy édesanyánk. másoknak
hisszük ezt és neki. t i. hiszünk minket önzet lenül és áldoza tosan szeret ö
édesanyai szív ének. Istennel szemben is így van: hiszünk az Igazságnak.
melyet a jászoltól a keresztig áldozato s sze r étette l képvise l irá nyunkban.

2) A hit más oldalról a z i s t e n i k i n y i I a t k o z t a t á s e I f o g a d á •
s a: lsten hozzánk int ézett szavalval szemben megnyil vánuló helyes emberi
magatartásunk.
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De való jában jóval több annál , mint a kinyilatkoztatás megismerése és
eli smerése.

A hit egész életünk ráépítése az isteni szóra , Igére; a vizre lépő szent
Péter példája szerint ki lépés a régi földies szemlélet des zkabordáiból és t ök é
letes ráhagyatkozá s az Isteni szóra : Jöjjl - Kértek csodát ism étel ten a fa
rizeusok is, mint hitüknek árát, föltételét, de maguk nem léptek rá a ter
mészetfeletti síkra, mint szent Péter, nem koc káztattak a magukéból semmit,
úgy viselkedtek, mintha Kr isztus függne től ü k , nem pedig ők tő l e, tétlen
szem lé lők, fö lényes bírálók ki vántak lenn i mi nden alázatosság, elö legezett
ráhagyatkozás nélkül. Innen a különbség: az Úr Jézus szent Péter kérésére
azonnal igennel felel : Jöjj ! , a fari zeusok ajánlatait. ki nálkozásait pedi g vagy
vi sszautasít otta, vagy nem hallotta meg. .Nern adatik nekik más jel, rnlnt
Jónás próféta jele." A hit éle tközösséget támaszt lsten és a lél ek közö tt, a
hit több mlnt érte lmi meghódolás: I stentől fakadó éle t asszimi lációja lelkünk
be. Ezért rnondja az Úr Krisztus: , Aki a Fiúba n hisz, annak örök élete van ,
aki pedig nem hisz. nem fog éle tet látni ' (Jn 3,36). Tehát a hit éle tközös
ség Krisztussa l, ahogyan szent Pál irj a: együ ttszenvedés, meg fesz íttetés,
megdicsőülés, eltemetter és. és fel támadás vele együtt (Róm 8, 17; Gal 2,19;
Kol 2,12; Róm 6,4) . A rnl hitünk nemcsak a tanít ás elfogadása, igaznak
tartása, hanem örök éle tre ki ható kapcso lat a Tanítóval : . Hív én életünk legyen
az ő Nevében" (Jn 20, 31) . Lehe t, hogy valaki elolvassa és magáévá tesz i a
Koránt , de az alapító Mohamedd el ebbő l semmi személyes, éle tteljes kap
csolata , viszonya nem támad. Az evangé li um más : az élet Igéj e, Jézus az
Ige, személy e és monda nivalója egy: O nemc sak tanitja az igazságot , hanem
ő maga az igazság, a nagy Igen , a nagy Am en. (Jel 3,14; 2 Kor l , 19l. Aki
hiszi mi ndazt, amit ö mondo tt, az birja őt magát is.

A te rmé szet i és természet feletti Iét sík jól szem lélhető a szárazfö ld és a
víz közötti kü lönbségben. A ví z nem a mi tal punk nak való tala] : a természet
fe letti élet elve más: a kegye lem , ami egy magasabb létrend egészsége. A
hajócska valami a szárazfö l dbő l , de vi zen áll és halad, amint az Egyház
evilági intézmény, de beleemelke dik a másvilá gba. Az Úr Jézus Péter hajócs
kájából a víz fel sz i né ről taní totta az öböl karéj ában a par ton áll ó népet , hogy
lássuk : az Egyház valam i ebbő l a vi lágból, mint a csónak a sz á razf ő ld b ó l . de
a bel ől e szóló tanítás már a víz szi nérő l hangzik. Jézus ajkáról szól fe lénk,
másvilági, természetfeletti. Az Egyháznak vannak földi, evilági vonásai, amint
a bárkának is vannak deszkái, evezői , kormánya, vit orl ái , de tanít ása, igazság 
készlete , kegye lm i rakománya Jézusé és rajt a keresztül az Atyáé, tehát más
világból való, isteni. Ez az is teni tanítás hozzánk van alka lmazva embe rekhez,
hittel elfogadható, kegy elemm el megtart ható, az ember Jézus ajká ról, szen t
Péter hajójá bó l hangzi k fel énk, tehát számol embervo l tunkkal, de isteni tar
taImából mégsem von le semmit.

Itt van az oka annak is, hogy az Úr Jézus bár járt a v iz süppedékes, inga
tag felszínén, mégsem tanított a vi zen áll va n part on ü lőknek . Ha így tanított
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volna, ez túlságosan nagy csoda lett volna nekünk embereknek. Azt hihettük
volna, hogy e tanítás számunkra oly nagyon természetfeletti , hogy részünkről

meg sem tar tható, nem nekünk való, nincs ránkszabva . Krisztus Urunk nem
közvetlenül isteni mivoltában tanított, hanem a közlés módjában is alkalmaz
kodott hozzánk emberekhez. A tanítás Jézusnak és az egyháznak folytonos
mindennapi munkája, nem kapcsolódhatik tehát egészen rendkívüli , szokatlan,
meglepő csodához, mely a tanítás elfogadását és követését inkább megne
hezítette, mint megkönnyítette volna .

3) H a s o n I ó a mennyek országa, tehát hitünk , a d r á g a g y ö n g y 
h ö z , - mondta az Úr Jézus. A drágagyöngy eredet e a mélység, a tenger
végtelenje, - mint hitünknek lsten kinyilatkoztatása. Parányi homokszem jut
a kagylób a, s köréje rakódik a gyöngy nemes anyaga. Mivel minden hitigaz
ság titok is egyben, mindegyikben ott van a titok egy kristályos morzsája ,
eköré gömbö lyödi k az igazság, a hit, az áhítat gyöngyh áz-anyaga. A gyöngy
nem át látszó, hanem áttetsző , mint a hitigazság, mely et homályosan látunk,
de színében az összes többi színek ott szivárv ányoznak, mint a hitben a többi
erények. Alakja a legtökéletesebb idom: a gömb, amit egyszerre az ugyancsak
gömbalakú szem nem képes át fogni, mert csak a hozzá legközelebb eső pont
világos , a többi elhaj lik , - a tul só oldal meg egészen rejtve marad. Igy van
a hitnél is : amire az ért elem szeme irányul , az mindig logikus és világos , de
éppen tökéletessége miatt az egész hitrendszer egy pillantással át nem fog
ható . A fényes oldal mellett tehát mindig ott van a homályos rész, a kettő

úgy tartja egybe a hit vil ágát, mint a vonzás és taszítás egymásrautalt ellen
tétes erői a vil ágegyetem et : csak vonzás mell ett összeütköznének és elég
nének, csak taszítás eset én elszakadnának egymástól az égitestek és klhül
nének. A lelkek világában a vonzás a szeretet, a távoltartó erő a ti sztelet, a
szeretet bizalmas közléseken, kinyilatkoztatásokon múl ik , a tisztelet viszont
megőrzött titkokon, mert addig tis ztel ünk valamit, míg benne titkot látunk ,
ahogyan ezt múvészi síkon a Lohengrin múeposz lefesti. Ezért lsten leg·
nagyobb kinyilatkoztatásai rejt őz é sek : Eine Sichoffenbarung Gottes durch Ver
bergen , legnagyobb titkai egyuttal kinyilatkoztatások. Ezeknek arányán fordu l
a szeretet és a tisztelet aránya, a lelkiélet egészségtana.

Az orvostudomány nem hibás abban, hogy van kuruzslás , az ügyvédi
gyakorlat nem b űn ös abban, hogy van zugirászat, a komoly csillagászat nem
ludas abban, hogy van horoszkópáll ító asztro lógia , így a vallásosság sem tehet
arról , hogy van babona, mely a hit drága kincs eit ostobaságokra tékozolja,
ez nem vallásosság, hanem bún, mely ellen a komoly vallásosság éppugy
küzd, mint az előbbiek a velük való hibrid visszaélések ell en.

4) Innen van, hogya mi szent h i t ü n k e t c s a k a z t u d j a m e g i s
m e r n i , a k i é I i . Szent Hermann kölni premontrei eucharisztikus szent
gyermekkorában mindennap bement egy templomba, ott egy igen szép Ma
donna szobor előtt letérdelt és huzamosan imádkozott . Egyszer egy almát
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kapott valakitől és ezt fölajánlotta a kisded Jézusnak, aki azt elfogadta tőle.

E jelenetben szokta ábrázolni őt a keresztény hagiographia. Serdülése ével
ben elhagyta e jámbor ájtatosságait és csak jóval később, évek multán vet ő

dött be ismét a kedves templomba, régi megszokott ájtatosságainak helyére.
Ott feltekintett a kegyszoborra és legnagyobb csod álkozására a Szüzanyát
rongyosan, szegényesen, ráncosan, öregen, elhagyottan, a kis Jézust soványan,
betegen látta viszont. Elcsodálkozva fel kiáltott, mi van veletek? Mi történt
velete k, hogy így megváltoztatok? Mire a Sz ű zanya így válaszolt : Nem ben
nünk tö rtént változás, hanem teben ned. Te minket kivülról mindi g olyannak
látsz, amilyen én és Szent Fiam tebenned vagyunk. Valóban, aki a hitét
nem éli, annak a kereszténység régi, öreg, vagy idétlen, gyerekes, mint a
Szüzanya vagy a kis Jézus szent Hermannak. ~ rdekes , hogy ugyanez a gondo
lat felbukkan Nagy Szent Gergelynél , mik or azt keresi, hogy az emmaus zi ta 
nltv ányok miért nem ismerték föl a velük haladó Jézust? Jézus olyannak
mutatta magát számukra kívül, aminónek képzelték ő t lelkükben. Mivel ván
dorállapotban l é v ő nek tarto tták ( .0 pró fét a vol t ' Lk 24, 19) - azért ő

maga is utasként jel ent meg és a fogadóhoz érve tovább akart menni (Hom .
XXXII I in Ev.J.

Aki ben nem él a hit be lső élmén ye, az ill etéktelen a hitet még megtá
madni is, mert nem ismeri. .Aki szeret engem, azt én is szetetem és klje 
lentem neki magamat" (Jn 14, 21), mondja az Úr Jézus, ezt nevezi sz. Agoston
belsó kinyilatkoztatásnak, am i rő l a hitetl en embernek fog alma sincs. _Aki
kész lsten akaratát tel jes íteni , az megismer i a tan ít ásról , hogy vajon Istentől

van-e?" (Jn 7,17). Tehát más úto n, k í vülről megi smerni Jézus evangéliumá
nak isteni eredetét és jellegét nem lehet , mint csak átélés által. Igy szent
Pál is: . Ha valaki szereti Istent, az Ismere tet nyer tőle" (1 Kor 8,3). ~I a
Szent lélek bizonyságtevése minden malasztos lélekben: .Ha az emberek
bizonyságát elfogadjuk, lsten bizonysága nagyobb. Aki hisz lsten Fiában, az
önmagában bírja bizonyságát ' (1 Jn 5, 9). Aki a kereszténységet anélkül is
meri, hogy élné, az olyan, mint mikor valaki egy fából nem Ismer többet mint
a kérgét . De hiányzik bel ől e a . suavltas in consentiendo et credendo" (Denz.
1791, Ar ausic. 11. ).

5) Mert a h i t e r é n y . Gyakorlása álta l sajá tmagát regenerálja. Van
benne aktiv vonás: a hit hallásb ól van, ez beFogadó tevékenység, de ezért
azonnal tovább kell adni mások irányában a hit igazságait. Ak iben süket a hít
hallásának füle. ugyanott néma az igehi rdetés ajka, mint Zakariás papnál,
Ker. szt. János aty jánál, aki nem hitt az angyal szavának, ezért megnémult
mindaddig, míg be nem teljesedett az angyal igérete. A süketnémaságnál a
süketség a kezdóbaj : nem hall ja saját és mások hangját, nem tudja utánozni
más hangját, ellenórizni sajátj át, ezért lassan hibásan beszél, majd sehogy ,
s végül egészen megném ul. Aki jól hall, az hely esen is beszél. akiben ép a
hit hallása, abban hibátlanu l beszél a hit tov ábbadásának eszköze: a nyelv is,
kivál t ha a Szent lé lek nyelvét beszéli és érti.
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Tengere n látni, hogy a vi torlások biztosabban állnak a vizen, mint a gőzö·

sök. Mert a vizen kívül a láthata t lan elemre: a l evegőre is támaszkodnak. Igy
a hívő keresztény ember a te rmészet erőin tú l új erőforrásokat kap hitétől,

amikrő l a hitet len ember nem tud. A kis madárka sem esik le az ágról,
még akkor sem, ha az letörik alatta, mert van szárnya és azzal a láthatatlan
elembe : a l evegőbe kapaszkodva elszárnyal. A hit nekünk olyan mint a nap
sugár: égből jön, aranybó l van, vékony, de erős vihar sem képes elmozdítani,
megérinti a sarat, de nem lesz piszkos , a legkisebb résen is bejön és az élet
fel tételeit viszi oda, ahol megje lenik.

"REJTOZO ISTENS~G . HITTEL ÁLDALAK!"

(Rekoll ekció s szentségimádás)

VENEREMUR CERNUI

Reggel a szentmisénkben részesei vol tunk a mindennapi csodának:
megjelen ült kezünk között az Aldozat , az emberiség egyedüli nagy
áldozata. Mivel sokszor alig érünk rá elidőzni e nagy Jel előtt, most
eljöttünk, hogy pótoljunk so k gratiarum actio-t. "Nem tudtál velem
virrasztani egy órát?" Szeretnők most im ádásban tölteni ezt az órát.

Délelőt t elmélkedtünk a Te jelenlétedről - szavaidban: "Praesens
(etiam) ades t in verbo suo, siquide m ipse loquítur dum sacrae Scr íp
turae in Eccles ia leguntur (Inst . de cultu Mysterii Eucharistici, n . 9.).
Most pedig jelenlétedről oltár i szen tségedben . - Az Eucharistiában
kül ön leges mödon vagy je len, "totus et integer Christus, Deus et homo,
substantialiter et continenter (íbídern) .

Tehát mi imádunk. "A mi századunk beteg, mert nem tud imádni 
mondta va laki (P. Eymard), E lvesztette érzékét Irántad; építeni akar
juk a humánusabb világot, de elvesztettük a humánum igazi értelmét,
mert Téged tagadtunk, a teljes embert s Istent, aki nél kül nincs igazi
ember . Szeretnők építeni a testvériség világát, de szavunk sokszor csak
frázis, - m égha igen sz épen is hangzik - mert hiányzik belőle az az
erő, amit Te adnál az igaz i felebará ti fogalmazásokban. Nincs erőnk

meg is valósí tani, mert ezek csak ide ológiák, mert önzésünk eltakarja
a Te létezésedet; á lmodunk egy szabad világr ól , de Téged tagadva.
különféle rabszolgaságok felé haladunk.

Segíts Urunk, "digne et devote" im ádni.
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