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az Atya. Neked, édes egy Fiának – az emberek iránt 
való gyöngédségből – nem. Mert az ember valóban 
nyomorult teremtés. Nélküled egyetlen bűnéért sem 
tudna önmaga eleget tenni.

3. Te, Istenem, jóságodban felém hajolsz. Pedig si-
lányabb vagyok, mint az a fekete föld, amelyen 

botladozva jársz. Az legalább terem, ha napod rásüt. 
Én sokszor Neved kimondására is rest vagyok. Pedig 
mennyi kegyelemmel melengetted már fagyos szíve-
met!…

4. Ki vagy Te, édességes Istenem? A Boldogságos 
Szűz Teremtője. – És ki vagyok én? A fájdalmas 

Anya kegyetlen kínzója.

5. Te szelíd kereszthordozó vagy. Én csak botlado-
zom nyomodban. Pedig sokszor néztél már rám 

mély, magadhoz hívó tekintettel. S én – akárcsak 
Cirenei Simon – oly nehezen tudom eldadogni, hogy 
a kereszt kegyelem.

6. Ki vagy Te? Az irgalom. – S ki vagyok én? Gyarló 
teremtmény… Milyen jó, hogy találkozunk a ke-

resztúton! Mert ahol az irgalmasság mélysége talál-
kozik a nyomorúság mélységével, ott magasodik fel 
a szeretet hegye. – Íme, Veronika is csak azért kapta 

37.

Ki vagy Te, és ki vagyok én?
Assisi Szent Ferenccel a keresztúton

Talán sehol sem tűnik ki annyira az Istenember fensége és 
a sárból gyúrt ember nyomorúsága között levő különbség, 
mint a keresztúton. Oda való tehát az Assisi Szent Ferenc 
szívéből pattant kérdés: Ki vagy Te, édességes Istenem, 
és ki vagyok én, semmi féreg, haszontalan szolgád?

1. Ki vagy Te? – Az édes türelem maga. Megte-
hetted volna, hogy egyetlen villámló tekintettel 

lesújtod a gyűlölködőket, és megítéled az ítélni aka-
rókat. Akkor is tisztelettel néztünk volna Rád igaz-
ságosságodért, és féltünk volna hatalmadtól. De így 
– szeretetből született türelmedért – azt mondjuk ne-
ked: Édességes Istenünk. Veled szemben én igazán ha-
szontalan féreg vagyok! A Szeretet halálát kívánom, 
ostort fonok, szöget kalapálok, kezemet mosom, vagy 
legjobb esetben tétlenül nézem a halálthozók sürgö-
lődését.

2. Ki vagy Te? – Tiszta áldozati Bárány. Válladon a 
világ temérdek bűne. Izsáknak megkegyelmezett 
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11. Te vagy a Szelídség, Türelem, Szeretet. – Én 
maga a szívtelenség. Akár kifejezetten bűnt kö-

vetek el, akár a jóban vagyok hanyag, csak úgy ér Té-
ged, mint kemény kalapácsütés.

12. Te vagy a Megbocsátás, az Irgalom. – És én va-
gyok az, akinek bocsánatért könyörögsz, mert 

vakságomban sokszor nem tudom, mit cselekszem.

13. Te halálodban is élő Jóság vagy. Viszed a jóhírt a 
pokol tornácán szomjazóknak. – Én halálomban 

rothadás vagyok, s csak a Te jóságod önt belém életet.

14. Te vagy az, aki boldogan mentél át a halál kapu-
ján, mert tudtad, hogy nyomodban a mennybe 

léphet már a paradicsomból kiűzött ember is. – Vi-
szont én vagyok az, aki olyan nehezen látom be, hogy 
a halállal kezdődik az Élet.

Te vagy az Élet, én a halál. Te hatalmas vagy, én botladozó 
gyermek. Te vagy az Irgalom, én nyomorult senki… De 
éppen éltet adó hatalmadért és irgalmas szeretetedért bízom 
Benned, édes Uram.

szereteted édes jelét, mert senkisége tudatában ment 
Hozzád.

7. Jézusom, ha eséseddel agyontapostál egy fér-
gecskét, ártatlanul szenvedett helyettem. Mert az 

a féreg legalább megtette kötelességét: élt, gyarapo-
dott. Én – a féregnél is hitványabb ember – lelkileg se 
nem élek, se nem gyarapodom.

8. Ki vagy Te? – Agyongyötört Istenember. Mivel 
ember is vagy, jólesik neked a siratók részvé-

te. Csatlakoznom kellene a könnyezőkhöz. Hiszen 
egész életemben zokoghatnék, hogy megsirassam a 
Te megtépett életedet és az én csúf haláljátékomat!…

9. Ki vagy Te? – Az emberi természettel egyesült 
édes Isten. Sajnos, sokat kell szenvedned az em-

beri természet miatt. Bűneink súlya földre vonja meg-
gyötört testedet. – És ki vagyok én? Földhöz ragadt, 
hitvány ember. Nélküled sohasem tudnék megszen-
telődni.

10. Te vagy, Jézus, a szeplőtelen Tisztaság. – Én a 
gonosztól megfertőzött lélek. Ha kegyelmed 

nem segítene, minden pillanatban megszégyenítőid 
sorába kerülhetnék.


