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Betlehemben megtestesült, keresztrefeszített Istenember, Názáreti Jézus! Feltámadásoddal
beigazoltad minden szavad. Hiszek Neked. Hiszem és büszkén vallom, hogy testvéred vagyok. Hogy
Te vagy a fő és én a tag abban a titokzatos Krisztus-testben, amelyben mennybemeneteled után - mint
második Krisztus - itt maradtál közöttünk az Egyházban. Életem végső értelme, hogy ez a Titokzatos
Test betöltse hivatását: a golgotai áldozat gyümölcse, a kegyelem, eljusson azokhoz, akikért
meghaltál, minden emberhez. Eljusson és üdvözítse őket.
Köszönöm, hogy a magyar nemzet gyermekévé tettél. Akarom is szolgálni minden erőmmel országom
és nemzetem. De túl minden országon és nemzeten életem nagy célja a Hegyi Beszédben meghirdetett
Isten Országa. Egész énemet, úgy, ahogy Tőled kaptam, az Isten Országa építésére ajánlom. Akarom,
hogy a lelkekben megszülessék az Ország, amelyben szent az Istennek a neve, s amelyben az Ő
akarata történik, miként a mennyben. Nincsen kikötésem. Feltétel nélkül adom át magam e második
Krisztusnak, az Egyháznak. Rendelkezz velem! Íme, itt vagyok. Küldj! Küldötted, apostolod akarok
lenni. - Ha élet, élet. Elviselem, bármilyen nehéz is legyen. Ha meg halál, majd ád hozzá erőt, aki
Tarziciusnak és Ágnesnek adott, azt is elfogadom.
Tudom, hogy nem a magam érdeméből mondom el mindezt Neked, Uram és Mesterem. Tudom, hogy
Te választottál, és meg sem érdemlem. De ha kiválasztottál, én ragaszkodom e választáshoz. Éppen
ezért ígérem, hogy szentséges Tested és Véred vétele által egyre szorosabban és elszakíthatatlanabbul
fűzlek magamhoz, hogy Benned éljek és elválaszthatatlanul egy legyek Veled. Ígérem, hogy eltanulom
Egyházadtól az örök élet igéit, s addig tanulom, amíg csak úgy nem fogom tudni hirdetni tanításodat,
hogy megértsék és befogadják azok, akikhez küldesz. S ígérem végül, hogy állhatatos leszek a
szürkeségben is. Akármilyen piciny és rejtett lesz az a feladat, amelyet reám bíz az, akit fölém
rendeltél ez Isten Országát építő munkában, megteszem. Akarok lenni az Isten sürgönydrótja, amelyen
átmegy az üzenet!
Nem akarok más dicsőséget, csak a Krisztusét, a kereszt dicsőségét, hogy Krisztussal imádkozhassam,
dolgozhassam, és kiegészíthessem szenvedését az emberiség boldogságáért. Az Isten e szép világát
meg nem vetem, de semmi sem kell belőle, ami benne Krisztussal ellenkezik. Csak Őbenne legyen
örömöm és dicsekvésem. "Ne dicsekedjem másban, mint a mi Urunk keresztjében, akiben
keresztrefeszült nekem a világ és én a világnak." Add, Uram, hogy soha el ne feledjem
szavad:"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért... . Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak
és üldöznek titeket, és hazudván minden rosszat mondanak rátok énérettem. Örüljetek és vigadjatok,
mert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben."
Szentháromságos egy Isten, adj erőt, hogy ennek örüljek, ezen vigadjak, a mi megfeszített, de
feltámadott Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
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