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egyetlen feladata, hogy »felkeljenek« a mulandó dolgokba való belesüppedtségükből és lelküket
Istenhez emeljék.

4. SZENTBESZÉD. Hetvenedvasárnapot megelőző vasárnap ..................................... 107
Ez a beszéd arról szól, hogy a lélek az idő és az örökkévalóság között lebeg, ám ha elszakítja magát a képektől és a benyomásoktól, akkor a belső ember Isten igáját édesnek, a külső ember pedig Isten terhét könnyűnek fogja találni.
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Arról, hogy a Boldogságos Szűz Mária életében és napirendjében miképpen valósult meg az elmélkedés és az imádkozás, a munkálkodás és a szemlélődés tökéletes összhangja.

6. SZENTBESZÉD. Farsangvasárnapot követő péntek ................................................ 127
A minden betegséget gyógyító tavacska vizéről, vagyis Krisztus véréről, valamint a lélek gyógyulásának öt csarnokáról: az alázat, a lélek alapjára irányuló figyelem, a bűnbánat, a lelki szegénység és a visszatulajdonítás csarnokáról; továbbá arról, hogy az embernek betegségében türelmesen kell várakoznia, míg csak Maga Isten meg nem gyógyítja.

7. SZENTBESZÉD. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe ......................................... 142
E magasan szárnyaló beszédből megtudhatjuk, hogy milyen módon kellett élnie az Istenszülő
Szűznek ahhoz, hogy előbb szellemi, majd lelki, végül pedig testi értelemben is megfoganhassék
benne Isten.

8. SZENTBESZÉD. A nagyböjt ötödik szombatja ...................................................... 152
Johannes Tauler, Isten kedves barátainak egyike a mi lelki épülésünkre ebben a szentbeszédben
a fények Fényéről és minden fény örök Forrásáról osztja meg velünk gondolatait; elmagyarázza,
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meghaladó isteni békében, aki minden földi kötöttségét maga mögött hagyva, emberi természete fölött diadalmaskodva egész szívével Istene felé fordul.
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