BRIEF AAN DE GEESTELIJKEN
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Laten wij allen die geestelijken zijn,
niet voorbijgaan aan de grote zonde en achteloosheid van sommigen
ten opzichte van het allerheiligst lichaam en bloed
van onze Heer Jezus Christus
en van zijn geschreven allerheiligste namen en woorden
die het lichaam heiligen.
We weten dat het lichaam er niet kan zijn,
als het niet eerst geheiligd wordt door het woord.
Lichamelijk hebben en zien we in deze wereld
immers niets van de Allerhoogste zelf
dan het lichaam en bloed,
de namen en woorden
waardoor we gemaakt zijn
en uit de dood tot het leven verlost.
Laten allen nu die de allerheiligste geheimen1 bedienen,
en vooral zij die dit ondoordacht doen,
er eens bij stilstaan,
hoe vies de kelken, corporalen en het altaarlinnen zijn
waarop het lichaam en bloed van onze Heer wordt geofferd.
En door velen wordt het lichaam
op een vuile plaats achtergelaten,
achteloos gedragen,
onwaardig genuttigd
en ondoordacht aan anderen toegediend.
Ook zijn geschreven namen en woorden
worden soms met voeten getreden;
want een aards mens ziet niet
de dingen die van God zijn. (1 Kor 2,14)
Worden wij bij dit alles niet bewogen door liefde?
Onze-Lieve-Heer geeft zich immers zelf prijs
in onze handen
en wij raken Hem aan
en nuttigen Hem dagelijks met onze mond.
Of weten wij dan niet
dat wij in zijn handen zullen vallen?
Laten wij ons daarom in al deze en andere zaken
snel en vastberaden verbeteren;
en overal waar het allerheiligst lichaam
van onze Heer Jezus Christus
ongeoorloofd is neergelegd en achtergelaten,
moet het van die plaats verwijderd
en op een kostbare en afgesloten plaats gelegd worden.
Zo ook moeten de geschreven namen en woorden van de Heer,
overal waar zij op een vuile plaats gevonden worden,
verzameld en op een passende plaats neergelegd worden.
En wij weten dat wij gehouden zijn
al deze dingen boven alles te onderhouden
.
Noot in de Geschriften: ‘Lezing, overgenomen uit het handschrift van Subiaco. De meeste manuscripten
lezen ‘dienstwerk’ in het meervoud. In het Latijn bestaat het verschil uit slechts twee letters: ministeria of
misteria.’ Paolazzi leest misteria, zoals hier vertaald is.
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overeenkomstig de bevelen van de Heer
en de bepalingen van de heilige Moederkerk.
En hij die dit niet doet,
moet weten dat hij voor onze Heer Jezus Christus
verantwoording moet afleggen
op de dag van het oordeel. (vgl. Mt 12,36)
Wie dit geschrift laat overschrijven,
opdat het beter onderhouden wordt,
mag zich gezegend weten door de Heer God.

