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TERMÉSZETFÖLÖTTI.E IBH ARABI,
MISZTIKA] A? IRTA: P. ELlSÉE DE LA MATIVITÉ O. C. D.

(Folytatás.)

Ha Ibn Arabi nem is tekinti a kegyelmet az isteni természetben való
részesedésnek, mégis elismeri róla, hogy az üdvösség szempontjából nélkülöz
hetetlen ingyenes adomány, melynek kibontakozása a tökéletesség elnyerésé
nek biztosítéka. Tudjuk, hogy Szent Pál is így szól róla. Ibn Arabi szent
Ágoston leglényegesebb meghatározásait teszi magáévá, amikor kijelenti,
hogy a kegyelem már ahhoz is szükséges, hogy az ember a kegyelmet kérje,
vagy kívánja.

Nem követjük a murciai szuffit a különböző kegyelmek felsorolásában.
Még csak egy, a misztikát közelebbről érintő klasszifikációját idézzük:

«Van egy kegyelem, mely megtisztítja a szívet, megvilágosítja és min
dentől felszabadítja, annyira, hogy csak Isten maradjon meg benne és amely
az aszkézis gyakorlására és a lelki harcok megvívására ad erőb>

A lélek harca. Ezzel a kifejezéssel, mely ma már szinte klasszikus a
keresztény irodalomban, Ibn Arabi írásaiban is találkozunk. Ezzel fejezi ki a
kegyelem munkáját a tökéletesedésre törekvő lélekben. Erre az építő munkára
az «utazási szót is alkalmazza és tanítványait az indulás pillanatában figyel
mezteti arra, hogy az út, melyre ráléptek, nehézségekkel és megpróbáltatá
sokkal van teli és hogy ne várják túl hamar a misztikus megvilágosodást;
ha még nem gyakorolták volna valóságban az erényt.

«Ne feledd el hőn szeretett testvérem, hogy sok út van, de csak egy az
igazság útja ... És kevesen vannak, akik ezt az utat követik ...

Minden józan embernek tudnia kell, hogy ez az út sok nehézséggel, meg
próbáltatással, veszedelemmel, kűzködéssel van tele. Nem várhat tőle senki
kényelmet, nyugalmat vagy bármely élvezetet. De hogy is várhatna pihenést
és kényelmet az, aki úton van? ... És ha erről beszélünk, nem a világi emberre
gondolunk, aki itt lent keresi boldogulását, aki csak a földnek dolgozik és a
hiú dolgok elnyerésének szenteli magát ... A mi célunk ezeket mondván,
csak ennyi: óva akarunk inteni mindenkit, aki időnek előtte és sietve akarja
elérni a szemlélődés szellemi gyönyöreit. A nagy lelki mesterek valósággal
gyűlölik ezt a sietséget, mert csak időveszteséget jelent. Ha az utas makacsul
ragaszkodik ahhoz, hogy a szemlélődő imádság által túl hamar jusson el az
ilyen misztikus állapotig, eléri azt, hogy ezt a misztikus állapotot talán le
kényszeríti önmagához, de ezzel csak veszedelembe sodorja magát. Ha ön
sanyargatás nélkül jutsz el a megvilágosodás állapotába, sohasem lesz belőled

tökéletesen misztikus lélek, hacsak nem egészen kivételesen.r
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Ehhez hasonló gondolatokat Szent Terézia és Keresztes Szent János
műveiben is találunk. Szent Terézia és Keresztes Szent János írásainak ismerői

közül ki ne emlékezne a misztika doktorának intelmeire, melyeket a «Montée
du Carmels elején intéz tanítványaihoz. «Nehézségeket és megpróbáltatáso
kat hirdet azoknak, akik a világ dolgairól való lemondásuk fejében természet
fölötti édességre és gyönyörűségre számítanak.» Ki ne gondolna itt a Karmel
megreformálójának mélyen szellemes Szavaira, melyekkel azokhoz szól, akik:
«Úgy szeretnék összeegyeztetni a lelket a testtel, hogy idelent pihenésben
legyen részük, odafönt pedig Istenben örvendezhessenek. Ez annyi, mintha
egy helyben topognának ; így pedig sohasem fogják elérni a lélek szabadságát.»

Amikor az, aki a tökéletesedésre törekszik, tudja már, hogy milyen
nehézségekkel kell számolnia, amikor már óva intették attól a veszedelemtől,

melyet a türelmetlen sietség jelent, kellőképen van felkészülve a purifikációra.
Ibn Arabi szerint három ilyen purifikáció van: Az érzékeké, a szívé és a szel
lemé. Az első a töredelemben és az önsanyargatásban valósul meg, a második
a magányt és a szemlélődő imádságot készíti elő, a «hit pedig a szellemet
tisztítja meg feketeségétőls. Amit a mester (la szellem csiszolásánaks nevez,
azt (ca lényeges dolognak» tekinti és azt mondja, hogy ezt keresi a lélek, amikor
a «szellem hajlékais-ba akar eljutni.

De lássuk előbb, mit ért az érzékek purifikációja alatt: «A lélek érző

része egy a test minden ízében székelő gyönyörteljes vágyakozásra képes erő,

mely egyrészt minden veszedelmes, másrészt minden dicséretes kvalitás forrása.
Tudnod kell, hogy a taszító (irrascibiIitas) és vonzó képesség (concupiscibili
tas) a szenzitiv léleknek két lényeges attributuma és hogy ebből a kettőből

születnek az összes szenvedélyek. A szenzitív lélek purifikációja éppen ennek
a két erőnek egysúlyban való tartásában áll. Mert, ha a vágy túlnő egy bizo
nyos fokon, érzéki kívánság, mohóság, hiú remény, képmutatás és irigység
lesz belőle.i

Ibn Arabi ebben az elméletében, mely szerint a szenzitiv lelket a taszító
(irrascibilitas) és vonzó (concupiscibilitas) erők két árama tartja mozgásban,
Arisztoteleszen keresztül Aquinói Szent Tamással találkozik. A szenvedélyek
ről szóló tétele ezek szerint felfogásban közel áll a tizenhatodik század keresz
tény misztikusainak tanításához. Ne felejtsük el, hogy Keresztes Szent János
az érzékek purifikációja alatt a kívánságok purifikáci6ját is érti. Megmarad
azon a területen, melyet Ibn Arabi a lélek érzelmi területének nevez.

Az első éjszaka, vagyis tisztulási folyamat a lélek érzéki mivoltára vonat
kozik. Éjszakának nevezzük azt az állapotot, melyben a lélek kívánságai tel
jesülésében nem leli már kedvét. Azonnal érzékeink megfékezéséhez kell lát
nunk és öröm és kielégülés nélkül, mintegy homályban kell hagynunk őket;

ha erre gondunk lesz rövidesen haladni fogunk. A négy természetes szenvedély
leküzdésére és lecsillapítására (melyek az öröm, a remény, a félelem és a fáj
dalom) a teljes és tökéletes gyógyszer, mely egyben rendkívül érdemszerző
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és nagy erények forrása az, ha az ember nem a könnyebbik, hanem a nehezeb
bik dolgot választja .. ol)

Ibn Arabi szerint az érzékek purifikációjára a töredelem és az önsanyar
gatás vezet. A töredelem szerinte

«Minden állandóság eredete, minden megvilágosodás pecsétje, minden
misztikus állapot kulcsa. Föld, melyre a ház épül. Akinek földje nincs, az nem
építhet házat és akiben nincsen töredelem, az nem ismerhet sem állandóságot,
sem misztikus állapotot.i

Az a töredelem, mely a mester szerint a misztikus élet fundamentuma,
a keresztény nyelvhasználatban a megtéressel egyértelmű. A létra legalsó
foka a hitetlenek töredelmessége, amikor az izlám hitvallását elfogadják;
a bűnösök töredelmessége, amikor visszatérnek Istenükhöz és a hívőké,

amikor a tudatos bűn elől rnenekülnek. Második foka a választottak töredel
messége.

«Elkerülni azokat az eszméket és gondolatokat, melyekre a világi gon
dok késztetik az emberb>

Ezután a választottak közül való választottak töredelmességére kerül a sor.
«Elkerülni, hogy szívünk bármivel is foglalkozzék, melyben Isten

emléke nem él.»
Ha Ibn Arabit megkérdezzük, mit követel a lelki embertől ez után a

penitencia után, ezt feleli :
«Az ujonc kötelezettségei közé tartozik az is, hogy serényen gyakorolja

a böjtöt, a virrasztást a hallgatást és a magányosságot, mindenek előtt azon
ban teljesítse azt, amit a penitencia ráró.

Művében nem sok időt szentel ezeknek a gyakorlatoknak, valószínűleg

azért, mert környezetében amúgy is sok szó esett róluk. Nehéz is lett volna
túlszárnyalni Algazel «Ihyat CÚllŰ művének második részében előadott ide
vonatkozó fejtegetéseit.

Ibn Arabi inkább az önmegtagadásra, az Istenben való megnyugvásra,
az alázatosságra, valamint azokra az erényekre terjeszkedik ki, amelyet ma
passziv erényeknek nevezünk.

Az önmegtagadásnak az önszeretet legyőzésére irányuló leghatékonyabb
formája szerinte, az engedelmesség:

«Rendeld alá lelkedet valakinek, aki tilt és parancsol. Tekintsd magad
tanítványának, őt pedig fogadd el mesterednek és lelki vezetődnek, mert
kirlönben soha sem jutsz el odáig, hogy cselekedeteidben másvalakinek az
akarata legyen döntő, enélkül pedig önszeretetedtől sem fogsz megszabadulni.
Kényszerítsd bár lelkedre a legkeményebb megpróbáltatásokat, az továbbra
is önmagát fogja követni, mert hiszen a megpróbáltatásokat önmaga válasz
totta meg. Ismerje bár a misztikus szemlélődés legszubtilisabb titkait, nem
szabadul meg önzésétől, gőgjétől mindaddig, amíg egy másik, hozzá hasonló
léleknek nem rendeli alá magát engedelmesen és nem tűri, hogy az tilalmak-
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kal és követelésekkel vezesse ... Légy hát azon fiam, hogy mestert találj
magadnak, aki vezessen.i

Szinte szükségtelen, hogy kűlön rámutassunk Keresztes Szent Jánosnak a
fenti idézettel azonos tanítására. Szerinte: «Az alázatos lélek jellegzetes vonása
az, hogy nem meri egyenesen Isten tanácsát elfogadni anélkül, hogy erre
vonatkozólag embertől kérne megerősítést.t Jézusról nevezett Szent Terézia
pedig ezt mondja : «Ez a legbiztosabb módszer, melyet magam is követek ...
Az ember lelkét és a nyert kegyelmeket bizza rá teljesen gyóntatójára, 
aki jó teológus legyen - és engedelmeskedjék neki.i De igenis rá kell mutat
nunk egy felfogásbeli eltérésre Ibn Arabi és Keresztes Szent János, valamint
Szent Terézia között.

Szent Terézia, amikor a lelki vezetőről beszél, azt mondja: «Bizony
vigyázzunk, nehogy olyat válasszunk, aki valami riasztóan komor szemfor
gatásra tanít bennünket, vagy olyat, aki azt hiszi, hogy minden rendben van,
ha a rábízott lélek kicsinyesen apró hibáira vadászik.r Más helyen azt taná
csolja, hogy inkább lelki vezető nélkül éljen az ember, semhogy rossz és tudat
lan lelki vezetője legyen. A Misztika Doktora pedig sok helyütt felrójja a lelki
vezetők tehetetlenséget és nagyrészt nekik tulajdonítja a vezetettek siker
telenséget. Ibn Arabi kevésbé ridegen itélkezik a meg nem felelő lelki vezető

esetében. Ez az attitűd nyilván egy bizonyos illuminizmusból táplálkozik,
mely a lélek útjaira vonatkozólag túlzott jelentőséget ad az inspirációnak és
úgy véli, hogy az inspirációt a lelkivezető szuffi kapja.

Igy, az Amr-ban ezt írja:
«Ha egy tanítvány ellentmondásra emelkedik, a szuffi, ki éppen magya

rázatot tart valamely kérdésről, hagyja abba a magyarázatot, mert a szuffik
sohasem beszélnek annak jelenlétében, aki ellentmond nekik. Ez azért van
így, mert az ő tudásuk a próféta öröksége lévén, ellentmondást nem fogad
nak el ...»

Viszont ez a tévedhetetlenségre való hivatkozás sem akadályozta meg
a vezető szuffit az alázatosságra vonatkozó remek sorainak megírásában,
melyeket itt idézünk:

(Az alázatosság a legmagasztosabb hajlék a lélek útján és az utolsó
határkő, melyet az Isten embere elér. Lényege annak a megismerésnek, hogy
a lélek rabszolga voltaképen és hogy rabszolgasággal semmiképen sem egyez
tethető össze a méltóságviselés. Ezért mondta a mesterek mestere (Abumedin) ;
a méltóságviselés szeretete legutoljára távozik el Isten őszinte barátjainak
szívéből, ez a szeretet pedig csak a tudatlansággal fér össze.i

«Alázatos ember az, akinek lépéseit az igazság irányítja», mondja Szent
Terézia.

A szuffi-mester mintha nem is gondolt volna a passzív megtisztulás szük
ségességére. Ez a hiány szellemiségének Plotinusztól átvett elemeire vezethető

vissza. Plotinusz, Plátóval egyértelműen azt hangoztatja, hogy a lélek be-
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szennyeződése az anyagban való elmerülés következménye. Miért lépne közbe
Isten ott, ahová a mi aktivitásunk el nem ér?

Ennek ellenére van egy-két értékes gondolata a türelemmel elviselt
megpróbáltatásokra vonatkozólag: szerinte Isten azt akarta, hogya hajléko
kat csak az erények gyakorlásával érhesse el az ember. Azt is mondhatná
valaki erre, hogy a megpróbáltatás nem erénygyakorlat, pedig egészen bizo
nyos, hogy megpróbáltatások által olyan hajlékokba jut el az ember, amelye
ket soha meg nem ismerne nélkülük.

«... A megpróbáltatás önmagában nem szerez senkinek sem állandó
hajlékot és önmagában senkit sem emelhet közelebb Istenhez ...

Ha a megpróbáltatás, mint olyan, Istenhez emelné az embert, akkor
minden szenvedő, ha sokistenimádó. vagy hitetlen is, de közben megpróbál
tatások érik, elnyerhetné ezt a kegyet, holott ezek a megpróbáltatásban csupán
Isten büntetését látják ... Isten tehát csak azok számára készíti a hajlékot,
akik a megpróbáltatást türelemmel viselik.i

Ennek a lelki harcnak közvetlen eredményeként jut az ember az erények
birtokába. Ha jól megnézzük, Ibn Arabi tanításában fölleljük mindazokat az
erényeket, melyeknek elérésére mi, keresztények törekszünk; és pedig sérel
mek elviselését anélkül, hogy hasonlóval fizetnénk meg értük, a bajbajutottak
megsegítését, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását; az önmegtartóz
tatást, a szerénységet, a hallgatást és a legszigorúbb, legmegbízhatóbb mora
listák követését.

Hogy pedig biztosabban haladjon az erények gyakorlásában, sohasem
hanyagolja el az ember a lelkiismeretvizsgálatot. Kérje számon lelkétől még
gondolatait is és ébresszen szívében bűnbánatot, mert ha szégyenkezni tud
azon, hogy Istent megbántotta, könnyebben fogja elkerülni azt, amitől Isten
eltiltja őt. Egyébként fontos, hogy a lélek a nap minden pillanatában gondo
san lesse, mit kíván tőle Isten, mit kell tennie ... És akkor cselekedjék mindég
aszerint, mintha

«az a jó, amit éppen tesz, utolsó cselekedete lenne e világon, mintha
azzal kellene megjelennie Isten előtt; így azután tiszta szándék vezérli az
ember cselekedeteit és Isten csak a tiszta szándékból fakadó cselekedetet
fogadja el.

Imádság. A keresztény lelki élet első mesterei imádás alatt «a lélek Isten
hez való felemelkedését» értették és ebben a meghatározásban összefoglaltak
minden, a lélek és Isten között fennálló olyan viszonylatot, melynek párbeszéd
szerű jellege van. Az első szerzetesek igen szerették a röpimákat, melyeket
Szent Ágoston «Brevissimas et raptim quodamodo jaculatasi jelzővel illet;
az efajta imát különösen az egyiptomi testvérek kultiválták. Jóllehet ezekben
a legrégibb közösségekben nem találjuk semmi nyomát a mai értelemben vett
elmélkedő imának, mégis azt kell hinnünk, hogy a szerzetesek csendes és
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magányos perceikben képzelőtehetségük és intelligenciájuk erejével igenis
gondoltak Isten tulajdonságaira, az élet végső értelmére és az erények gya
korlásának mulhatatlanul szükséges voltára. Istennel való társalgásuk módja
akkoriban mindenesetre a Szentírás szövege feletti elmélkedésböl és a zsolozs
mázásból állt. Az imádságos lelkek már akkor jól ismerték az imádás szubli
máltabb megnyilatkozásait is, így pl. azt az imát, melyrőlCassius azt mondja,
hogy önmaguk fölé emeli az érzékeket és melynek sem hangra, sem a nyelv
mozgására, sem bármely kiejtett szóra nincs szüksége, mert azt kizárólag az
isteni világosság beáramlása által megvilágosított értelem bocsátja az Úr elé.
Erre gondol Remete Szent Antal is, amikor tökéletlennek mondja azt az imát,
«melyben a szerezetes megérti önmagát és érti, hogy mit mond Istennek».
Ezt az Istennel való kontaktust már nagyon hamar megvilágosodottságnak
nevezték. Kezdetben a lélek nem nyer több világosságot, mint amennyit
egy mécses áraszt, később azonban megnövekszik, megélénkül ez a világosság
mindaddig, míg egészen el nem árasztja a lelket és ekkor érkezik el az értelem
a mennyei igazságok elmondhatatlan kontemplációjára.

A középkori misztikai iskolákon és a tizenhatodik század szellemiségén
keresztül úgy látjuk Szent Ágostonnak az imára vonatkozó tanítását, mintha
az ebből a kezdetleges csírából fejlődött volna ki. Anélkül, hogy foglalkoznánk
azzal hosszasan, mennyiben hatott a kereszténység a muzulmán szellemiségre,
vizsgáljuk meg azokat az elméleteket, melyek a murciai szuffi tanításában
a mi imára vonatkozó tételeinkkel egybevágnak.

Ibn Arabi csak azért szól a rituális imáról, hogy annak mindjobban való
spiritualizálásáról beszéljen.

«Amikor az előzetes mosakodást végzed, azon légy, hogy azt az előírt

követelményeknek megfelelően teljesítsd. Végezd a kézmosást, misztikus
jelentőségének tudatában és tisztítsd meg kezeidet mindattól, ami a világban
rátapadt ... Mosd meg arcodat a szégyenben, melyet Isten megsértése felett
érzesz és karodat könyékig a Gondviselésbe vetett hited erényében; kend
meg fejedet szegénységed. alázatosságod tudatával mosd meg füledet lelked
hangjával és azzal a vággyal, mely a legtökéletesebb indítások követésére
indít, mosd meg lábadat, hogy méltóan hághass föl a kontempláció csúcsaira.s

A keresztény szellemiség történetírói rendszerint azt állitják, hogy a
tizenötödik század előtt nyoma sinc'> a szószoros értelmében vett elmélke
désnek. Ezzel szemben úgylátszik. hogy az izlám már a tizenegyedik század
ban ismerte ezt a módszert. Algazel az «lhjas-ban leírja azt, amit a keresztény
nyelvhasználat később az értelmi képességek működtetésének nevez. Szerinte
az emlékezet közli az értelemmel az elmélkedés mindenkori tárgyát, Ú. m. a
bűnt, az erényt, az végső dolgokat, az isteni tökéletességet; majd az okoskodás
áll munkába és feldolgozza az emlékezet által felszínre hozott igazságokat;
a gondolkodás gyümölcse, a meggyőződés kiérleli, azután a komoly elhatáro
zásokat és a szeretetet.
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Vajjon értékelte-e Ibn Arabi az elmélkedést? Nem sokat szól róla.
Ne feledjük el, hogy általában nem kezdők számára írta tanításait. Egyébként
már elvből sem különösebben bízik a diskuzív módszerben. Szerinte az érte
lemnek a természetfölötti igazságok felfogására irányuló képessége igen köny
nyen tévedésre vezet. Az elmélkedést csak az isteni kinyilatkoztatás adta
szigorú keretek közt ajánlja. Ujoncok és világi emberek számára inkább az
elmélkedő olvasmányt írja elő.

«Ha tudsz írni és olvasni, úgy fogadd meg, hogy ilyenkor elolvasod a
koránnak egy-egy fejezetét. Ne nézz se jobbra, se balra, csak a szövegre
figyelj és olvass fennhangon. Emígy zsolozsmázva kérd számon lelkedtől

viselkedésedet, valahányszor az olvasmány tárgya indítást ad erre; ha gon
dolkodásra késztető szakaszra bukkasz, elmélkedj felette ... Ha olyan tulaj
donságról van szó, mely általában a hívő lelkek sajátossága, vizsgáld meg,
él-e benned ez a tulajdonság. Köszönd meg Istennek ha felleled magadban és
határozd el, hogy megszerzed, ha még nem élne lelkedben ...1)

A léleknek az ilyen elmélkedő olvasmányhoz kell visszatérnie. vala
hányszor belefárad az elmélkedő imába.

(<Az elmélkedő ima összefoglalja a lélek törekvéseit és megtisztítja a
belső látást. Ha gyakorlása közben elfáradnál. hagyd abba és olvasd elmél
kedve a Koránt.s

Még egy gyakorlatot dicsér nagyon Ibn Arabi. Azt állítja róla, hogy
nagyon megkönnyíti a léleknek Istennel való benső társalgását; ezt a gyakor
latot a keresztény nyelvhasználatban Isten jelenlétének nevezzük. Ahhoz,
hogy lsten jelenlétében megmaradhasson, Szent Terézia tanításának követői

azt követelik a lélektől, hogy úgy viselkedjék, mintha rajta és Istenen kívül
semmi más sem lenne a világon. Szent Terézia azt mondja például: «Szüksé
ges, hogy (a lélek) kezdetben mindenek fölött lebegjen, csak önmagával fog
lalkozzék és úgy érezze, mintha a földön semmi más nem lenne, csak Isten
és ő maga.» Keresztes Szerit János pedig ezt mondja: «Úgy élj e világban,
mintha csak Isten és a te lelked élne benne». Ezt a gondolatot mármost Ibn
Arabi így fejezte ki : «Győződj meg arról, hogy csak két lény él a világon, te,
meg Ű. (Isten.)»

Ebben a meggyőződésében a lelki ember szerinte azt fogja érezni, hogy:
«Isten szünetlenül szolgáinak szívén tartja pillantását és ezzel annyi

kegyelmet és világosságot juttat nekik, amennyit akar.
Abban a meggyőződésben, hogy Isten szeme rajta, a lélek megremeg

arra a gondolatra, hogy Isten elhagyhatná, ha a nyert kegyelmekkel nem
működik együtt, szégyenpírban ég azelőtt a lehetőség előtt, hogy Isten,
amikor szívének mélyét vizsgálja, netalán azt találná, hogy nem ő, hanem
más valaki, vagy egy tőle idegen szeretet szenvedélye uralkodik benne. Az lsten
jelenlétében való megmaradásnak időpontja ne legyen előre tervszerűen meg
határozott. A lelki ember a parasnchoz híven, öt órát fog tölteni előírásos
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imában. A többi időt, ha szükséges, arra használja majd, hogy keze munkájá
val megkeresse a kenyerét, de jól vigyázzon arra, hogy az egyes előírt gyakor
latok között meg ne feledkezzék Istenről.

Van egy az előbbieknél sokkal tökéletesebb módja az imádkozásnak,
melyet Ibn Arabi a magányosság imájának nevez. Ehhez azonban az szüksé
ges, hogy a lélek az aszkézis fegyelmének segítségével teljes tisztulási folya
maton esett légyen át, mert hiszen nyilvánvaló, hogy önsanyargatás nélkül
a megvilágosodást elérni nem lehet.

Az is fontos, hogy a lélek, mielőtt magáévá tenné ezt a módszert, jól
vizsgálja meg önmagát abból a szempontból is, hogy mennyire sikerült urrá
lennie a képzeletén .

«Ha lelked uralkodik a képzeleten, aggódás nélkül vonulhatsz a
magányba. Zárd be szobád ajtaját magad mögött, ne engedd, hogy bárki is
belépj en oda és csak Istenre gondolj; ilyenkor bármely röpima elégséges.
A legmagasztosabb röpima az Ű neve, amikor csak annyit mondunk «Isten,
Isten» és semmi mást. Örizkedj a képzelet okozta önámítás veszedelmétől,

mert ez elhomályosítaná Isten emlékét benned. Vigyázz és gyakorlatodban
Istenre gondolj szüntelenül, mindaddig, míg Isten nem revellálódik szíved
ben. Hiszen ez az, amire vársz. De nehogy azt mondd akkor: Mi ez? Mert
amint a magányba térsz, legelőször is azt az igazságot kell szívedbe vésned,
hogy Isten semmihez sem hasonlítható. Ha a magány gyakorlása alatti meg
világosodottság közben, bármely alak vagy kép revelálódna benned és azt
mondaná: Én vagyok az Isten, azt kell felelned: Áldott legyen az Isten.
Te Istené vagy. Örizkedj tehát az esetleg meglátott dolgok képétől és formájá
tól; ne törődj velük, hanem továbbra is szüntelenül magára Istenre gondolj'»

Anélkül, hogy tanulmányunk konkluziójának elébe akarnánk vágni,
tegyük fel egy pillanatra, hogy itt egy természetfölötti jelenséggel állunk
szemben, mely azonos a szó szoros értelmében vett felülről nyert kontempláció
képességével. Itt nem valamely meditált igazságról vagy érzelmeket kiváltó
olvasmányról van szó, «Isten a szív mélyén revelálödík», anélkül hogy képet
vagy formát ölteni. És mivel a lélek, mikor eljut idáig, tapasztalatok hijján
értelmére és képzelőtehetségére támaszkodik, Ibn Arabi ezt tanítja: «Űrizkedj

ameglátottak képétől». Ebben Keresztes Szent Jánossal találkozik, aki azok
ról, akik minden áron a megfoghatónál akarnak megmaradni, így nyilatko
zik: «Igy tesz sok lelki ember, mikor ebbe az állapotba jut. Azt képzelik.
hogyha Istenhez szólnak és képekben, formákban látják azokat a részleteket,
amelyek fel-felcsillanak a szellemi élet felületén, már mindent elértek.i

Hogy viselkedik viszont a lélek, ha fokonként halad előre a lelki élet
útján és így az értelem erejében fogja fel azokat a tiszta ismereteket, melye
ket egy felsőbb hatalom közöl vele? Ismerjük Keresztes Szent János erre
vonatkozó tanítását: «Ha képzeletbeli látomásokról, vagy egyéb, a szabad
akarattól független, de érzékeinkkel megfogható természetfeletti jelenségek-
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ről van szó, állítom, hogy tekintet nélkül arra, miszerint tökéletes lélekkel
vagy kezdővel állunk-e szemben, a léleknek ezekben a jelenségekben soha,
egy pillanatra sem szabad tetszelegnie, még akkor sem, ha azok valóban Isten
től valók ... Jobbnak látom, ha röviden csak ennyit mondok: válogatás és
megkülönböztetés nélkül utasítsátok vissza minden ilyen ismeretet, ha biz
tonságban akartok lenni.s

Tudjuk, hogy Keresztes Szent Jánosnál soha senki sem utasította vissza
határozottabban mindazt, ami nem Istentől való. A szellemi élet története
példátlannak minősíti ezt a magasztos önmegtagadást.

Tévedéseinek közepette, Ibn Arabi ezt a gesztust mégis magáévá teszi.
Egy tanítványának, aki eljutott Isten látására, anélkül, hogy ez a

kegyelem formákban vagy képekben nyilvánult volna meg előtte, előre meg
mondja, hogy természetfölötti látomásokban lesz része és arra inti, hogy ezek
kel ne is törődjék:

«Magányodban ne kívánj Istentől mást, mint Öt magát, igyekezeted
tárgya csak Ö legyen egyedül. Akkor se állj meg utadon, ha minden, ami van
felkínálná magát neked. Fogadj el mindent udvariasságból, de keress kitartóan
tovább. Isten bizonyára ilyen módon is meg fog próbálni és ha megállsz,
elveszíted Öt; ezzel szemben, amíg Istent bírni fogod, semminek sem érzed
majd a hiányát.s

Valószínűleg inkább az ezoterikus tanításokkal szembeni hiszékenysége,
mint a tapasztalatból nyert tudás alapján, több, mint húsz kűlönböző reve
lációt sorol fel Ibn Aibi, a kövek és növények hatalmára, a lélek képességeire
és aktivitására, a művészetre, az égre, a szellemekre vonatkozólag és exhor
tációjában mindig újra visszatér erre a néhány szóra, Ha meg nem állsz.

Ibn Arabi ezt az önmegtagadást a karizmákra vonatkozólag is követeli,
a karizmák pedig igen nagy teret foglalnak el tanításaiban. Rendkívüli preci
zitással és biztonsággal írja le a kűlönböző erényeknek és állapotoknak meg
felelő rengeteg karizmát. Vannak köztük külsőlegmegnyilvánulók és materiá
lisak, melyeket mindenki felismerhet, vannak bensőségesek, vagy szellemiek,
melyek a misztikus lelkében fakadnak és amelyek láthatatlanok. A test min
den tagjának megfelel egy vagy több karizma és többször jelenti ki a szuffi,
hogy valamely erény bírása egy bizonyos megfelelő karizma bírására jogosítja
fel az egyént. Szinte mosolyra késztet, az a kijelentése, mely szerint azt, aki
eljutott a Gondviselésbe vetett bizalom első fokára, egyszeriben négy karizma
illeti meg; egy másodperc alatt óriási távolságokat tud megtenni, repülni tud,
jámi tud a vizen és bármit élelemmé tud átváltoztatni. Ennek a tanításnak
egyetlen mentsége, hogy mindezt talán szimbolikusan kell éretelmezni.

(Vége következík.) Seirmai Józsefné fordítása.
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