
"ISTENSÉG MÉLYSÉGE"
A Megtestestilésről elnevezett Mária nővér írásaiból

Sokan úgy vélik, hogy a misztikus élet meg a gy'akorlati te
vékenység összeegyeztethetetlenek egymással; hogy a misztikus
szűkséqszetűen kivonul a világból, mit sem törődik annak dolgai
val, egyedül elragadtatásainak él. Ez a hiedelem súlyosan téves.
Leqmeqkepobb cáfolatai éppen a legnagyobb ketolikus misztiku
sok: például egy Szent Bernát, Assziszi Szent Ferenc, Avilai Szent
Teréz, Vianney Szent János, - vagy akinek írásaiból az alábbi
kis gyüjteményt vettük: a Megtestesülésről elnevezett Mária nővér.

1599-ben született a' franciaországi Toursben. kispolgári ke
reskedő-családból. Tizennqolcesztendös korában szűlei férjhez
adták egy selyemgyároshoz. Alig húsz éves és máris özvegy; egy
fiúgyermek édesanyja. Új kérői jelentkeznek, ő azonban már meg
hallotta a titokzatos hivást: egyetlen vágya van: kolostorbá vonulni.
A kisfiút azonban gondozni kell; s minthe a gyermek meqérezné,
mi megy végbe anyja lelkében: csak annál hevesebben ragaszkodik
hozzá. Hosszú esztendők telnek el, tniq Mária kívánsága teljesül
het s beléphet az Orsolya-rendbe. (Fia sok gondot okoz neki, egy
ízben társaival együtt meqostromolie a rendházat, hogy édesany
ját visszerebolie. Később pap lesz, és szeritéletű anyjának első

életrajzírója. )
A kolostorban kezdődik Mária nővér misztikus útja. De ez a

nagy szemlélődő egyúttal nagy"szervező, páratlan erélyű és munke
birésú egyéniség. Rendje Kanadába kiildi: ott dolgozik élete vé
géig a téritők és gyarmatosítók fáradhatatlan kitartásával és szi
vÓsságával. Hetvenhérom éves korában halt meg. Lelkivezetői kí
vánságára számolt be írásban is misztikus élménqeiről, először

1633-ban Toursben. majd húsz esztendővel később Quebecben. E
két művén kívül ránkmaradt kiterjedt levelezése; hat testes köte
tet töltenek meg írásai.

A francia misztika egyik kiváló ismerője. Deniel-Rops Mária
nővér egyéniségében és írásaiban főként a világolSságot, az érte
lem éber figl/elmét emeli ki. Stílusát korének legjobb íróié mellé
állítja. Mária tlJŐvér tékéletesen tisztában van.' élmérujének termé
szetfölötti jellegével s azzal, hogg' ezeket a természetfölötti élmé
nyeket a természetes emberi nyelven csak enelcqikusen lehet kife
jezni; közlése azonban nem válik azza a nagyszerű "dadogáSsá" ,
aininő például Szent Gertrud vagy Szent Mechtildis elragadtatott,
verssé szakadozó prózáját jellemzi. Mária nővér korának, a fran
cia klasszikus századnak' a gyermeke és érzelmi életét az értelem
fegyelmével egyensúlyozza. A misztikus élmény legfinomabb elem
zői közé tartozik.

Egy másik jellemző vonására a vallásos és misztikus irodalom
másik nagy modern szakértője, Henri Bremond hívja föl a figyel-
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met, Mária nővér sosem felejti el. hogya misztikus kegyelem egyál
talán nem teszi fölöslegessé, hanem ellekezoen, csak annál inkább
sarkalja az ember erkölcsi erőfeszítéseit. Isten lehajlik a lélekhez
és magához emeli: de ugyanakkor fi léleknek is föl kell emelkednie
Ieten felé. Éppen ez az egységes kettősség különbőzteti meg a ka
tolikus misztikét egyrészt a kvietizmustól, amely egyedül csak az
isteni erŐ működésére hagyatkozik, másrészt a keleti. hindu.
buddhista misztikétol, amely egyedül az ember önerejű fölemelke
dését tartja fontosnak. Amaz a teljes passzivitás álláspontját vallja.
emez a túlzó aszkézis gépiességébe torkollik. A katolikus misztika
viszont azt hirdeti. hogy az ember önmagában "semmi" ugyan. de
Isten kegyelmével támogatott munkája révén ez a "semmi" kiemel
kedhetik semmiségéből és naggyá, teljessé lehet.

A misztikus élmény lstenztepesztelés. A Megtestesülésről ne
vezett Mária nővér írásai ennek az Isten-tapasztalásnak. az .Lsten
ség mélysége" emberi sziv és értelem számára megnyilatkozó. "per
caliginem dioinem", "isteni ködön". fényes homélijon át tündöklő

titkának vallomásai. (r. gy.)

A SZENT VÉR V ALTSAGA
Egy reggel, míkor éppen dolgaim után láttam. melyeket szokásos

törekvésem szerint esedezve Istennek ajánlottam. In te Domine speteui,
non confundar in aeternum... hirtelen meg kellett torpannom. külsö
leg is, bensőmben is. Akkor, eqyetlen pillanatban, fölnyiltak szellemi
szemeim s föltárultak előttem összességükben is, részleteikben is, élesen
és világosan, sokkal határozottabban. mínt ahogyan bármiféle emberi
mesterkedés kifejezhetné őket, míndazok a vétkek, bűnök és haszon
talanságok,melyekJet világra jöttömtől fogva elkövettem. Ugyanakkor
láttam magamat vérben elmerülve és lelkem tudta, hogy ez a vér az
Isten Fiának Vére, melynek kiontásáért én vagyok felelős ama bűnök

kel, melyek elébem' tárultak, és azt is tudtam. hogy ez a drága vér az
émJ üdvösségemért ontatott ki.

Ha Isten jósága nem támogat, azt hiszem, holtra váltam volna a
rémülettöl, oly szörnyű és iszonyatos a bűn látványa, bármilyen apró
legyen is az a bűn. Emberi nyelven ki sem lehet fejezni ezt. Hanem
látni ugyanakkor a végtelenül jó és tiszta Istent, akit megsért egy földi
féreg: ez a kép még a borzalmat is fölülmúlja; és látni azonfölül Istent,
aki emberré lett és meghal, hogy jóvátegye bűneinket s kiontsa drága
vérét, csupán azért, hogy megengesztelje az Atyát és rnegbékitse őt e
réven a bűnösökkel! Elmondharatlan. mit érez a lélek ebben a csodában.
De az azután eqyenesen fölperzseli és megsemmisíti, hogy látja: ő maga,
személy szerint a bűnös, és ha egyedül csak ő vétkezett volna, Isten
Fia egyedül őérette is megtette volna, amit valamennyiünkért együt
teseh tett.

ISTEN JELENLÉTE
Mélyséqeserr benső szemlélettel láttam Isten jelenlétét s noha lel

kem mint Istenembert látta öt, képzeletemben semmiféle eszmélet nem
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ébredt: értelmemben és akaratomban mínden szellemileg és nagy tisz
tasággal rnent végbe. Olykor elfogott ez a benső érzés. hogy a mr Ummk
Jézus Krisztus itt van a közelemben. Oly édességes és Isteni módon
hatott rám ez a közelséq, ez a társaság. hogy el sem tudnám mondaní,
milyen volt. Ami lelkemben törtélnt ebben az állapotban, rendkivül szel
lemí és elvont módon történt. Isten meqtepasetalteeta lelkemmel, hogy
meg akarja fosztani mínden testi támasztól, azért, hogy függetlenebbé
tegye s a tísztasáqnak olyan állapotába helyezze, aminőt eddig nem
észlelt és nem ismert. mert hiszen mindeddig az érzékek támogatták
valamiféle módon, A lélek úgy érezte. tísztultabb dolgokra hivják.
Olyan dolgokra irányult rá. amelyeket még nem ismert. és noha nem
tudott magának fogalmat alkotni róluk. föladta ellenállását. nem akar
ván más utat követni, mint amelyet Az követtet vele, aki felé lángoló
buzgósággal törekszik. Akkor újra megnyitották szellemét. hogy belép
hessen egy állapotba. amely olyan volt, mint a fény.

ELR.AGADTATAS

Egy reggel. pünkösd második ünnepén. misehallgatás közben, mí
alatt szememet az oltárra emeltem és a gyertyák tövehez tapasztott Ms
viasz angyalképeket nézegettem. píllám hirtelen lezárult, szellemem pedig
fölemelkedett és elmerült a fölséges Szentháromság szemléletében, oly
módon, amelyet nem tudok szavakkal érzékeltetní. Ebben a pillanatban
lelkem minden képessége fölfüggesztőoott s elárasztotta e szent mísz
térium hatása, melynek se formája, se alakja nem volt. de ugyanakkor
világosabb és érthetőbb volt mínden fénynél. Ráeszméltetett arra. hogy
lelkem az igazságban él; s ez az igazság egyetlen villanással megláttatta
velem azt az isteni viszonyt, melyben a három isténí Személy áll: az
Atya szeretetét, mely önmagát szemlelve nemzi a Fiút, öröktől fogva
és mindörökké; s az Atya és Fiú kölcsönös szeretetét, melyből a Szent
lélek származik. Ugyanebben a vonzásban és élményben a fölséges
Szentháromság azt is megsejttette lelkemmel, mí megy végbe általa, az
ó hatására az angyalok, kerubínok, szerafinok és trónusok leqmaqa
sabb hierarchiájában. Lelkem. elmerülve ebben a Teljességben, melyben
megmagyarázhatatlan dolgokat látott és hallott" nem volt képes többé
semmifele tettre. Megsemmisült Istennek ebben a mérhetetlen fényében.
s élményében megteit ama Fönség nagyságának érzésével, aki nem en
gedte megszólalní.

MISZTIKUS NÁSZ
Elmerültem a személyes isteni Igében. aki úgy simogatta lelkemet,

mint birtokát és tU1lajdonát. Megtapasztaltatta vele. hogy Ö egészen
lelkemé és lelkem egészen .az Övé, abban az egyesülésben és erős öle
lesben, amellyel rabulejtett. Lelkem pedig, látva, milyen gazdag le:tt
végtelen javának, az örök Igének élvezetében, édes megnyugvással akart
az Ö rabja lenni. Mindent akart Öérette és semmit önmagáért. Azt
akarta, hogy ő maga semmi legyen és az Ige minden; azt akarta, hogy
semmihez ne ragaszkodjék többé, hanem egészen üres és kifosztott le
gyen s úgy szemlélhesse szeretete tárgyának teljesséqét.
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Ekkor eszméltem rá, ekkor tapasztaltam, hogy az Ige valóban a
lélek jegyese. Olyan mélység ez, hogy valóságos szakadék. Amit róla
szavakkal el lehet mondani, meg sem közelítí lényeget. Az imádatra
méltó Személy hatalmába kerítette, kifejezhetetim szeretettel átölelte.
egyesítette magával és jegyeséül fogadta lelkemet. Ám mídőn azt mon
dom: maqához ölelte, ez korántsem a földi ölelések módjára történt.
Ehhez az isteni müködéshez árnyéka sem fér semmi olyasminek. ami
az érzéklés körébe tartozik; nekem azonban a mi földi módunkon kell
kifejeznem magamat, minthogy anyagból is vagyunk. A szeraíínok és
a boldog Szellemek képességeivel kellene rendelkeznem. hogy elmond
hassam, mí ment végbe a szeretet elragadtatásának ebben az extázisában.

ISTEN: SZERETET

Azt mondják, tűz vagy. Nem, Szerelmem, te nem vagy se tűz, se
víz, Semmi olyasmi nem vagy. amit szavakkal mondani tudunk. Az
vagy. aki vagy. dicsőséges örökkévalóságodban. Vagy! Ez lényeged.
ez a neved. Élet vagy, isteni élet. élő élet, egyesítő élet. A tökéletes
boldogság vagy. Mérhetetlenül imádandó, elmondhatatlan és fölfoqha
tatlan egység vagy. Vagyis egyetlen szóval: te vagy a szeretet, te vagy
az én Szerelmem. Mít mondhatnék rólad? Önmagadért teremtettél; ön
magadért. aki a Szeretet vagy. De sajnos, mit mondhatnék! Erről itt a
földön nem tudhatok beszélni.

ISTENSÉG MÉLYSÉGE

Állandóan szemern előtt lebegett az Istenség amaz örvényének él
ménye, melyben elmerültem, és semmíséqemnek, tisztátalanságomnak
nem kevésbbé élénk tudata. Lelkem látott engem ebben a hatalmas Eqy
ségben; úgy látott benne, mint fényes tükörben, melyben fölfedezhette
minden fogyatékosságát, legparányibb atomjáig a gyarlóságnak, amely
beszennyezte; s ez a látvány alázatossá tette és arra ösztökélte, hogy
még szorosabban rejtőzzék el Istenében, aki megtisztitja, lángragyujtja,
elemészti. Mínél jobban megalázkodott, a szeretet és tisztaság Istene an
nál forróbban egyesült vele; s a lélek föleszmélve. vakmerően így szólt
Hozzá, mert Ö maga volt az, aki erre biztatta: "Ha tiszta akarok lenni
és meg akarok szabadulni gyarlÓSágaimtól, csupán érted akarom, isteni
Szerelmem, aki nem tűrhetsz el semmi tisztátalanságot. Tedd meg hát
ezt bennem, mert én egymagamban nem tudom megtenni. örvendezz mű

vedben. ki dicsőségedet leled abban, hogy irgalmas vagy a kicsinyekhez
s kedvedet találod benne, hogy a legalacsonyabb dolgokat is fölemeld
a szent szereteteddel való egyesülésig. Igy hirdesse dícsöséqedet a nyo
morúságnak és hitványságnak ez a semmisége, aki egyedül csak erre
vágyik. a te dicsőségedre, drága és isteni [eqyeseml"

A BaNOS LÉLEK IMADSAGA

Ki fakaszt véres könnyeket a szememben. hogy megsirassam mínd
azon vétkeimet, melyeket isteni Szellemed tisztasága ellen elkövetteml
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Ú mennyei Jegyesem, hogyan tűrhetted el, hogy egy lélek, akit ennyire
elhalmoztál szereteteddel, így megbántson? H09YOOI is nem vetetted a
démonok sarka alá, ha egyszer megérdemli a legnagyobb büntetést: azt,
hogy megfosztassék Isteni Arcod látásától és barátságodtól? A pokol
lángjai közt is lehetne szeretni téged. De mílyen kín. megfosztatni látá
sodtól. keqyelmeídtöl, barátságodtól! Bs én ezt érdemlem, örökös bűn-.

tetésül! Fogadd hát bűneírn vallomását és büntess meg engem imádandó
ítéleted szerínt, hiszen én magam esedezem hozzád érte!

FOHASZKODASOK

Ú lelkem Szerelme! Hol vagy és mikor vehetlek birtokomba? Mikor
leszel az enyém és mikor leszel egészen egy velem? Akarlak téged. de
soha nem akarlak csak félig! Egészen akarlak. életem és Szerelmem!

Úgy érzem, eltávolodsz tőlem. Futok. röpülök. kereslek téged.
noha tudom, hogy bennem vagy; de bennem való lakásodat nem isme
rem. Ha kitárom a karom. hogy megöleljelek. elébem tornyosulnak tisz
tátalanságaim és magam sem tudom míféle gátat emelnek közénk.

Szemern elől veszítelek. Hol vagy. Szerelmem? Ú Atyám. add visz
sza Fiadat! Légy könyörületes sóhajtozásaimra.

Jézusomat kívánom. utamat. igazságomat, életemet; és nem akarok
semmi mást. csak öt. Isteni erényeinek látványa elragad; gazdag vagyok
szeqényséqemben.. mert az én Szerelmem az, aki.

Ú Tisztaság! Ú Tisztaság! egyesíts engem magaddal. úgy. ahogyan
megígérted, ha nem akarod a halálomat látni!

Uram Jézus Krísztus, aki Atyád dicsőségének fénye és lényegének
képmása vagy. megújítom előtted ama rabságom fogadalmát, amellyel
egészen a te kettős szépségednek ajánlottam magamat. Lemondok mín
den dicsőségről, melyet a földön kivánni vagy birtokolni lehet. kivéve
azt az egyet. amellyel szüntelen hanqoztatom, hogy örökké a te valósá
gos rabod akarok lenni. Ú Jézusom, úgy legyen. Amen.

BEATRICE
Mély szemedbe feledkezve:

eltünt a világ.
Nagy sötét lett. Szemed fénylett

csak az éjen át.

Már arcod se hajnallott. se
tested. se ruhád.

Elhamvadtak. Nem láttam. csak
lelked csillagát.

Szedő Dénes




