
Newman kardinális:

A LÉLEK VÁGYA ISTEN
,

UTAN
Igazi fáradságba kerül. míg bensőségesen és elevenen tudatossá

válik bennünk, hogy van lelkünk; és semmi sem lehet végzetesebb té
vedés, mintha abban a balhiedelemben élünk. hogy megértettük, mit
jelent e tan. rnert használni tudjuk a szót, mellyel kifejezzük.

Bensőségesen megérteni, hogy lelkünk van. annyit jelent. mint érez
ni a látható dolgoktól való kűlönválásunkat, függetlenség ünket tőlük.

egészen sajátos létezésünket önmagunkban, személyes létünket. hatal
munkat, hogy saját eIhatározásunkból így vagy másként cselekedhe
tünk. felelősségünket azért, amit teszünk.

Egyetlen emberben sem válik egészen tudatossá. mit jelent az. hogy
lelkünk van. Még a legjobb is csak emelkedőben van ez egyszerű

igazság felé vezető úton.
Születésünktöl kezdve függünk a körülöttünk lévő dolgoktóL Lát

juk és érezzük. hogy nem élhetünk vagy nem juthatunk előbbre em
berek segitsége nélkül. A gyermeknek minden a világ: e világ részének
érzi magát. abban az értelemben. míként a gally a fa része, és ha a nél
kül vándorol át az életen. hogy fogalmai változnának. akkor élete vé
géig nincs igazi tudomása róla. hogy van .lelke. Az ilyen ember csak
a világgal összefüggésben látja magát; a világ a míndene, Jóléte ér
dekében úgy néz e világra, mint valami bálványra; és ha egyszer meg
kísérli, hogy ez életen túl is nézzen. képtelen meglátni a különbséget,
mert ezen életén kívül semmiről sincs eszméje és elképzelése. És ha
túlvilágként el kellene valamit képzelnie. akkor ezt az életet képzeli
el még egyszer. éppen úgy. mint a pogányok: ha elgondolkoztak ha
gyományaikról, melyek a másvilági életről szóltak, a holtak boldog
ságát csak a korábbi örömök míntájára, nap és kék ég alatt s a föl
dön tudták elképzelni, csak mindent ragyogóbban. mint földi életükben.

Ilyen a mi életünk: segítségért kiáltva ingó nádszálba kapaszko
dunk és megfeledkezünk igazi hatalmunkról a jelenben. amikor Isten
gondviselése nagy tervében helyünk igazi felismerésére szólít bennün
ket. És ha sújt minket, ha csak rövid ideig is. máris megzavarodunk:
lelkünk kénytelen meglátni e világ dolgoinak hívságát és elégtelenségét.
Vágyódunk valami után és nem tudjuk. mi után. de bizonyosak vagyunk.
hogy van valami. amit a világ nem adott meg nekünk. És azután oly
gyakoriak a világ változásai, oly hírtelenek. olyalattomosak: oly állan
dó e változás, sohasem szűník meg. mindig tovább változik, míg szí
vünk egészen belefájdul. végülis elvesztjük bizalmunkat a világban. Vi
lágos. hogy nem támaszkodhatunk rá tovább, hacsak meg nem békü
lünk vele és nem követjük változásait. Ezt azonban nem tudjuk: érez
zük. hogy mialatt változik. mi egy és ugyanazok maradunk; és így vi
láglik fel Isten áldásából némikép e világtól való függetlenségünk és
halhatatlanságunk tudata: és ha valami baj ér. (amint gyakran törté
nik). akkor még hamarább és még mélyebben meg fogjuk érteni e ví-
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lág semmiségét; akkor még inkább kénytelenek leszünk rá, hogy bí
zalmatlanok legyünk iránta és leszokunk a szereteféröl: míg végül már
csak úgy lebeg a szemünk előtt, mintegy ködfátyolként. mely színjáté
kaival sem tudja már elfedni a másvilági életre vetett tekintetünket.
Igy kezd bennünk lassanként tudatossá válni, hogy csak két igazi va-
lóság van az egész világmindenségben: a tulajdon lelkünk, és Isten, aki
teremtette.

A végén mindenki számára csak két dolog marad a világon: önma-
gunk és Isten. Mert amí e külsö színpadot illeti. élvezeteit és foglalatos
kodásaít, tiszteletadásait és gondjait, intézményeit és személyeit, király
ságait és serény rabszolgáinak tömegét: mí az a számunkra? Semmi!
"Elmúlik a világ gyönyörűségével." És ami azokat a másokat illeti, kik
közelebb állnak hozzánk, kiket nem számíthatunk e hiú világhoz, gondo
lok barátainkra és rokonainkra, kiket különösen szeretünk: végül ők

is semmik itt e földön nekünk. Nem tudnak valóban segiteni vagy hasz
nálni. Csak távolból, az érzékek közvetítésével látjuk őket és igy hat
nak ránk; nem tudnak lelkünkbe Iérközní, nem tudnak behatolni gon-

. dolatainkba, nem tudnak valóban a társaink Ienní. A másvilágon Isten
kegyelméből másként lesz. Itt azonban nem élvezzük a jelenlétüket,
hanem csák sejtelmét annak, ami egy nap majd beteljesedik; úgy, hogy
végül eltűnnek a tiszta kép előtt, mely először tulajdon létünkről, az
után a nagy Istennek, urunknak és bíránknak bennünk és fölöttünk való
jelenlétéről kialakul. bennünk lakozó helyettese, a lelkiismeret által.

(1833: Parochial and plaín serrnons, 1.:2.)

Az Isten néz téged, bárki légy, úgy amint vagy, személyesen. "Ne
veden szólít." Lát és megért téged, úgy ahogy teremtett. Tudja, mi
lakozik benned, ismeri minden érzésedet és gondolatodat, képessége
det és óhajodat. erőidet és gyengéidet. Lát örömöd napján és lát szo
morúságod napján. Veled érez reménységeidben és meqpróbáltatásaid
ban, részt vesz minden aggodalmaidban és emlékezésedben. szellemed
minden felfelé lendűlésében és lehanyatlásában. Valóban megszámlálta
hajad szálait és alakod méreteit.· Átölel és a karjában hord. Felemel
és letesz.•Olvas vonásaidban. mosoly van-e bennük vagy könnyek,
egészségtől virulnak vagy betegségtől hervadnak-e? Gyöngédséggel néz
kezedre és lábodra. fülel hangodra, szíved doboqására, még lélegzetedre
is. Te magad sem szereted jobban, mint ahogy Ö szeret téged. Nem
riadhatsz jobban vissza a fájdalomtól. mint amennyire neki fáj, hogy
fájdalmat viselsz; és ha rád méri, csak azt teszi, mit te magad is meg
tennél, - ha bölcs lennél, - nagyobb üdvösségedre.

(1835; Parochial and plain sermons, III.:9.)

Én Istenem, itt vagyok, hogy örökké éljek, ne egy ideig. És nincs
hatalmam létezésem fölött. Nem tudom magamat elpusztítani. még ha
oly gonosz lennék is, hogy kivánjam. Tovább kell élnern. lélekkel és
öntudattal örökké, magam ellenére. T e nélküled az örökkévalóság csak
más neve lenne az örök nyomorúságnak. Csak Te vagy, ki támaszom
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lehet örökre. Csak Te vagy a lelkem tápláléka. Csak Te vaqy kí
meríthetetlen, és mindig újat adsz megismernem és szeretnem. Millió
évek multával oly kevéssé foglak Téged ismerni. hogy úgy fogom érez
ni, mintha még csak kezdenélek ismerni. Millió évek multával ugyan
olyan (vagy helyesebben: nagyobb) édességet fogok Benned találni.
mint kezdetben és úgy fogom érezni, mintha csak a kezdetén lennék
élvezetednek. És igy míndörökké kis gyermek maradok, ki végtelensé
gedről, isteni lényedról az első elemeket kezdi tanulni.

(Meditations and devotíons]

LELKEMET EGYEDÜL

Lelkemet egyedül Te kerested!
Hüséged jogát ki akarja kisebbiteni?
Lelkem olyan volt, mint egy gyermek,
Melyet lopva kitesznek.
Lázára volt az élet mindzn asztalának,
Özvegy a szeretö karjaiban.
Fivéreim megvetették őt

S nővéreim elhaqyták a bajban.
Elárulták őt a világ bölcsei.
Ha szemjazott. vele elmúlá ,t itattak,
Ha félt. azt mondták: hiszen te nem is vagy!
Szivemhez küldték, mintha más sem lenne,
Mint annak egyik lüktető vércseppje.
Ertelmemhez küldték, míntha nem volna más,
Mint belöle egy gondolat.
Olyan volt, mint egy vad

söté.lö ö .ztönök erdejében
S mint riasztott madár

a halott mindenségben.
Olyan volt, mint, aki

haldoklik egy életen át,
De Te imádkoztál érte

s elkerülte a halált.
Áldozatod bemutattato-t

é, ő abból táplálkozott,
Sirattad őt, mint eHY dráqasá-rot,
Ezé-t a ricvedre ujjongást kiáltott.
Mint egy Királynőt felemelted őt,

Ezért he.ver a lábaid előtt.

Ki akarja hűséged jogát kisebbíteni?

Tüz Tamás
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