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Tizennyolc év múlt már et Teilhard. halála óta. Lényegében igen egyszerű,

részleteiben az egén modern valóságot átfogó "látomását" még ma sern ismerik
eléggé. Csak: részben a "ma embere", sokkal inkább ,,4 jövő zarándoka", akinek
eg'ymás ut(~n megjeleThŐ írásai szüntelenül nógatnak az Isten "fölfedezésére", elámu
lásra, imád.~ág1'a, szemlélődésre.

Akinek Teilhal'd ímádságos lelkiilete a "mlndennapi kenye'l'e", az új formájú
lelkiéletre s szinte új emberi magatartásm Wlál, amely bátran néz szembe a jö
t'Ő minden árnyával és fényével. Ezért közöljük ezt a kis florilégiumot, a sok-sok
Teilhard-ima Icözül néhányat, olvasóinkra bízv,a, .hogy visszhangra balál-e bennük
karunk és jövőnk .egyik legnagyszerűbb szellemének látomása.

A térdhajtás

"Első célom ez: szerétném kiáltani: lássatok, érezzetek! Hitet akarok vallani,
izzó bizalmat szertekiáltani: hiszek a Világ termékenységében és értékében.
Ezzel a hitvallással állok ki azokkal szemben, akik gúnyosan mosolyognak va.,rry
fejüket csóválják, ha arról a homályos nosztalgiáról beszélek nekik, ami rejtetten
ott szunnyad lelkünk mélyén s húz valami felé, ami messze túl van rnirajtunk s
minket beteljesít. Meg is akarom győzni az ilyen fejcsóválókat. .. : öntelt egyéni
ségük csak szalmaláng azoknak az energiáknak ölén, amelyekről tudni sem akar
nak, s amiken gúnyosan mosolyognak, amikor ezt mondom nekik: ezekből építünk
nektek templomot. Ha az ember el akarja érni saját termetét, tudatár,a kell ébred
nie, hogy mily végtelenbe ér kí saját mag'a. Ennek kötelességét és részegítő bol
dogságát kell felismernie. Félre kell dobnia az individualizmusnak rninden déli
bábját. Ki kell tárnia szívét a Világmindenség méreteíre. Ezt kell megtennie. még
ha meg is szédítí új nagysága, s azt hiszi, hogy birtokolja az istenit, vagy, hogy
ő maga az Isten vagy az Istenség mesterembere." (A kozmikus élet, p. 4.)

.4. kísértés

" ... Egy szép napon, ott a sivatag széles nagy korongján,
hol a fennsíkok lépcsős emellcedőí vesznek viola egekbe,
szinto túlnyújtózva látóhatáron is, vad s egzotikus tájak felé ...,
vagy feneketlen tenger végtelenjével nézve szembe,
melynek hullámai szüntelenül s ezer mosollyal hullnak egymás ölébe ...;
vagy erdő mélyén, melynek árnyain élet remeg,
s mély meleg lombjába akarna olvasztani, -
talán engem is megsuhintott a vágy:
gyerünk, emberektől s erőfeszítéstől szabadultan
találjunk rá a végtelen terekre,
dajkáljanak s öleljenek át örökre,
hogy sok nvögős küszkődésom szűnjék meg egyre jobban,
engedjen szétterülni, a végtelenbe ...

S akkor minden idegszáiam remegni kezdett:
mintha könnyed boldogság s szédítő részegség istene lépegetett volna felém:
az Anyag közeledett és hívott: gyere velem!

Igen, engern is ő szólított, mínt minden anyaszülte embert,
felém is azt a szót lehelte, amit hall mínden nemzedék:
azt akarta, hogy mindenképp csak vele menjek s imádjam őt ...

De hát miért ne Imádjarn őt, a Szilárdat, a Nagyot, a Gazdagot, az Anyát, az
Istenit?
Hiszen - igen - ő az örök s a maga módján végtelen ...
Képzeletünk, nem tudja elgondolni távollétét:
rnindenütt ő van ott: a tér szélső határain sa századok végnélküli partjain.
Ugye, hogy ő az egyetlen és egyetemes szubsztancia?
a nunden dologban ott leledző éteres folyam?,
s ugye hogy sosem apad és nem szakad meg sohasem?
Ö <17, abszolút termékeny anyaöl, a Terra Materv az Anya-Föld,
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akinek méhe hord mínden vetőmagot:

az életét is, meg a boldogságnak minden táplálékát;
ő mínden létezőnek közös kezdete,
de mindnek ő egyetlen végpontja is.
Alrnodhatunk-e ennél nagyszerűbbet?
Romolhatatlan ősi lényeg ő,

minden belőle származik és tér is vissza hozzá;
kiindulópont minden növekedésre
s a szétrnorzsálódás végső határa is ...

így duruzsolt fülembe az a hang, amely már sok bölcset megigézett,
ringatta elbűvölt szívemet, elámította eszemet. szívomnek cinkosat.
Az a pogány óra volt, mikor Szirének dala száll fel
a Míndenség alsó régióiból ..."

"S akkor az mentett meg, hogy hiszek az Eletben ... Ha mínden biztosságunk
meginog, ha dadogni kezd nunden szavunk, ha kétessé válik mínden elvünk, ugyan
mirele hitbe horgonyozhatjuk veszni induló benső énünket? Csak ebbe: a növeke
désnek abszolút értéke van s ennek irányába kell terelnünk önmagunkat ... Per
sze maga az Elet értelmi síkon nem határoz meg nekünk Istent, meg dogmát. De
megmutatja, mílyen utat követnek a tények, amelyek nem hazudnak: s nem agyag
bálványok. Jelzik, hogya látóhatár melyik tája felé kell hajóznunk, hogy hajnalra
leljünk s meglássuk a fény növekedését. Minden tapasztalatom alapján s nagyobb
boldogságra vágyó szomjas hitemmel vallom: van abszolút több-lét, abszolút jobb
lét, amit így nevezhetünk: tudat-növekedés, egyre nagyobb szabadság és teljesebb
erkölcs ... A Kozmosz igazi hívó szava ez: tudatosan vegyünk részt abban a mun
kában, amely őbenne folyik. A dolgoknak egyetlen lelkével nem úgy egyesülünk,
hogy árjuk ellen úszunk, hanem velük együtt küzdünk egy Végpont eléréséért"
(A kozmrik~ élet, pp. 12-13.)

Te vagy az élet forrásánál s a vonzás végpont ján

" ...Tehát életemben talán először (én, akiről azt szokták gondolni, hogy na
ponta elmélkedem!) fogtam lámpámat, és elhagyva napi teendőírn és viszonyaim ví
lágosnak látszó mezeiét, leszálltam önmagam legbensejébe. abba a feneketlen sza
kadékba, ahonnan - zavarosan érzem - kiárad cselekvőképességem.Nos hát, ahogy
távolodtam a megszokottan nyilvánvaló dolgoktól, amelyek felületesen megvilágít
ják a társadalmi életet, olyan mértékben tapasztaltarn. hogy énem kicsúszik kezem
ből. Minden, lefelé tartó lépcsőfokon más személyt fedeztem föl magamban, aki
nek nem tudtam többé pontos nevet adni, s aki már nem engedelmeskedett ne
kem. S amikor abba kellett hagynom kutatásomat, mert nem volt már út a lábam
alatt, feneketlen mélység tátongott előttem, amelyből - nem tudom honnan fől
fakadva - ered az a folyam, amit úgy merek nevezni: az én életem.

_ Mily tudomány volna képes valaha is fölfedni az Ember előtt az életét alkotó
akarat és szeretet tudatos képességének eredetét, természetét. rendszerét? Világos,
hogy ezt a folyamatot nem a mí erőfeszítésünk, nem is közülünk valaki másé indí
totta el. Nem is a mí gondoskodásunk vagy bárki barátunké akadályozza csökke
nését vagy fokozza pezsdülését. Lépésről lépésre, nemzedékek hosszú során meg
tudjuk rajzolni a minket hátán hordó zuhatag részleges előzményeit. Még arra is
képesek vagyunk, hogy bizonyos fegyelmi gyakorlatokkal, különféle fizikai vagy er
kölcsi ösztönzőszerekkel szabályozzuk vagy tágítsuk azt a rést, amelyen át belénk
ömöl és tovafut ... De sem ilyen föltérképezéssel, sem pedig ezekkel a mesterkedé
sekkel sem elméletben, sem gyakorlatban sosern leszünk képesek elfogmi az Élet
forrásait. Sokkal inkább kapom, míntsern alkotom magamat. Az Ember - mondja
az Irás - egy hüvelyknyit sem adhat termetéhez. Még kevésbé növelheti - akár
egyetlen egységgel is - a szeretet-képességét, s egy fokkal sem gyorsíthatja azt
az alapvető ritmust, amely szelleme és szíve érését szabályozza, Végeredményben:
a mély élet, a fakadó élet, a szü1etőélet teljesen kisiklik kezünkből.

Elámultam e fölfedezésemen. és vissza akartam kerülni a napfényre. A meg
szokott dolgok kényelmes környezetében szeréttem volna elfelejteni ezt a nyugta
lanító rejtélyt, újra a fölszínen élni, nem fürkészve balgatagon a szakadékokat. De
íme, még az embert tülekedésele közepett is megint csak megjelent figyelő tekin
tetem előtt az Ismeretlen, aki elől szökní akartam. Ekkor már nem valami szaka-
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dék mélyén rejtőzött, Most már az egymást keresztező véletlenek tömkelege mögé
bújt, amely a Vi ágmindenségnek s az én kis egyéníségemnek vásznát szöví, De
ugyanaz a titok volt, fölismertem. Szellemünk megzavarodik. ha megmérni pró
bálja az alattunk sötétlő Világ mélységét, De akkor is szédül, ha megszámlální
igyekszik azokat a kedvező eshetőségeket, amelyeknek osszjátéka minden percben
biztositja a legkisebb élőlény fönnmaradását és sikerét. Míután annak tudatára
ébredtem, hogy én másvalami vagyok s egy nálamnál nagyobb valami, - e másik
tény miatt is szédület fogott el: mily szörmyű kicsi annak eshetősége, mily óriási
annak valószíndtlensége, hogy én egyáltalán létezem, s Hit vagyok a megvalósult
Világ ölén.

Ekkor én is, mínt bárki más, ha óhajtja megtapasztalni ezt a belső élményt,
éreztem mint nehezedik rám a Világmindenségben elveszett atom lényegbevágó
nyomora, az a szörnyű végzet, mely napról napra zuhantat emberi akaratokat az
élőlények és a csillagok örületes tömegébe. S ha valami megmentett, hát az Evan
gélium volt az, amelyet isteni sikerek biztosítanak s amely az éj feneketlen sötét
jéből így szólt hozzám: Ego sum, noli timere : én vagyok, mit félsz?!

Igen, Istenem, ezt hiszem, ezt fogom hinni annál erősebben, minél inkább nem
csak megnyugvásomról. hanem teljességem eléréséről van szó: Te vagy ott az élet
erő lendületének forrásánál és annak a vonzásnak végpontján. amelynek első löké
sét és kifejlődési állomásait egész életem folyamán én csak követem vagy tovább
segítern. S megint csak Te vagy, aki mindenütt jolon'éteddel (sokkal inkább mint
én az Anyag számára, amelyet lélekkel hat át szellemem) számomra élettel telí
ted azt a rengeteg hatást, amely engem ér minden pillanatban. - A bennem föl
buggyanó Életben és ebben az Anyagban, amely engem a hátán hord, még aján
dékaidnál is többet találok: Veled találkozom, T'éged talállak ott, aki részesítesz
Létedben s meggyúrsz engem. Igen, életerőm szabályozásában és kezdeti kiméré
sében, a másodrendű okok kedvezően folyó menetében - lehető legköz.elebbről érin
tem alkotó tetted két arcát; kezedet találom ott, s megcsókolom a Te két csodá
latos kezedet: azt, amely oly mélyen markol belénk, hogy összefonódik bennünk
az Élet forrásaival, - és azt, amely oly messzirehatóan ölel. h~ lezkisebb szorí
tására egyszerre összhangban hajlik meg a Világrnindenség minden rugója ... Hogy
bennük Veled egyesüljek gyökeres egyesüléssel (az Élet forrásaihoz tapadva), csak
fel kell hogy ismerjelek bennük Téged, és kérnem kell, hogy mindinkább Te légy
bennük.

Te, akinek hívó szava megelőzi legelső mozdulatunkat, Istenem, Te add nekem
a vágyat, hogy lenni akarjak, - azért, hogy ez a Tőled kapott isteni szomjúság
tarja ki bennem a nagy vizeknek megnyíló kapukat. Ne vedd el tőlem az élet szent
vágvát, ezt az ősi energiát, ezt az első támpontot, ahol megvethetjük a lábunkat:
Spi.ritu principali confirm.a me: nagy lelki alappal erősíts en!J'em. S ismét csak Te,
akinek szerető bölcsessége alakít ki engem a Föld minden erejéből és minden vé
letlenéből kiindulva, Te add nekem, hogy elkezdjem azt a mozdulatot, amelynek
teljes ereje a hanyatlás és a halál hatalmaival szemben mutatkozik majd meg:
add nekem, hogy vágyam utáln nagy legyen a hitem. hogy lángolva higgyem, higy
gyem jelenlétedet mínden dolog fölött." (Benne élünk, pp. 54-57, stb.)

A nagy Jelenlét sosem néma

"A Megrestesülés a Világegyetem minden erejének és minden hatalmának meg
újítása, Krisztus a tetjes élő és anyagi valóságnak, a Teremtésnek eszköze, Központ
ja, Célja... Mindent O teremtett, mindent O szentel meg, mindent O éltet... Az
első Karácsonyt megelőző csodálatos korokból sem hiányzik Krisztus. Fogantatá
sát készítik elő a kavargó kozrnikus tömegek, és számára rendeződnek a bioszféra
első életárjai. Születésének előkészítése miatt gyorsul meg az ösztön fejlődése, s
a Földön érte feslik ki a gondolat virága. Balgatag módra ne botránközzunk meg
amiatt, hogy időtlen időkig kellett várnunk a Messiás eljövetelére. Hogy Jesse
törzse kihajthasson s az Emberiség kivirágozzék, ahhoz sok rnínden kellett: az ős

ember gigászi és névtelen küszködése, Egyiptom hosszan érlelődő szépsége, Izrael
nyugtalan várakozása, a keleti misztíkák lassan Iölszálló illata, a görögök kifino
mult bölcsessége. Mindez az előkészület kozmíkusan, biológiailag szükséges volt,
hogy Krisztus az Emberiség színpadára léphessen. S mindezt a munkát az O lel
kének aktiv és teremtő hajnala serkentette, mert ez az emberi lélek volt kiválaszt
va, hogy új élettel [árja át a Mindenséget, Amikor Krísztus megjelent Mária kar
ján, az egész Világot emelte magasba." '(A kozmikus élet p. 25.)
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"Igen, Jézus, igen, hiszem és világgá akarom kiál taní háztetőkről és városok
teréről, hogy Te nemcsak a dolgok jogi ura s a Világmindenség utánozhatatlan fé
nye vagy, hanem ennél sokkalta több: Te vagy a minket lenyűgöző EI1Ő, mely át
jár, vonz és fogva tart legégetőbb s legmélyebb vágyaink velej éig. Te vagy az a
kozrnikus Létező, aki beburkol és beteljesít miriket Egysége tökéletességével. Igen.
így és ezért szeretlek mindenekfölött! ... Emberi lélek vagy, amely úgy érez és
vibrál, akárcsak én: a Te Lelked, jó Jézusom. S Te még rám is hajolsz, - befe
jezetlenül adod át nekem am a felmagasztosult és végleges Világot, amelyet Te
összpontosítasz és őrzöl Tenmagadban . " íme, én adok Neked egy keveset - Ten
magadból. - Itt van tehát az a nagy,abszolút és kézzel tapintható érték, amiről

álmodtam. " Benned nemcsak azt szerethetem egész szívemmel, .Ilki van, hanem
azt is, Aki növekszik. Mí más kellene még, hogy leszálljon lelkemre a végleges
béke, hiszen minden reményt túlszánnyal, ahogy beteljesednek elképesztő kozmi
kus-élet-vágyaím ?

De még valamit, Uram, csak egyetlen kis kérdést! - Igaz, hogy ez a legne
hezebb mindegyík között... S ami a legszörnyűbb: lehet, hogy Te már meg ;8
válaszoltad. NEM-mel ... Csak azt szeretriém mégis, jó Uram, hogy ne kelljen tel
jesen félrelöknöm ezt a ragyogó Világot, amelynek nagyszerű célja felvirradt sze
memben ..." (A kozmikus élet, p. 22.)

lma az e(J1JTe nagyobb Krisztushoz

"Uram, mínden ösztönörarnel. mínden szerenesés véletlenben, egész életemen
át sosem szűntem meg Téged keresni s Téged állítani az egyetemes Anyag szívé
be, ezért úgy fogom lezárni szememet. hogy a míndent átragyogó és míndent láng
ra gyújtó Egyetemes hatalom fog elkábítani ...

A minket hátán hordó Világ érinthető és érinthetetlen két pólusát, a külsőt

és a belsőt közel hoztam és összekapcsoltam. Ezért szinte minden lángra lobbant
és fölszabadult.

Jézus, gyermeklelkemben megvetetted lábad, mint .egészen kicsinyke', Anyád
karján ülő, követve a Születés nagy Törvényét. S íme, ismételve és bennem is
folytatva Egyházadban növekedésed körút ját, palesztinai emberséged lassan-lassan
mindenüvé kiáradt, mint solc-sok szivárvány, amelyet Jelenléted átjárt. de nem
rombolt le, hanem magasabb lelki fokra emelt körülöttem minden más jelenlétet...

Azért volt míndez így, mert az összpontosulás útjárn járó Míndenség tárult
elém, melyben Te - Feltámadásod jogán - annak a teljes Központnak helyét
töltöd be, amelyben mínden egybegyűl!

... Egy szép napon, nem is oly régen, fígyelmeztettél, hogy amikor eljegyez
ted magad az Anyaggal, akkor nem csupán Mérhetetlenségét és Szervességét ÖI'
főtted magadra, hanem magadba szívtad, összevontad és magadnak kötötted le ie
neketlen lelki erőkészletét is ...

Annyira. hogy azóta már úgy látlak, úgy érezlek, hogy Te vagy, aki nemcsak
volt és nemcsak van, hanem 90kk&1 inkább Az, aki eljövendő...

Uram, 'néhány szolgád szemébon a Világ, a mi Új Világunk, az atornmagoké,
az atomoké, a géneké. állandó szorongás forrása lett, mert most már olyan moz
gónak, annyira ellenállhatatlannak és szörnyű nagynak tűnik l Folyton növekszik
annak lehetősége (s efölött nyakasan szemet hunyunk), hogy egünkön előbukkan

nak majd más gondolkodó bolygók ... Világosan látjuk, hogy az egész emberiség
munkájának köszönhetőerr mint szökik előre az a fejlődés, amely már önmagát irá
nyítani és meggyorsítani képes. S az ultrareflexió hatására mint ornelkedík látó
határunkon valami Emberen-Túli ... Míndez talán elrémítí azt, aki még ingado
zik, hogy az Anyag árjaiba vesse magát, s fél attól, hogy szétrobban Isteni), ha
egy dimenzióval többet juttat neki ...

De az én értelmem és szívem számára, Uram, semmi sem tehet Téged annyira
szeretetre méltóvá, - egyedül méltóvá, hogy szeresselek, - mint éppen az, hogy
úgy látlak, mint aki mindi.g nyitva 'Vagy saját mélységeid felé s ezért folyton erő

sebbé válsz, színed egyre égőbb és tüzesebb. ahogy önmagad szívébe gyűjtesz és
hatalmad alá hajlítasz egyre többet a Világmindenségből (»egészen addig, míg majd
vissza nem térsz s a Világot magaddal nem viszed annak ölébe, Akitől [öttél«) és
így .pléromízálod' majd önmagadat, eléred Tested teljességét.
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· .. Az Emberiség öntudatra ébredt abból a mozgásból, amely őt tovasodorja.
Mindinkább szüksége van, hogy rátalá jon önmaga előtt és önmaga fölött valami
olyan értelmes Válaszra és Megcldásra, amiben végre egészen bízhat.

BizOInyez az Isten már nemcsak az öreg Kozmosz Istene, hanem az új Koz
mogenezisé (abban a mértékben, amint a kétezer éves misztikus munka oda jut
el, hogy Benned, a Betlehemi Gyermek és a Megfeszített alakjában, magának a
Világnak Első Mozgatóját és egybegyűjtő Központját tünteti fel). Ezt az Istent, akit
annyira vár a mí nemzedékünk, ugye Jézus, éppen Te képviseled és hozod is el
nekünk?

Szilárd Állandóság és Egység Istene, arról ismerhetünk fel Téged s az a Te
lényeged, hogy végtelenűl, alakváltozás és szakítás nélkül növekedhetsz annak a ti
tokzatos Anyagnak mérete szerínt, amelynek Szívét Te foglalod el s amelynek
végső fokon Te ellenőrzöd minden mozgását, Gyermekségemnek és életem alko
nyának Ura, számomra beteljesült s számunkra mégis megszületní sosem szűnő

Isten, aki ezentúl már egyes-egyedül elégíthetsz ki minket, mert imádó vágyunk
számára .kibontakoztatónak' és .kíbontakozónak' mutatkozol, szakíts szét végre
minden felhőt, amely Téged elrejt, az ellenséges előítéletek ködét, meg a hamis
vélekedések felhőit is.

S átragyogó Tüzed árja egyszerre fakassza fel egyetemes Jelenlétedet.
0, egyre nagyobb Krísztus!" (Az Anyag Szipe, pp. 23-24.)

A V Hág = a nagy Ostya

"Istenem, amikor az oltárhoz közeledem szentádozáskor, add, hogy ezentúl
együtt lássam azokat a végtelen távlatokat, malyeket magába rejt az ostya pará
nyisága és közclsége, amelyben Tenmagad rejtőzöl. Ahhoz már hozzászoktam, hogy
a merev kenyérdarabkában fölismerjelek mint lángjával fölemésztő lángot, amely
.- legnagyobb hittudósaid szerint - önmagához alakít engem sokkal inkább, mínt
sem én alakítanám magamhoz. Segits, hogy legyőzzem a képzelgésnek azt a ma
radékát is, amely elhítetní akarná, hogya Veled-érintkezés körülírtan határolt és
csak pillanatnyi.

Már kezdem érteni: a szentségi színek alatt, elsősorban az Anyag .akcídensein'
M, de másfelől visszatérő hullámokként.: az egész Mindenség közreiátszásával tör
ténik az, hogy Te megérintesz engem abban a mértékben, ahogy ez a Míndenség
rám ömlik és hat rám, a Te első kézmozdulatod befolyására. Bizony igaz: a Te
kitárt karod és felém megnyíló Szíved nem is kisebb valami, mint a Világ min
den ereje együtt, amely - velej éig áthatva akaratoddal, tetszéseddel és Lelked
ritmusával - ráhajlik lényemre. hogy formálja, táplálja, magával ragadja egé
szen Tüzed központi lángjaiba. Az Ostyában az én éleiemet ajánlod fel nekem,
Jézus.

Mit tehetek, hogy e rám boruló ölelés karjait. jól fogadjam? Hogyan válaszol
hatok erre az egyetemes csókra ? Hogyan öleljek úgy, ahogyan Te fogsz át engem?
_. A felém hajló teljes odaadásra csak teljes elfogadással válaszolhatok. Tehát az
cucharisztíkus érintésre életemnek egész erőfeszítésével »átaszotoíc. a mai s a hol
napi életem, az egyéni és a mások életéhez kapcsolódó életem mínden Idegszála
val. Időnkint talán eltűnhetnek bennem a szentságí Színek. De mindig egy kicsit
mélyebbre merítenek Mindenütt-Jelenléted áriaiba.: élve vazy halva folyton előbb

I'€' jutok Benned minden pi.llanatban... Míndíg és míndenütt egyesülni kell! Kell,
hogy az Oltáriszentség hódítsa meg életemet, hogy határtalan érintkezés legyen
Teveled: a Világ által Veled való Egvesü.és. Az Élet Szentsége, Életem szentsége:
az én kapott, átélt és Rád bízott életemé ..." (Benne élünk, pp. 116-117.)

Munkánk - "átm.entve ,az örökkév,alóságba"

"Ha szeretjük Istent, akkor valami mindig megmarad belső tevékenységünk
ből, ,operotio'-nkból. De a fejünk. szívünk és kezünk rnunká ia is, az eredményeink,
alkotásaink, az ,opus'-unk maga is - nem lesz-e valamiképp átmentve az örök
kévalóságba'? ...

Igen, Uram, igen, akaratom legmélyére éppen Te oltottad ezt a merés_z szán
dékot: így leszl Akarom, kell nekem, hogy így legyen!

Akarom, mert ellenállhatatlanul szeretem azt, amit a valóságra szülnöm en
ged míndennap a Te állandó közreműködésed. Mírit szülő a gyermekeit. úgy dé
dolgetek egy-egy gondolatot, ezt az anyagi tökéletesedést, ezt az összhangot, a
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szerétetnek sajátos színámyalataít, egy-egy mcsolynak vagy tekintetnek nagysze
rű gazdagságát, míndazt a sok új szépséget, amely bennem és körülöttem először

csillan fel a Föld emberi arcán, - és nem birom elhinni, hogy testük teljesen
meg fog halni. Ha elhínném, hogy ezek mindörökre elhervadnak, leheltem volna-e
beléjük valaha is életet? - Minél inkább elemzem magamat, anná' jobban föl
fedezern ezt a lélektani igazságot: még a kisujj át sem emelné föl senki, hogy
bármiféle csekélyke dolgot is tegyen, hacsak nem serkentené az a többé-kevésbé
homályos meggyőződés, hogy végtelen picinyke mértékben (legalábbis kerülő úton)
valami Véglegesnek a fölépítésén fáradozik, azaz a Tenmagad rnűvén, Istenem, Ezt
talán leülönösnek vagy túlzottnak vélik azok, akik úgy szoktak cselekedni, hogy
nem vizsgálják át magukat véges-végig elemezve. Pedig cselekvésüknek ez az
egyik alapvető törvénye. Nem kevesebb kell, mint annak vonzása, akit Abszolút
nak nevezünk, - nem kevesebb kell, rnint Tenmagad, Istenem, hogy mozgásba
hozza azt a -törékeny szabadságot, amelyet Te adtál nekünk. S ezért míndaz, aml
gyöngíti a munkám eredményeinek égi értékébe vetett biztos hitemet, gyógyít
hatatlanul gyöngíti tetterőmet.

Uram, mutasd meg mínden hívőnek, hogy a szó valóságos és teljes értelmé
ben miként követik őket tetteik a Te országodba: "Opera sequuntur Illos". (Benne
élünk, pp. 28-29.)

"Így hát földi élete folyamán minden embernek nemcsak fogékonynak kell
lennie, hanem a saját maga legtermészetesebb fokáról kiindulva föl kell épít:enie
egy művet, egy ,opus'-t, amelybe valami belejut a Föld minden eleméből. Maga. ala
kítja ki s,aját maaa lelkét, földi napjainak egész során végig. S ugyanakkor köz
reműködik egy másik munkában, egy másik ,opus'-ban is, amely - bár szorosan
irányítja. de végtelenü! túl is szárnyalja egyéni sikerének távlatait. Ez a mű a
Világ beteljesítése oo." (U. 0 0 p. 34.)

"Isten erős fénye nem bágyasztja el földi céljaink részleteit, hiszen a Vele
egyesülésünk bensősége éppen hajtóerő, hogy pontosan teljesítsük még legkisebb
munkánkat is. Szüntelenül gyakoroljuk, éljük át ezt az alapvető igazságot, amíg
csak oly családiasan megszokottá nem válik, mint a tárgyak felületének tapintása
vagy a szavak olvasása. Istennek legélőbb és leginkább megtestesült ereje nincs
távol tőlünk. nincs az érinthető szférán kívül. hanem minden pillanatban ránk
vár, a tettben, az éppen akkor esedékes munkával. Valamiképp ez az erő van itt
tollam hegyén. csákányern vasán, ecsetern szálain, varrótűrn fokán, szívem és
gondolatom idegrostjain. A végső Célt, amely felé akaratom legmélye tör, úgy ra
gadom meg, hogy legszélső természetes határáig meghúzom a vonalat, leütöm a
csákányt, pontot teszek mindig arra, amivel éppen fogtalkozom . oo" (Uo o. p. 38.)

Világunk = Krisztus Teste, vajúdva nöt'ekszik

"Igen, a Világ, az Élet (a mi Világunk, a mi ÉletünT~) mindegyikünk kezében
úgy fekszik, mint ostya, s készen áll. hogy isteni befolyással telitődjék, vagyis a
Megtestesült Ige valóságos Jelenlétével. Aztán a mísztérium beteljesül. De csak
akkor, azzal a föltétellel, ha hisszük, hogy ez a mí számunkra az a tevékenység
akar lenni és lehet is, ami nem más, mint Krísztus Testének kitágulása, növelése.
Hisszük ezt? Akkor körülöttünk minden fénybe borul és határozott formát ölt:
elrendeződik a véletlen, a siker romolhatatlanul teljes lesz, a fájdalom pedig Is
ten látogatásává és simogató kezévé válik. Avagy íngadozunk ? Akkor száraz ma
rad a kőszikla, fekete az ég, veszélyt rejtő és viharos minden víz. S elvetélt életünk
fölött hallhatnánk a Mester szav'át:"Kicsinyhitű emberek, míért kételkedtetek?"

Uram. segíts hitetlenségemen! Igen, Uram, jól tudod ezt Tenmagad is, hiszen
emberségeddel magadban hordtad aggodalmát. Néhanap a Világ szörnyűségesnek

tűnile hatalmas. vak. brutális. Közönyösen lökdös minket ide-oda, elragad, megöl.
Az is biztos, hogy az Ember hősiesen eljutott már oda, hogya hideg és fekete
nagy vizek között lakható zónát teremtett. ahol úgy-ahogy világos van és meleg,
ahol látni tudnak a létezők, puha a kezük, és szívük szeretni képes. De bizony
mily kezdetleges ez az otthonunk! Minden pillanatban, minden eresztékén át be
tör az a szörnyűséges nagy Valami, aminek szüntelen jelenlétét nyakasan elfelej
teni akarnánk, pedig csak vékonyka fal választ el tőle mínket : tűz, pestis, vihar,
földrengés, sötét erkölcsi erők veszett tombolása viszi el kíméletlenül és egyetlen
szempillantás alatt azt, amit fáradságosan építgettünk és szépítgettünk egész ér
telmünkkel és szívünkkel.

Istenem, mivel emberi méltóságom tiltja nekem, hogy mint az állat vagy mímt
a kisgyermek szemct hunyjak ezek felett, hogy ne essem abba a kisértésbe, hogy
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elátkozom a Világmindenséget Alkotójával együtt -, add, hogy leboruljak e Vi
lágmindenség 'előtt, mert Téged látlak benne elrejtve. Uram, ismételd nekem a
megszabadító nagy szót, amely egyszerre kinyilatkoztató és alkotó is: Ez az én
Testem. - Bizony, ha éppen úgy tetszik, hát Te vagy a szörnyű és sötét Valami,
a fantom, a vihar! - "Én vagyok, ne féljetek!" - Míndaz, ami elszörnyít életünk
ben; minden, ami Téged is levert az Olajfák hegyén, igazában csak Színek, vagy
Látszatok, ugyanegy Szentségnek anyaga.

Csak higgyünk' Higgyünk annál erősebben és minden reménytelenség ellenére
is, minél fenyegetőbbnek és minél inkább leküzdhetetlennek látszik a Vaóság, S
akkor látjuk majd, hogy lassan-lassan mint foszlik szét az egyetemes Borzalom,
aztán ránk mosolyog és az emberinél végtelenü' erősebb karjára vesz.

Nem, a Világegyetem szrlárdságát nem az Anyag rideg determinizmusa, nem is
a nagy számok törvényei biztosítják, hanem a finom változatokat szövő Lélek.
Aki hisz. annak számára a végnélküli véletlen és a Világ szörnyű vaksága csak
látszat, illúzió. Mert a dolgok lényege a hit."

Isten arca a másílc emberen

"Istenem, ragyogtasd fel számomra a Másik életében a Te Arcodat. Szemed el
lenállhatatlan fénye, amely a dolgok mélyén gyullad ki, már belevetett minden
munka vállalásába, minden fájdalom átvészelésébe. Add meg nekem azt is, hogy
Téged vegyelek észre ernbertestvéreimben - sőt éppen ott -, lelkük legbenső,

legteljesebb, legtávolibb zucában is ... Te azt akarod, hogy Eucharísztíád segítsé
gével az Emberek és énköztem megmutatkezzék az az alapvető nagy vonzódás
(halványan megérezhető már mínden erőssé vált szeretetben), amely a rengeteg
szellemi teremtményből misztíkusan szinte ugyanegy Monádot alkosson Benned,
Jézu'> Krísztus. Azt akarod. hogy a csak személyes szimpátiánál valami magasabb
rendű vonzzon enzern a ,Másik' felé: az a lelki rol<J()nság. amelyben összefonódnak
a világnak önmagáért és e világn.ak az Istenért egllbeszövődó szálai!

Jézus, Megmentőis az emberi aktivitásnak. amelynek Te adsz értelmet; Meg
váltója az emberi szenvedésnek, amelybe Te lehelsz éltető értéket ... Légy az em
beri egység üdvössége, arra szorítva minket, hogy elhagyjuk kicsinyességeinket s
hogy Terád támaszkodva ki merjünk kalandozni a szeretet ismeretlen óceánjára."
(Benne élünk, pp. 140-142.)

HA külső sötétségek"

"lVIinden egyes lélek, amely a kegyelem hívásai ellenére elvész és ezzel le ke~

lene, hogy rombolja a közös Egyesülés tökéletességét, - szembetaíálja magát Ve
led, Istenem, s Te azonmal elvégzel egy újraöntést. és ezzel mínden percben új fris
seségbe és új tisztaságba állítod vissza a Világmindenséget '" Van a semmi által
bezárt Világmindenség, azaz valamiképp a zéróra állított nagyságok létrája... Is
tenem, szétszakítod a Világegyetem alsó árnyait és arra tanítasz, hogy lábam alatt
egy másik félgömb nyílik, a legalábbis lehetséges létezőknek valódi tere, amely
határ nélkül nyílik lefelé ... Ugye, Uram. a Világ ilyen negatív pólusának való
sága kell hogy megkettőzze hatalmad sürgősségét és végtelenségét, amellyel Te zu
hansz ránk?

Jézus, rettenetesen szép és magadnak lekötő Mester, bezárva szememet afölött,
amit emberi gyöngeségem még nem képes megérteni, tehát elviselni sem, - nem
kutatva, hogy valóban vannak elkárhozottak, legalább a Világról alkotott állandó
és gyakorlati látásomba akarom iktatni az ítélet mindig fenyegető súlyosságát ...
- nem azért, hogy féljek Tőled, Jézus, hanem hogy egyre szenvedélyesebben tiéd
legyek. " A poko) tüzei és az ég tüzei nem két különböző erők, hanem ugyan
annak az energiának ellentétes megnyilvánulásai ...

Mester, bárcsak a pokol lángjai ne érnének el hozzám, s ne kapnának el sen
kit sem azok közül, akiket szeretek... Senkit se érjenek el, Istenem (- megbo
csátasz, tudom, hogy ily esztelenül könyörgök '), De sötét víllogásuk, a fölvillantott
minden szakadékkal együtt, míndegyikünk számára még csak növelje az Isteni
Erőtér patakzótűzű teljességet," (Benne élünk, pp. 142-146.)

Esteledik ...

"Maradj velünk, Urunk, mert már esteledik ...
Alakítsam át, használjam fel az évek múlásáva' növekvő árnyakat: a gyön

gülést, az elszígeteltséget, amikor nem tárulnak elém új távlatok ...
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Krisztusban, az Omegaban találjak lehetőséget, hogy [iata; maradjak, vidám,
lelkesedő, vállalkozó kedvű,

Még ne tekintsem .bölcsességnek' azt, ami csak melankólía, közömbösség, ki
ábrándultság.

Adjak helyet a közelgő vágnek, fölemelő szerepet szárijak hanyatló napjaimnak..,
Ahányszor csak ezt mondtam : "Készen vagyok", mindig ezt jelentette: "Neki

feszülök annak, ami előttem van" ...
. . . Fogadjam a halált úgy, ahogyan az Omega-Krisztusban jön pl, azaz fejlő

désem érdekében ...
. . . .Belül is, kívül is mosolyogva, szívesen fogadjam, ami rám vár.
Omega-Jézus, add, hogy hátralévő napjaimma. s főleg halálamm.al Téged szol

gáljalak, hírdesselek, mutassalak meg az embereknek, mindig és míndvégig! ...
Jézus, szívszakadva bizom Rád utolsó munkás éveimet, halálomat. El ne gyön

gítsék azt, amit vágyva-vágytam Teérted befejezni ...
A kegyelmek kegyelme az az ajándék, hogy jól érem meg a véget: ahogy leg

hathatósabban szolgálhatom az Omega-Krísztus dicsőségét!

Egyetlen szenvedély uralja életemet: növelj em Krisztus és a Világ szintézisét.
'I'ehát szeressem mindkettőt, különösen az Egyházban élő Krísztust, a legfőbb Ten
gelyt ...

Egyesülés a Halál által, az egyesítő Halál ...
Végül az ímádásrarnéltó vár reánk ...
Megyek Öelébe, aki jön felém ..." (LelkigyakorLatos jegy~tek. 1944-1945),

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR

EVANGÉLIUMI ASZKÉZIS
Jóval a zsinat előtt, 1933-ban írta G. Marcel: "Az az Isten, aki egyes lelki ve

zetők szerint a világ ellen fordul s tagadja tulajdon művét, szememben nem más,
mint bálvány". - Nagyon eljött már az idő arra, hogy megtisztítsuk aszkézisün
ket e bálvány árnyékától, s hogya pozitív tartalmú evangélíumí aszkézis utat
törjön magának.

Kritikai elemzésünk középpontjában két fogalom áll: a "világ" és a "test".
Ahhoz, hogy ezt az evangélíumí aszkézist helyreállítsuk életünkben, mindenekelőtt

a "világ" és a "test" fogalmát kell végre tisztán látnunk. Félreértésele ugyanis
ezeken a pontokon igen könnyen adódtak.

A "világ" magukban az evangéliumokban is ugy szerepel, mtnt Isten országá
nak ellen pólusa. Ha kicsit utána gondolunk, rájövünk, hogy "evilágon" Krisztus
nem a kozmoszt, az anyagvilágot vagy a társadalmat érti, hanem a magával meg
elégedő embert, a bűnnel átitatott emberiséget. A "világ" tehát nála nem ontoló
giai, hanem teológiai-erkölcsi fogalom. A Krísztus által ostorozott "világ" azok
összessége, akik el zárkóztak nunden továbblépés elől (vö. O. Kuss: Paulus, Re
gensburg, 1971. 289. o.),

A mai teilhard-i értelemben vett világ azonban: az emberséggel, szellemmel
eltelt teremtés, mely a teljesebb felé halad, minden zökkenő ellenére, n>em ellen
tét,e az evangéliumnak. A Krísztus-követő nem azzal valósítja meg a tökéletesedés
követelményét, hogy kivonul ebből a világból, hanem úgy, hogy mindenekelőtt ön
magából igyekszik kiűzni az önzést, a belső ernbertelenséget, és é:ppen a világot
ragadja a tovább-bontakozás felé. Ennek a folyamatnak a lépcsői adják az asz
kézis Iokozatait és jelentik a tökéletességre törekvést nemcsak a beavatottak, ha
nem minden ember számára.

Élő példa is van manapság arra, hogy mennyíre nem megoldás a világból va
ló kivonulás. Mint szélsőséges példa, a hippi-mozgalom csődje igazolja előttünk,

társadalmi síkon, hogy a világ megváltoztatására. még egy-egy adott társadalom
belső ellentrnondásaínak kiküszöbölésére sem elég a társadalomból való kiszaka-
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