
való lett az ellenállás, mert ha az Úr akar, mit tehet az emberi akarat az ő

mindenhatóságával szemben?" ... "Midőn az Úr ily módon mutatja hatalmát,
az ember hajaszála fölmered a szent borzalomtól. és átjárja a félelem, hogy
megbántja a fenséges méltóságot, Csakhogy a félelem izzó szeretettel párosul,
mely annál hevesebben lángol, mennél tisztábban látjuk, míly mértékben növe
kedik Isten szeretete e rút földi féreg iránt, ki magában véve nem egyéb rot
hadasnál. Mert Isten nem elégszik meg avval, hogy a lelket fölemelje magához,
_. nem, e halandó, csekély földi porból alkotott testet, melyet annyi folt borít:
ezt is magához akarja vonni." - Ilyenkor néha halálvágy fogja el a lelket,
annyira kívánja Isten társaságát. "Nem tudok meghalni, ebbe halok bele" 
énekelte sírva Szent Teréz.

, Az elragadtatás boldog gyönyörel és a sötét éjszaka gyötrelmei jelentik a
niísztíkus élet tetőfokait és mélypontj ait. De az Istennel való összefonódásnak
talán jelentősebb és hatásosabb formája, rnídőn a test és a lélek a maga köz
napi életében, szürke munkája során tapasztalja Isten jelenlétét, s minden heves
emóció nélkül úgy érzi: kölcsönösen birtokolják egymást. Már Szent Agoston öt
"lelki érzékre" tagolja Isten észlelését, s evvel alapját veti meg a tan későbbi

kifejlesztésének: "Nagyon távol vont tetőled az, aminek semmi valósága nem len
ne, hacsak benned (Istenben) nem volna. Hangosan hívtál és süketségern meg
szűnt, fölvillantál és világosságot adtál és vakságomat elűzted. Hozzám ért édes
illatod, beszívtam magamba, és most utánad sóhajtok. Megízleltelek és íme éh
ség, szomjúság epeszt utánad. Megérintettél és békédben fellángoltam." - Clair
vaux-i Bernát: "Mit gondolsz, honnan árasztotta el a világot a hitnek e nagy
és sebes fényessége, ha nem Jézus igéjéből? ... És Jézus nem csupán fény, ha
nem étel is; vagy nem erősödsz-e meg, valahányszor reá emlékezel ? ... Száraz
a léleknek minden eledele, ha nem evvel az olajjal öntözött; ízetlen, ha nem ev
vel a sóval fűszerezett... És orvosság, mert ha van köztetek megszomorodott,
vegye szívéről nyelvére Jézust ..." - Lucie Christine naplójából (1874. július
16.): "Ma bizonyos okokból szomorú voltam, és panaszkedtam az Úrnak, hogy
annyira távol tart magától. Amíg így tépelődtem. és varrás közben egyedül vol
tam a szobában, lelkemet hirtelen megzavarta és elárasztotta Isten jelenlétének
érzése. Úgy éreztem, mint a valóságot. Az Isten itt volt, közel hozzám; nem lát
tam, de oly biztosan, meg voltam győződve jelenlétéről, mint ahogya vak biz
tosan érzi, hogy akit megérint és hall, vele van. És isteni áhítat, béke, öröm
volt szívemben." - Végül Avilai Nagy Szent Teréz után olvassuk el, mit ír
Lisieux-i Kis Szent Teréz önéletrajzában: "Az isteni Mester hangos szó nélkül
is tanítja a lelket. Sohasem hallottam még szent hangját, de erős a meggyőző

désem, hogy ő a lelkemben van. Minden pillanatban érzem jóságos kezének ve
zetését és benső, titokzatos ösztönzését. Amikor szükségern van rá, mindig fel
sugárzik lelkemben a kegyelem fénye, oly tündökléssel, mely eddig ismeretlen
volt előttem. És nem is az ima alatt árasztja el lelkemet a fény özöne, hanem
gyakran a közönséges munka közepette ragyog föl bensőmben."

rt siholy
(E. Munch képe)

hang indul
hang gyűrűzik

egyre távolabb, ismeretlen
tartományok felé, át az úton
a híd anyagát nem érintve, át a hídon, az öblön
a hajók vitorlái rezegnek csak a hang iszonyatára
micsoda rémület, Istenem, micsoda remegés lüktet a levegőben

a felhők görbülnek, hullámzanak, átfúrja a sikoly
a felhők nyugalmát, 6 fölfelé száll
fölfele száll a hang, az ősi félelem hangja
görbe utakon, de céLt ér talán, de elér a végtelenig
az utols6 birodalomba, a halál öbleibe ...
Csodálatos kékségben nyugszik meg a hang.
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