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Most nem a Filozófus szól hozzánk MaritainMl. Hanem az az ember, aki Szent TamásI
.Jcorumk apostolának" hivja. És vele együtt apostolkodni akar. A diadalmas tomizmus meg.
csodált szavú úttörője, aki "korunk intellektuálisan fert{)zött légkörében" "általános vissza
térést" mer sürgetni a teológiához. Mert életet akar, nem öncélú tudást.

Ki csodálkozhatik azon, hogy ez az egységes filozófiába fogott és a teológia természet
feletti fényeinél vizsgált élet átkapcsolódik nála egy másik életbe. Abba, amit nem szokás észre
venni, mert belülvaló élet.

Ki csodálkozhatik azon, hogy Maritainnek, a Filozófusnak házikápolnája van és hogy
Maritain a "világi ember" aszketikus könyvet ír, amit eddig ösztönösen csak remetecsuha
alól vártunk. De megirta, mert meglátta azt az életet, aBelülvalót.

Szent Tamás bevezetésével látnunk engedi a természetfölötti rendbe emelt lélek belslJ
titkait. A legmélyét, ahol a megfoghatatlan lsten élete folyik bennünk. A Szentháromságé.
Belülvaló Élet.

S ha most a lélek is önmagába forditja szemét, örök imádásban társalog a Vendég
Istennel, úgy ahogy Marie Antoinette de Geuser naplójából tudjuk. "Elragadó, Örök Társal
gás és milyen változatos. Mindez a Szentséges Szentháromság örök csendjében történik."
Ez az ember belülvaló élete. Err{)l az imádságos szemlélődésről ir itt Maritain.

lIfit akar adni? Lelki vezérkönyvet? Bevezetést a misztikábal Nem. Ez a kis könyv
szerényen lép a világi katolikusok elé,hogy a keresztény hagyományok és Szent Tamás szellemé
ben rámutasson a lelki élet nagy irányvonalaira. Azoknak, akik intellektuális életet élnek:
íróknak, filozófusoknak e a Szellem minden munkásának. Rövid, kis fejezetek. De átlátszó
tiszta mélység nyílik bennük. És az irányvonalak nagy összefüggései. Aki imádsággal olvas,
megtalálja őket.

Hogy értsük az Imádság és Tudás viszonyát, rögtön első mondatában a Szentháromság
misztikus életét állítja életmintánkul.

Ott az Atya örök Gondolatából megszületik a Szeretet, hogy a földön is minden Ismeret
szeretetté nyíljon.

A lélek életében egyetemes, katolikus szintézisét adja a lelki írók véleményének, az újra
modernné lett sivatagi Atyáktól a jezsuita misztikusokig és modern teológusokig.

Szent Ignác tanácsával kell olvasáshoz fogni: "belülr6l ízlelni az igazságokat".

Hogy vágyjuk és megkeressük a Belülvaló Élet útját és Azt, aki vár minket acélnál,
akinek birtokában Oonsummata csak ezt tudta írni:

"Ha igazán mindent el is hagytunk, milyen kevés mindez azért, hogy Ót megtalálhassuk,
Ot ! . .. A Szeretet magvát! Mindennek a teljességét! ..•

Gustate et videte, a bennünkélő Szentháromság nagyobb dicsőségére.

lzay Géza S. J.
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A BELÜlVALÓ ÉLET
o sapientia quae ex ore altissimi prodiisti
attingens a fine usque ad finem, fortiter
suavi terque disponens omnia: veni ad
docendum nos viam prudentiae.

A Doktor halála után, mikor Fráter Reginald hazatért Nápolyb6l és folytatta
előadásait, könnybelábadtan kiáltott fel: " Testvérek, míg élt a Meeterem, meg
akadályozta, hogy közöljem a vele történt csodákat, amiknek tanúj'a voltam.
Az egyik: hogy tudományát nem emberi eszközzel, hanem az ima erejével ezereste.
Mert ha tanulni, vitázni, olvasni, írni, vagy diktálni akart, az ima csendjébe
vonult. Könnyek közt kérte, hogy meglássa az igazságban Isten titkait. És e
könyörgésre, bár bizonytalanságban fogott az imához, biztos tudással tért vissza
onnan."

(Pierre Calo : Vita S. Thomae Aquinatis.)

I.
IMÁDSÁG ÉS TUDÁS

Verbum spirans amorem
Igéb61 - Szeretet

Bennünk is szeretet szülessen az Igéből, a lelkünkben hordott Igazságból,
aki miénk a Hitben.

Minden, ami csak van az Igében, a Szentlélekben is van. Igy kell összes
ismeretünknek lelki megmozdulássá válni fl, szeretet által és kiteljesednie
abban.

Mert a szeretet az igazságból születik és mert a tudás gyümölcse szeretet.
Imánk sem az, aminek lennie kell, ha e két feltétel közül egyet is elhagyunk.
Imán pedig - különösen, ha a szív mélyén történik - azt kell értenünk,

aminek rendeltetése, hogy szemléljük az Istent és Vele egyesüljünk.

Et pax Dei, quae exsup.rat omnem sensum, custodiat
intelligentias vestras
Érzékfeletti béke

A végső célrajutásért a léleknek is dolgoznia kell. Akár saját erejével, a kegye
lemre támaszkodva; akár úgy, hogy Isten fenntartja magának a vezetést
és passzív állapotba emeli. így hívják ezt, mert a léleknek valójában maga
föléemelt tevékenysége láthatatlanná válik abban a teljes függésben, amit
az Isten működésére való figyelem és a tevékenység emberi módjának felfüg
gesztése jelent. Amíg Isten be nem visz az 6 nyugalmába, nekünk kell teljes
erővel dolgoznunk magunk és felebarátaink megszentelésén.
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"Ó, szerelmes Istenem - kiált fel Szent Gertrud - aki bátor és gyors
szerelmed művében, szüntelenül ott áll királyi színed előtt l"

Tehát rá kell szentelni magunkat, sőt értelmünk s akaratunk minden
erejét, hogy megismerjük az Istent és megszeressük, ismertessük és meg
szerettessük.

Az Értelem is csak akkor bontja ki legmagasabbraható erejét, ha segít
séget és erőt ad neki az imában kapott béke. S minél közelebb jut szeretetben
Istenhez a lélek, az értelmi látás annál egyszerűbbéválik és világosabbá tisztul.

Tauler mondja: "Senki sem lát oly igazán élesen, mint aki az egyesülés
állapotába lépett".

Egyesülésre azonban csak a Szeretetben jutunk.
Sőt van még egy egészen különös összefüggés intellektuális életünk és

imádságunk között. Mert az ima elvonja lelkünket az érzéki képek tájairól,
hogy a tiszta értelmihez és még magasabbra is szálljon; viszont az értelmi
működés is egyre tökéletesebb, ha felszabadul a képzetektőP

Csak az imaélet tudja megadni, hogy teljes hűséggel tartsuk magunkat
az igazsághoz, hiány és ferdítés nélkül és hogy felebarátainkat is nagyon sze
ressük, nagy, intellektuális szeretettel.

Végül is ez segít - mert természetfeletti módon helyreigazítja vágyó
képességeinket - hogy tettekké váltsuk az igazságot.

Si nt lucernae ardentes in manibus vestris
Mécsetek égjen

Az ima csak akkor igazán tökéletes és különösen intellektüelleknél csak úgy
kerüli el a fenyegető veszélyeket, ha teológián épül és belőle él.

A Szent Tudomány ismerete biztosabbá és rövidebbé teszi a lelki utat.
Sok tévedésnek, illúziónak és kárbaveszett kerülőknek veszi elejét. A tisztulás
útján értékes segítség aszkézisünkben, hogy alélek levesse az önszeretet aljas
fösvénységeit. A világosság útján egyszerűbbé tisztul tőle a figyelem és az em
beri énről Istenre fordul egyedül. Végül és mindenekfelett az egyesülés útján
meggyökerezteti lelkünket a Hitben az isteni igazságban, megszerzi az egyesülő

élet lényeges előfeltételeit.

Kétségtelen: a szeretet mindenekfölött való. Itt lent a földön többet ér
szeretni, mint ismerni az Istent, s az Istennek kedve is telik abban, hogya
legtudatlanabbat emeli a legmagasabb szemlélődésre, a tudomány pedig
gyakran jelenti akadályát a Szentlélek bölcseségének gonosz hiúságunk miatt.
Mégis: oktalanság és vakmerőség várni, hogy ingyen áradjon belénk megvilá
gosítás a tanulással megszerezhető tudományos ismeretekből. Bizonyos, hogy
a modern világ intellektuálisan fertőzött légköre rászorul egy nagy, általános

1 Sum. theol., II-II., 15., 3. V. ö. in Boet. de Trinitate qu. 6., a. 2.

V I G III A 5



6

visszatérésre a teológiához. Ez rendes útja azoknak, akik élvezik a kegyelmet,
hogy élni tudják ezt a két életet, egyesíteni tudják a Tudás és Szeretet életét
Egyiket a másikkal segítik, de föltétel, hogy jól megjegyzik: a második vég
telenül több, mint az első, és hogy minden nap készen állnak akár mindent
elhagyni az isteni Szeretetért.

II.
A LÉLEK ÉLETE

Estote perfecti
Legyetek tökéletesek

A Szeretet hív így, felelni csak szeretettel lehet. Az Úr hívó szava az, hogy tel
jesen hozzá hasonuljunk, isteni erényeihez. "Testvérek J Van-e édesebb valami,
mint Urunknak ez a minket hívó hangja? I me jóságos Urunk az élet útját maga
mutatja nekünk." (Szent Benedek szabályainak bevezetéséből.)

Ha gyors léptekkel akarunk ezen az úton előre törni, bármilyen is hiva
tásunk, el kell határoznunk, hogy magunkat fenntartás nélkül az Istennek
adjuk. "Csak az kell, hogy egy szép napon lemondjunk minden érdekünkről,

minden kielégülésről és minden akaratról, hogy ezentúl Isten kedvétől függjünk
teljesen." Ezt P. Lallemant "kezdő lépés"-nek hívja. (Doctrine spirituelle.)

Ezen az áron ízlelni, látni fogjuk mily édes az Úr és mily könnyű az Ő
igája: "Te alávetetted magad jószívvel, számodra minden könnyű már". (Gerlac
Peters: Le Soliloque en flamme.)

Ezen az áron joggal reméli a hűséges lélek, hogy az érzéki és szellemi éjt
szaka tisztulásában "angyali halált halva" 2 fényből fénybe lép, majd teljes
egyesülésre az Istennel. Benne átalakul úgy, hogy Szent Pállal mondja :

"Élek, de már nem én, a Krisztus az, ki bennern él J"

Caritas vinculum perfectionis
Szeretetbilincs

A keresztény tökéletesség lényege: Szeretet. (Summ. theol. II., II, 184, 3.)
Valóban, akkor mondunk valamit tökéletesnek, ha elérte nekirendelt célját.
Mert mindennek végső tökéletessége egyúttal sajátos célja is. Minket a szeretet
egyesít Istennel, aki emberi lelkünk végső célja: "Qui manet in caritate in
Deo manet, et Deus in eo. 184, 1.)

Ebből következik, hogy a tökéletesség parancs, mert a szereteten nyug
szik; az Isten és a felebarát kettős szeretetén, - először az Istenén, aztán a
felebarátén - mert ez a kettő hordja mind, amit parancsol az isteni törvény.
"Az isten- és felebarátszeretet, tehát nemcsak úgy félig-meddig esik parancs

2 Szent Bernát: In Cant. Serm. 52.
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alá, és nem tartozik félig a tanácsokhoz. Ezt már világosan jelzi a parancs
tökéletes, mindenre kiterjesztett formája: Szeresd a te Uradat Istenedet
teljes szívedből ... szeresd felebarátodat, mint magadat. Ezért mondja az
Apostol (I Tim. 1.)"A törvény teljessége Szeretet, finis praecepti caritas est".

A teljességet nem lehet mértékkel mérni, ez csak a módra alkalmazható.
Az orvos sem méri, hogy milyen fokig gyógyít, hanem úgy ad orvosságot,
úgy ír rendeletet, hogy a teljes gyógyulás beálljon. (184, 3.) Ime: az istenszere
tet mértéke : mértéktelen nagy szeretet, "mOd1/,8 diligendi eine modo diligere".3

De a szeretetnek, illetve a tökéletességnek több foka van. Megtarthatjuk
a parancsot teljesen, vagy csak tökéletlenül. "Minden törvényt többféleképpen
lehet betölteni, ezért a parancs ellen sem vétkezik, ki nem a legmagasab b
fokon gyakorolja azt; elég, hogy meg ne szegje és valamilyen módon teljesítse
is." (184. 3, ad 2.)

így "a keresztény tökéletességnek, a szeretetnek minden foka, - még
az egyedül Hazánkban elérhető foka is - a parancs alá tartozik". Még akkor
is, ha alacsonyabb fokon nem lényeg a törvény kiteljesült módja, még akkor
is, ha nem kötelező azonnal úgy gyakorolni, és csak mint cél áll előttünk,

amelyre törekedni kell: "Si non ut materia, saltem ut finis." 4

"Az istenszeretet legalsó lépcsője, hogy alélek Istennél jobban senkit
sem szeret, senkit az Isten ellenére, senkit úgy, mint az Istent, s akiben ennyi
sincs meg a keresztény tökéletességből.nem teljesítette a parancsot." (U. o.)
Aki pedig nem jut túl ezen, tökéletlenül gyakorolja azt. Egyedül az égben
teljesül igazán a törvény, ahol a földtől szabadult lélek színről-színre látja
az Istent. Ebben az életben tökéletes a szeretet, ha "kizár minden Istennel
ellenkezőt. S ez megvalósul, mikor az ember vonzalmából kiszorult nemcsak
az, ami a szeretet jelenlétében ott nem lehet, mint a halálos bűn, hanem
mikor a lélek Istenhez fordult, vágyának már semmi akadálya sincs, "omne
illud, quod impedit ne affectus mentis dirigatur totaliter ad Deum." (184, 2.)
S ekkor a lélek már önmagát is egyedül Istenért s az Istenben szereti. Elűzött
minden szolgafélelmet, csak a gyermeki félelem maradt meg benne, ami első

gyümölcse a Bölcseségnek. fme ez a határ, erre hív már itt lent is a Szeretet.
(II, II, 19, 678.)

Az evangéliumi tanácsok módokat mutatnak, hogy elérjük ezt a célt.
"Rendeltetésük, hogy segítséget nyujtsanak a szeretet gyakorlásához. A taná
csok még nem maga a tökéletesség, de eszköze annak. A Szeretet és a Törvény
a lényeg. A tanács csak másodlagos, és eszköz." (184, 3.)

3 Szent Bernát: De diligendo Deo.
4 Cajotán mondja: (In II-II, 184., 3.) "A tökéletes szeretet parancs, de cél.

Akarnunk kell, hogy elérjük teljesen. De éppen mert cél, a. parancs ellen nem vétkezünk,
ha megmaradunk legalább abban az állapotban, hogy elérhetjük a tökéletességet, még ha
egyedül az örökkévalóságban is. Mindenki, legyen bár a szeretet legkisebb fokán, az ég
felé halad, a tökéletes ezeretet útját járja, nem szegi meg a szeretet törvényét s az üdvösség
feltétele ez."
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A célratörés mindíg az eszközök használatában áll, úgy, amint azt a Gond
viselés különféle helyzetei várják. így látni meg, hogy a tökéletes szeretet
parancsa, ha nem is követel okvetlen szerzetesi élethivatást, feltételezi az evan
géliumi tanácsok lelki gyakorlását, ahogy kinek-kinek körülményei engedik.
Feltételezi a lélek készülését.

Bármilyen is valaki hivatása, Keresztes Szent János szava mindnyájunk
nak szól: "Az élet-estén 8zeretetedet kérik majd számon",

Mihi autem adhaerere Deo bonum est
J6 az Istenhez tapadnom

A tökéletes szeretet és gyakorlása felé van egy elsőrangú út. Nagy célhoz illő

eszköz: a szent szemlélődés. Más szóval tapasztalati egyesülés az Istennel,
szerető és kimondhatatlan ismeret, amit Isten kegyelmétől várhatunk, külö
nösen az imádság buzgó gyakorlása által.

"Vacate et videte Quoniam ego 8um Deus." Hogy jusson el az ember töké
letes szeretetre, ha nem marad állandóan Isten jelenlétében, ha nem szegzi
lelkét teljes figyelemmel Reá és Jézusra, a Felfeszítettre, úgy, "hogy az Ember
sebében Istenségének titkába lásson."" Ez a tulajdonképpeni elmélyülés,
a szüntelen ima. Semper orata.

Akik aktív életet élnek, ne mondjanak le a szemlélődésről azzal az ürügy
gyel, hogy nem hivatásuk a kontempláció. Sőt még inkább kapaszkodjanak a
szemlélődésbe, hiszen sürgető szükségük van az imára. Ha látják is, hogy élet
módjuk akadály a legmagasabb szemlélődés elérése előtt, a kontempláció
lényegét tőlük sem vonja meg az Isten. Kérjék csak (Isten) Irgalmától a belül
való élet kegyelmét oly mértékben, hogy tevékenységük a szemlélődés túl
csordulásából fakadjon, ex 8uperabundantia contemplationis.

"Igaz, hogy az aktív élet néha elvon minket a szemlélődéstől ... de bizo
nyosan nem vonja meg tőlünkaz állandósult szokást;" Az Igazság szeretete
írja Szent Agoston - szent nyugalmat keres, de a szeretet kényszere szent
munkákat vállal. "Otium sanctum quaerit caritas veritatis, negotium justum
8uscipit necessitas caritatis:' Ha nem rakják ránk a külső munka terhét, ma
radjunkmeg az igazság tanulmányozásában s a szemlélődésben. Ha pedig
ránk bízzák, fogadjuk el, mert a szerétet követeli. De az igazság élvezetét
így se hagyjuk abba, hogy el ne tűnjön az édes íz és levertté ne tegyen a
kényszer. "Ebből világosan következik, hogy ha valakit aktív életre hív az
Isten, ez nem valami elhagyást, hanem csak hozzáadást jelent: non
hoc fit per modum substractionis, sed per modum addítionís." (II-II, 182,
I. ad 2.)

& Nagy Szt Albert; De adhaerendo Deo, oap, 2.
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Qui spiritu Dei aguntur II sunt filii dei
Akiket visz a Lélek

Ez a szemlélődés, amit általában misztikus életnek hívnak, lényegében függ
a Szentlélek ajándékaitól és attól az isteni cselekvésmódtól, amit az emberrel
közölnek.6 Lelki ember a teológusok tanítása szerint tulajdonképpen az, ki
állandóan a Szentlélek ajándékainak irányítása alatt él. .Az egyes lelkekben
valamelyik ajándék megnyilvánulása mindíg uralkodó jelleget ölt. De a Böl
cseség, ami tulajdonképpen a szemlélődés ajándéka és magasztosabb a többinél,
valamilyen módon mindíg vezető szerepet játszik. Akár úgy, hogy ő irányít
egyedül és mindent magához ragad; átviszi a lelket a szemlélődő élet minden
tiszta és tipikus állomásán. Akár úgy, hogy felsőbbrendű befolyása alá fogja.
a lélek egész tevékenységét és részesíti magasabb, vagy alacsonyabb fokon a.
misztikus szemlélődésben.

A szemlélődésben tehát uralkodik a szabadság Lelke, mely ott fú, ahol
akar és senki sem tudja honnan jön és merre tart. Főfeltétele, hogya lélek
előhaladjon a lemondás, a kiüresítés útján és tanulékonyan bízza rá magá1ö
a Szentlélek vezetésére.

Ez a lélekbenlakó Szentháromságnak, a Fiú és a Szentlélek láthatatlan
küldetésének gyümölcse. 7 Si quis diligit me ad eum veniemus et mansionem
apud eum faciemus.

Felemeli az embert Istennek egész lelki ismeretére és szeretetére, in
spiritu et veritate. Megfosztja minden érzékitől és minden emberitől, mert
magasabb e képzetek és fogalmak rendjénél. Ezért megfoghatatlan és kimond
hatatlan. Beviszi a lelket az isteni titkok csupafény éjszakájába : Nubea
lucida obumbravit eos.

Lehet száraz és fájdalmas is. Szinte lehetetlen oda eljutni úgy, hogy valami
módon ki ne fosszon ez az éjszaka.

Hasonlóvá tesz Vezérünkhöz, a Keresztrefeszített Jézushoz. Mert
a Bölcseség a kereszt gyümölcse. A keresztelő Lélek keresztrefeszítő Lé
lek is.

És nem önmagáért szeretik, hanem Istenért. Nem a kontempláció örömei,
hanem az egyesülés az Istennel szeretetben, ez a mi célunk. Ha valaki hajhássza.
a rendkívüli kegyelmeket és különös megvilágításokat - amik úgysem tar
toznak a szemlélődés lényegéhez - és ha nem veti alá őszintén és egye
dül az Istennek, vágyát a szemlélődés örömei után, amit Szent Bernát

8 Szent Maximus írta a VII. sz.-ban: "A Bölcseség ajándékával együtt jár valami
megfoghatatlan egyesülés Istennel, aki ha megérdemeljük, égő vágyakat és olyan gyö
nyörűségetküld, ami átisteníti az embert valami részesedés útján. Képessé teszi, hogy ezt
kifejtse annak, aki rászorul az isteni titkokra és az Isten boldogságára."

7 Lásd a~ 6ls6 tanitást.
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"a belülva16 gyönyör paradicsomának" mond, nem halad előre igazán a lélek
útjain."

Most megértjük, miért történik a kontempláció sokkal inkább a lélek
csúcsain, mint a filozófiai szemlélődés; és hogyan éri el azt a páratlan magasz
tosságot a szeretet által, mert szemben a filozófus elmélyedésével teljesen
ennek a műve.

A keresztény szemlélődésvalóban a Bölcseség gyümölcse. Az értelem álla
pota, s ez mutatja intellektuális jellegét, amit Szent Tamás tulajdonít a szem
lélődő életnek. Mégis lényegesen függ a szeretettől, a megszentelő kegyelemtől

és megismerteti velünk az Istent, a természetében való részesedéssel, érzelmes
megtapasztalással, de homályosan, mert minden fogalmat és minden képzetet
túlhalad."

Értékes ez az ajándék, mert Isten általa magához hasonít, tapasztalati
szeretetben magával egyesít. Mert ez a misztikus Bölcseség az isteni dolgokig
hatol, a szeretet által közelhozza hozzánk, közvetlenebbül tapintjuk, ízleljük
őket és megértjük, hogy az, amit így érzelemmel megfogunk, magasabb és
kiválóbb az ismerőképességek vizsgálódásánál.I''

így hatol be a misztikus szemlélődés az isteni dolgokba és így ízleli meg
őket titokzatosan a hitben, a szeretet által, mert ez egy lélekké tesz az Istennel.
"Qui adhaeret Deo unus spiritus est." És a kontempláció rendeltetése is mindíg
a szeretet. Mert a szerétet inkább egyesít, mint az ismeret. (H--H. 28. l ad 3.)

Nem felesleges megjegyezni, hogy a teológia, mikor a Bölcseség adomá
nyáról tanít, megmutatja nekünk a szemlélődés lelki organizmusát, de a misz-

8 "Isten egyszerre fényt és szeretetet közöl vele. Megadja neki azt a természet
fölötti szerető ismeretet, amelyről azt mondhatjuk, hogy olyan mint a meleg fénysugár,
amely egyúttal melegít is, mert ez a fény egyúttal szeretetet is ébreszt. Viszont azonban
homályos és sötét az értelemre nézve, mert szemlélödési ismeret, amely Szent Dénes szerint
a sötétség sugara az értelem számára." (Keresztes Szent János: ÉUJ 8zeretetláng, III. vers
szak 3. sor. P. Ernő fordításában 519. o.)

9 Lásd a II. tanítást.
10 "Johannes a S. Thoma: Curs theol. t. VI. qu. LXX, disp. 18. V. ö. ugyanott: § 14.

"A hit eléri Istent a maga homályában, de valahogy mégis távol marad, úgy, hogy abban
"hiszünk", amit nem "látunk". A szeretet azonban közvetlenül eléri az Istent, mert
bensőségesen egyesít azzal, kit elrejt a hit. És bár a hit vezeti a Szeretetet és az egye
sülést Istennel, mert tárgyát ő mutatja meg, mégis az az egyesülés, amelyben Istent köz
vetlenül eléri a szeretet, mint érzelmes megtapasztalás arra indítja az értelmet, hogy
magasabb ítéletet alkosson Isten dolgairól, mint a hitnek homálya engedné. Behatol
és megtudja, hogy több rejlik a hit tárgyában, mint amennyit megmutat a hit. Mert
többet szeret ott és a szeretetben ízleli a többet. És e megismert "több" miatt alkot maga
sabb fogalmat Isten dolgairól az, ki előbb elfogadta a hit tanúságát. Most tapasztalatra
épít a Szentlélek által, aki így magasabb módon indítja az értelmet és szerez bizonyságot
neki.

Et sic licet fides regulet amorem et unionem ad Deum, quatenus objectum pro
ponit, tamen ex ista unione, qua tangitur ab affectu Deus imemediate, eique unitur,
movetur intelIectus, sicut a quadam experientia affectiva ad judicandum altieri modo de
divinis, quam illa obscuritas fidei patiatur, quia penetrat et cognoscit plus latere in rebus
fidei, quam fides manifestet, quia plus ibi amat, et plus gustat in affectu, et ex illo plus
quod cognoscit judicat altius de ipsis rebus divinis, irinitens affectui experimentali prius
quam nudo testimonio credentis, cum instirctu Spiritus Sancti sic sltiori modo certifi
cantis et moventis intelleetum."

11 IKor. 6, 17. Aki Istenhez ragaszkodik egy lélek ővele.
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tikusokra bízza, hogy a megfelelő pszichológiai tüneteket leírják. Valóban,
olyan magas tudománynak, mint a teológia, nem kell gyakorlati szabályokat
adni a lelkiélet számára. Mert ilyen szempontból úgy látszik, hogy a tevé
kenységnek ezt az "emberfeletti módját.", ami együttjár az ajándékokkal,
nagyon gyakran, különösen a misztikus út kezdetén nem lehet velünk máskép
megérzékeltetni, csak mint valami halált és mint valami sötétséget, más szóval
lelki tehetségeink megfosztását a tevékenység emberi módjától.P

Mindenesetre az értelmi működés teljes szünetelését, amiről Keresztes
Szent János beszél Dénes nyomán, s ami szerintük a belénk öntött szemlélő

dés jellegzetessége, a működés emberi médjára kell értenünk. Mert a belénk
öntött kontempláció az Isten működése alatt passzív értelemnek az isteni élet
növekedését hozza. Ez lehet felfoghatatlan, de mégis elmélyíti benne az igaz
ságot és ez "egyesülés erejében" egy semmitsetudáson át minden fogalmi isme
retnél különb tudásra vezet.P' Ez pedig aránytalanul több, mint amit az érzékek
és az okoskodó ész területén tudásnak hívunk.u

19 Erre is lehet alkalmazni, amit Szt Tamás mond Jákob sántaságáról : Jacob post
contemplationem uno pede claudieabat, quia necesse est ut debilitatio amore saeculi,
convaleseat aliquis ad amorem Dei, ut Greg. dicit super Ezechiel; et ideo post agnitionem
suavitatis Dei unus in nobis pes sanus remanet, atque alius claudicat, solum illi pedi inni
titur, quem sanum habet."

13 Lásd a III. tanitást.
11 Dénes: De nominibus divinis. VII. 3.
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