
Fo L I G N O I S Z EN T A N G EL A (1248 -1309. ) :,
ZARANDOKLAT ASSISIBE

Mielőtt Assisi Szent Ferenc harmadrendjébe lépett volna,
férjes asszony volt. "Feslett világi életével" - ő maga jel
lemzi így életének ezt a korát - férjének és gyermekeinek
halála után szakít, vezekelni kezd, megkedveli a szegény
séget s hátralevő éveit betegek ápolására fordítja.

Misztikus írásai fönségesek: a lélek sötét éjszakájáról,
a Kimondhatatlanról, Krisztus szenvedéséről, az isteni
kegyelemről ír csodálatos vallomásokat. Az alább'l rész a
"Viziók könyvéből" való; a könyvet a századvég egyik leg
nagyobb katolikus í'rója, E, Hello franciára is leforditotta.

Térjünk vissza hozzám. Zarándokutam végére jutottam.
Egy barlanghoz értem, ahonnan keskeny ösvény vezet As
sisibe. Ebben a pillanatban. hangot hallottam: "Te szol
gámhoz, Ferenchez imádkoztál; én más tanítót küldtem
hozzád, a Szentlelket. A Szentlélek vagyok, Én jövök el és
az ismeretlen örömet hozom neked. Lelked mélyébe szál
lok és elvezetlek szolgámhoz. Az úton végig beszélek hoz
zád; szavam szüntelenül szólni fog, szeretném látni,
tudsz-e másra hallgatni, mint rám. Mert Én magamhoz lán
coltalak és csak akkor engedlek el, ha mégegyszer ide
jönnél; és csak azért bontanám ki bilincseidet, hogy érezd
ezt a mai örömet. Máskor soha, soha, ha szeretsz.

És buzdított a szeretetre és így szólt hozzám: "Ó, ked
ves lányom! ó, lányom és templomom! ó, lányom és örö
möm! Szeress engem! Mert jobban szeretlek, mint te en
gem!" És gyakran mondta ezt is: "Ó, lányom, lányom, ked
ves jegyesem!" Majd hozzátette: "Szeretlek, jobban szeret
lek, mint bárkit ebben a völgyben. Ó, lányom és jegyesem!
Lelkedben vagyok és megpihenek benne; most hagyatkozz
rám s pihenj meg bennem. Éltem az apostolok között: testi
szemükkel láttak és mégsem éreztek úgy, mint te engem.
Ha magad leszel, majd valami más ismeretlen örömben
lesz részed. Most csak hangom zeng lelkedben, akkor majd
lényem zeng. Imádkoztál szolgámhoz, Ferenchez, mert azt
remélted, hogy vele és általa imád meghallgattatásra ta
lál. Ferenc nagyon szeretett engem, én is sokat tevékeny
kedtem benne; de ha valaki Ferencnél is jobban szeretne,
én is többet tevékenykednék benne."

És elpanaszolta a hívek csekély számát s hogy mily
ritka az igaz hit, siránkozott és így szólt: "Végtelenül sze-
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retem a lelket, aki álnokság nélkül szeret engem. Ha tö
kéletes szeretetet találnék egy lélekben, nagyobb kegyel
mekben részesíteném, mint az elmúlt századok szentjeit,
akiknek .csodáiról még ma is beszél a világ. Csak semmi
kifogás! mindenki szerethet: Isten csak szeretetet kér a
lélektől; mert Ő maga is őszintén szeret, és Ő maga a lé
lek szeretete." Mérlegeljétek csak ezeket a szavakat. Na
gyon mély értelműek.

Isten a lélek szeretete: szenvedésének és értünk hor
dozott keresztjének megkapó megjelenítésével éreztette
ezt velem. Ő a végtelen, Ő a dicsőséges, elmagyarázta
szenvedését és mindazt, amit értünk tett, majd így foly
tatta: "Nézz jól körül; találsz valamit bennem, ami nem
szeretet lenne?" És lelkem viláosan látta, hogy Benne
minden csak szeretet. Elpanaszolta, hogy kevés kortárs
van, akit eláraszthatna kegyelmével, pedig megígérte: ha
új barátokat talál, gazdagabb ajándékokkal halmozza el
őket, mint a régieket. És folytatta: "Ó, szeretett lányom,
szeress engem; mert jobban szeretlek, mint te engem. Sze
ress, szerelmem; végtelenül szeretem azt a lelket, mely
hamisság nélkül szeret engem." És azt akarta, hogy a lé
lek, ereje és képessége szerint, ugyanolyan szeretettel vi
seltessék iránta s megígérte: átadja magát a léleknek, ha
az kívánja. És folytonosan ezt hajtogattá: Ó, szerelmem,
ó jegyesem, szeress! egyél, igyál, aludj: egész életed tet
sző lesz előttem, ha szeretsz!" Majd hozzátette: "Nagy dol
gokat viszek véghez benned a népek színe előtt, ismert,
megdicsőített, magasztalt leszek benned; a nevet, melyet
benned hordok, imádani fogják a népek." Még ezer más
dolgot mondott.

De én miközben hallgattam és bűneimre s hibáimra
gondoltam, így gondolkoztam magamban: "Méltatlan vagy
erre a nagy szerelemre." Kétség szállott meg és lelkem
így szólott Ahhoz, aki beszélt: "Ha a Szentlélek lennél,
nem mondanád ezeket a helytelen dolgokat; mert gyenge
és gőgös vagyok." Igy válaszolt: "Hát csak próbálj hiúsá
got húzni beszédemböl; hadd lássuk; próbálj másra gon
dolni." Minden erőmet összeszedtem, hogya gőg legalább
átsuhanjon rajtam; de csak bűneim jutottak eszembe s na
gyobb alázat fogott el, mint valaha. Megpróbáltam elszó
rakozni: kívánesian nézegettem az útszéli szőlőket. Meg
próbáltam nem figyelni a hozzám intézett beszédre. De
bármerre is tekintettem, a hang ugyanazt mondta: "Nézd,
szemléld: mindent én teremtettem." És boldog voltam
mondhatatlanul.
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