
hát! De, 6, Uram! Fényeid elérhetetlenné tesznek. 6, igazság! Úgy növekszel,
ahogy közeledern feléd, és szüntelenül hátrálsz gyönge értelmem elől. El kell
vesznem a fellegben. melyben rejtezel; e homályos ponton, melyet távolról lá
tok, ahonnan érezteted magad. Ennyire ismert és ennyire ismeretlen Isten, is
mereteimen túl akarlak szeretni, mínt valami fölfoghatatlan lényt, melyet em
ber csak úgy ismerhet, ha ismeretei fölé emelkedik, soha nem emelkedhetve
eléggé magasra, S2m meg nem értve, sem meg nem ismerve déggé, mennyire
fölfoghatatlan vagy. 6, Uram! Veled: fényeiddel, szereteteddel egyesülök; egye
dül Tc vagy méltó arra, hogy magadat ismerd és szeresd, Úgy egyesülök föl
foghatatlan gyönyörűségeddel, amennyire képes lehetek; és lelkem belső csönd
jében mínd-m dicsérettel síkra szállok, amit magadnak adsz. 6, Uram! A csönd
a Te dicséreted!1O Dávid énekelte így zsoltárainak egyikében: A csönd a Te
dicséretpd. El kell nérnulnunk, el kell magunkat veszítenünk, mélységekbe száll
ni és fölismerni, hogy az ember méltóképn nem szólhat rólad. sem nem szeret
het úgy, ahogy kellene. Ezért kell az Úristent nemcsak teljes erőnkből, de
még, ha lehetne, Isten teljes erejéből szeretnünk.

Már nem ebben az életben lesz, hogy teljes erőmből szeretek; a szeretet
beteljesedik; a kívánság kiatszik ; az érzékiség és az önszeretet gyökerestül kité
petik. De míg ebben az életben élünk, a rossz felé húzó teher örökkön fenn
marad. A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más
törvényt tapaszta.lok tagjaimbantl... Hisz nem azt teszem, amit szeretnék, a
jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok l2 ••• Én. szerencsétlen ember! Ki
szabadít meg e halálra szánt testtől?13, hogy teljes erőmből szeressem Istent,
és hogy a lélek törvénye ne ütközzön ellenállásba bennem.

Várakozás közben, ó, Istenem! a szerétetnek folyvást növekedni, a kívánság
nak folyvást fogyatkozni kell. Az erő a szerétettel növekszik: a szeretet gyakor
lása megtisztítja a szívet, egyre nagyobb szeretetre tanítva meg. Isten van ben
nünk, amikor szeretünk, és O ösztönzi és árasztja szívünk mélyéből ránk a
szerétetet. A S7.eretet által érdemeljük ki, hogy Istent jobban megtartsuk: és
jobban meztartva, jobban szeressüle. Nem szeretek tehát az ez életben elérhető

teljes erőmből, ha nem szeretek holnap jobban, mint ma, és ha az elkövetke
zendő nap nem növelern szerétetemet. míg végül el nem érkezem abba az élet
be, melyben a szeretet parancsa tökéletesen heteljesedik. Fölkészülni rá csak
ebben az életben lehet; de tökéletesen beteljesíteni csak a másikban. Dohrunk
ebben az életben annyi, hogy míndlg jobban szeressünk, és rníközben szeretünk,

ú iabb erőket nverjünk a szeretetre. Rerkentsiík manunkat éjjel s nappal ennek
gyakorlására. Tégy -így és élni fogsz,H mondja a Megváltó.

Jegyzetek: 1. Filem. 20.; I. Mt 6,2~; 3. Róm 12,15; t. IKor P,12; S. IKor 11,29; 6. Jn
6,24; 7. Jn 12.32-33; 8. l1:nekek éneke 1,3; 9. Exodus 3~,19; 10. A 6~. zsottárban, ahol e1ó~

fordul, a Vulgata szerínt Te decet hymnu~, dic~óség illet; az eredeti szerint: TIbi silen
tium laus, a csönd a Te d'cséreted (Bossuet Jegyzete): 11. Róm T,22-23;· lZ. Róm 7,19-20;

13. Róm 7,24-25; 14. Luk 10,29.

SZAMUNK fR6IR6L. - Suenens bíborosnak a Szeritlélekről szóló tanulmánya
első fejezete a kardinális ,,(rj pünkösd?" című művének. A francia eredeti "Une
nouvelle Pentecöte?" címmel 1974-ben jelent meg (Desclée de Brouwer, Paris), a
magyar fordítás 1976-ban (Prugg Verlag, Eisenstadt). A tanulmányt Szántó István
fordította; a Prugg Verlag szíves engedélyével közöljük. A szevégből két-három,
a könyv későbbi részeire utaló mondatot elhagytunk,

Bossuet "Elmélkedések az Evangéliumról" című művét Reisinger János mu
tatja be, az "Elmélkedés a szeretetről" című szemelvény fordítása ugyancsak az
ő munkája,

Rajz Mihály római katolikus lelkész, plébános.
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