
vényéből. S jön a fordulat: 1654. november 23-án éjszaka mintegy két óra hosszat
tartó Jézus-tapasztalás: "Tűz. Abrahám, Izsák, Jákob Istene, nem a bölcseké és a
tudósoké. Bizonyosság, öröm, bizonyosság, tapasztalás, öröm, béke. Jézus Krisztus
Istene. ... Elszakadtam tőle, menekültem előle, megtagadtam, keresztre feszítet
tem. Bár sohase lennék elszakítva tőle. Csak az evangéliumban tanított utakon is
merheti? meg. Teljes és szelíd lemondás. Teljes engedelmesség Jézus Krisztusnak
és lelki vezetőmnek . . ." Ezt az írását ruhájába bevsrrve, halála után találták meg;
titokben tartotta belső élményét, rettegve őrizte önmagának, nehogy elveszítse ere
jét, tartalmát, gazdagságát. De hátralevő esztendeit ez a misztikus éjszaka irányít
ja: szenvedéiyeseti elkezd teologizélni. A Jézussal megtöltött lélek a kegyelem tana
körüli korabeli harcban kardoskódik, s amikor már-már egyedül marad, már majd
nem eretnekségbe bonyolódik - akkor egyszer csak elhallgat. Egy sort sem ír töb
bé. Egyedül lelki üdvösségének él, hogy minél körültekintőbben fölkészüljön a ha
lálra és az örök életre. E harmadik periódusban adta át magát a Léleknek s a Lélek
által Krisztus ügyének, az Egyháznak. Elfogadta annak hitét, átértékelte önmaga
szerepét, azonosult a szentségekkel, és a múlt hitéhez simulve átnyújtotta önmagát
a Krisztusben újjáteremtódővilágjelének; az Egyháznak. A pssceli dráma kiváló
ismerője, a nagy német teológus, Guardini így foglalja össze a' hármas iskolát:
Pascal először a filozófusok Istenének adta egész tehetségét, majd a keresztények
Istenéhez csatlakozott az emlékezetes éjszakán, élete utolsó időszakában'pedig rá
talált az Egyház,-a katolicizmus Istenére.

Május, Pünkösd hava legyen mindnyájunk számára az apostollá érlelődés ideje:
a Lélekbe öltözéssel meg kell tanulnunk Krisztusban látni a történelmet. Azt a tör
ténelmet, amelynek múltját nem hagyhatjuk figyelmen kívül, s amelynek célhoz jut
tatásában személyes szerepünk van a történelemben tovább élő Krisztus, az Egy
ház tagjaiként.

Tarjányi Zoltán

RULES BÉLA

Egy költemény

A szepltett lét.
A lehetöség
a létet szeolteni
egy írószerszámmal
néhány' sor terjedelemben,
egy negyedóra terjedelemben
{megismételhetö);
leírhatod ezt ís:
na nyers valóság",
de így hangzik majd:
fülemüle, kakukk.
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