
A. Puskin - A próféta

Vitt – vitt a sivatagon át
Az igazság iszonyú vágya,
S hat fényszárnyával egy Szeráf
Egyszerre csak utamat állta.

Halk ujját álomszéliden
Végigvonta szemeimen,
s erejük, mint egy ifjú sasnak,
lett rögtön, tiszta , hős hatalmas.

Megérintette fülemet
És fölharsantak az egek:
Fényszült angyalok suhogását
hallottam, és csillagzenét,
fű növését, tengerfenék
szörnyek – kavarta zuhogását.

S kiszakította nyelvemet,
Mely oly önzően sietett
Társulni minden fecsegésbe,
S vérmocskolt keze az okos
Kígyónak tette be gonosz
Számba a fullánkját. Végül érce

Mélyen mellembe hasított
S a kebel tátongó sebébe,
Még lüktető szívem helyére,
Eleven parazsat dugott…
Némán, élettelen feküdtem,
S az Úr szava zendült felettem:

„Kelj föl, Próféta, akarom:
hallj, láss, utad erőm vezesse:
légy tanúm vízen, és szárazon,
s lobbants lángot az emberekbe.”
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Szent Pál szeretethimnusza

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő
érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet
nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a
tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a
prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek
szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most
még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most
engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb
a szeretet.

(1Kor 12,30–13,13)
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Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki a jobb kezében tartja a
hét csillagot, és aki a hét arany gyertyatartó között jár:

Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem
szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott
nem azok, és hazugoknak találtad őket; és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én
nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket
cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom
helyéből, ha meg nem térsz.



De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is
gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A
győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette
van."

ELŐADÁS

Uram, hogy igazán éljek,
mit kell tennem?
Gyakorolj mértékletességet,
s élni fogsz, én lelkem.

Kezedet helyezd nyugalomba,
s a Tiszta Igazságot öltsd magadra.

Tudatodnak szeretetet,
értelmednek tiszta hitet,
elhatározásaidnak tartós létet,
gondolataidnak tökéletességet,
döntéseidnek bölcsességet
adj mindenkor, ó, te Lélek.

Fehér szárnyú galamb lakjék szívedben,
ne tarts kígyót mellette kebledben.

Bánatnak s haragnak ne légy háza,
ne kerekedjenek föléd a vágyak.
Ne nyugodj az elbizakodottság ölén,
Isten szeretetében nőj a hegyek fölé.
Mert a tökéletességben tökéletessé válsz,
mindentűrő leszel, ha a türelemben állsz,
és mindentudó leszel, ha a Gnózisban jársz.

A benső irány szerint Élj,
tetteidben a Teljességbe térj.
Állhatatos maradj mindenekben,
minden dolgokban megrendíthetetlen,
s ÉLNI fogsz, ÉN LELKEM."

Mani Gyöngy-himnuszok 41.


