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BENSŰSÉG A VILÁG ZAJÁBAN
Kempis Tamás Krisztus követése című könyve évszázadokon át a vallásos lel

kület klasszikus forrásának számnou az egyházban. Az elmúlt két évtizedben azon
ban észre lehetett venni, hogy egyre kevesebbet forgat ják, s a belga Vandenbroucke
a Concilium HI71 novemberi számában felteszi a kérdést: Miért nem olvassák
manapság a Krisztus követését? A feleletet abban látja, hogy Kempis 'a XIV-XV.
szazad fordulójának túlhangsúlyozott pietista szemléletét nyújtja, továbbá kissé
egyoldalúan hangoztatja a befelé for-dulást, az elmélyedést. viszont a világ pozitív
értékeit észrevehető pesszimizmussal nézi. Korunk gyermekét ezzel szemben "az
emberbe vetett misztikus hit jellemzi". Mindent maga akar megvalósítani. azért
az Istenre való ráhagyatkozást unalmas vagy a magában nem bízó ember maga
tartásának veszi. A szekularizált és a technika lendületétől áthatott szellem alkotni
akar, nem szcmlélődni. Kempis idejében az egyházról vallott felfogás sem kristá
lyosodott ki úgy, ahogy azt a II. vatikáni zsnat megfogalmazta. Ma az egyház
nem annyira az egyéni üdvösségről beszél. mint inkább Krísztust, a népek világos
ságát hirdeti. örömet és reményt akar ébreszteni a bajokkal küzdő világban. A
rnaí ember értékeli a világ javait, uralkodni akar a természeten. s a keresztény
hivő nem menekülni akar a világtól. hanem belevinni Istent, hogy ismerjék meg
és szeressók. Mindehből az következik. hogy a reform igénye nemcsak az egyházi
Intézményekkol kapcsolatban lépett fel, hanem a "lelki élet szabályaival" szem
ben is.

A kritika azonban sokszor az új lélektani és szocíológiaí meglátások mellett
teljesebb teológiai Ielfogásra is támaszkodik. Az amerikai L. Schneider és S. M.
Dornbush (Popular Religion: Inspirational Books, 1958) kb. 50 olyan vallásos köny
vet elemzett. amelyek 1875 és 1955 közott jelentek meg, s amelyek a keresztény
közösség előtt úgy szerepeltek, mint a legkelendőbb lelki könyvek Közös fogyat
kozásuk az, hogy Istent nem úgy mutatják be, mint felfoghatatlan misztériumot,
akinek szereteto és gondviselése is mísztérium, hanem szinte kizárólag a gyer
mekek katekétikat és pedagógiai síkjának megfelelően beszélnek róla. O a meg
értő és segítő Atya, az ő tisztelete az embert lelki békéhez és vállalkozásának si
keréhez vezeti. A vallás végeredményben a testi-lelki kiegyensúlyozottság, az' erő,
a hatékonyság, az igazságosság és a társadalmi rend biztosítéka. Az elgondolás
érthető abból az apologetikai törekvésből, hogy a vallás ésszerűséget ilyen ter
mészetes hatásokból magyarázzák. A veszély viszont azoknál jelentkezik. akik nem
érzik a lelki békét vagy akiknek a gondviselés nem hozza meg a nyugalmas éle
tet. azok hajlandók Isten létét vagy szeretetét kétségbe vonni. Mí ért foglalkozzék
olyan Istennel, aki az ő életében nem szerepzl ? Ma az ateizmus ellenvetései míatt
többször kell gondolnunk arra, hogy a kinyilatkoztatás beszél Isten "balgaságáról"
és a kereszt botrányáról is. Isten transzcendenciája miatt a jelenléte összeegyez
tethető a legnagyobb elhagyatottság érzésével, szeretete pedig a keserű megpróbál
tatás kínjával.

A világ zaja

Minden vallási közösségben hagyományos volt a meggyőződés, hogy az 1."1
mélyüléshez időnként szükséges a csend és az összeszedettség. Ebből a szempont
ból a modern világ megváltozott körülöttünk. Zaj rníndig volt a világban, de csak
a természetnek vagy az embernek a hangja. A régi kultúrákban a természet hang
ja és tobzódása az istenség erejének. haragjának a megnyilatkozása volt. Ezért
még az ószövetségi zsoltáros is áhítattal szemléli a vihart: Az úr szava cédru
sokat tördel, táncolni készteti a hegyeket, megremegteti a sivatagot, az úr a
háborgó vizek lelett trónol, de népének erőt ad és megáldja békességgel (28-29.
zsolt.). Az emberi hang is általában személyes megnyilatkozás volt. Kifejezte az
együvé tartozást, az örömet, bánatot vagy akár az ellenségeskedést. A hang mö
gött mlndig konkrét személy állt. akihez lehetett közéledni vagy akitől el lehetett
fordulni, vagyis a szót mímdig megszólításnak lehetett venni.

Az újdonság most az, hogy a hang elszakad a természettől vagy a beszélő

személytől és önálló tényező lehet. Része annak a mechanizmusnak. amely viszi
magával a társadalmat. A gépek zúgnak, mert a termelés folytcnosságanem szakad-
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hat meg, a közlekedés nem állhat le. A városi ember már alig hallja a természet
szavát. Amellett az emberi és a zenei hang mechanikai formát öltött: raktáron
van, mírit megvásárolható és bármikor elővehető cikk. A rádió, televízió, hangle
mez és hangszalag ott és akkor áll rendelkezésemre, amikor akarom. Eljutottunk
oda, hogy a munkaídő, az iparrá fejlesztett szórakozásí lehetőség és a kommuniká
ciós eszközök segítségével beprograrnozhatjuk az életünket. Megvan a lehetőség,

hogy állandó tárgyi befolyás alatt álljunk s kikapcsoljuk az egyéni keresést, a lét
ígazi értelmének s a személyes kapcsolatok értékének kutatását, Nem kétséges,
hogy a gépi módszerrel közvetített hang alkalmas eszköz lehet a tanulásra, gon
dolatok és érzelmek keltésére. de mindez ma már olyan tömegben jelentkezik, hogy
képes elnyornní az önálló személyíséget, A világ zajához sorolhatjuk a reklámo
kat is, akár hang, akár fény formájában szaporítják a hozzánk érkező benyomá-

, sokat. Meg lehet állapítani, hogy a gépesített hang miatt kevesebb az igazi párbe
széd a családban, a barátok között s talán Isten és az ember közott is. Igaz, hogy
telefonon hamarabb elérjük egymást, érdeklődünk is egymás terveiről vagy egész
ségi állapotáról, de akárhányszor az ilyen könnyebb módszerrel nyugtatjuk meg
magunkat arra nézve, hogy a szerétet követelményének is eleget tettünk,

A városokba és az ipari gócokba való tömörülés nyomán kialakult az új szo
elológtat fogalom, az "urbanizáció", amely minden üdvös hatása rnellett azt is ma
gával hozta, hogy az emberek sokkal több szállal kötődnek egymással, illetőleg

kénytelenek megosztani egymással a helyet, az időt, az anyagi és szellemi java
kat. Ilyen körülmények között az egyén csak úgy biztosíthatja magánéletét. ha bi
zonyos szempontból védekezik a közösség rivomása ellen. Mások érdekeire és kü
Iöncködéseire tekintettel kell lenni az iskolában, a közlekedésben, a munkahelven,
a szórakozóhelyeken, sőt még a kórház termeiben is. Biztos, hogy a szülőotthonok

ban több a higiénia és a szakszerű segítés, de kérdés, hogy az anya megtapasztal
hat ja-e úgy a bensőséget, mínt a családi környezetben? A napközi otthonok is
biztosíthatják a gyermekek kalória szerint való táplálását és a szülők kenyérke
reseti munkáját, de nem pótolhatják az anyai szeretet megnyugtató és bontakoz
tató hatását. A mechanizált élet következtében a természet és a személyes kap
csolat egybehangoltsága egy fázissal eltolódott, s ez új pedagógiai, szocíolögíaí és
vallási feladatok elé állított bennünket. A világ zajából, a tárgyi benyomások
özönéből meg kell tanulni kíválogatnl a személyes szavakat, a személyes hatást,
mert csak pzek ébresztenek rá arra, hogy magunk is felelősséget hordozó szemé
lyek vagyunk.

A bensöség lélektani szempontjai
A külvilággal szemben megismerő és cselekvő alanynak érezzük magunkat. Be

felé nézéssal. reflexióval tökéletesítjük ezt a tudatot: felmérjük testi és lelki erőin

ket, s az alkotás, a cél, a tökéletesedés szolgálatába állíthatjuk őket. A bensőség ott
kezd kialakulni, ahol az ember magára talál, telismert hivatását, küldetésért, kö
telességét. Ezzel együtt jár a vágy, hogy célokat tűzzünk ki és megvalósítsuk őket.

A bensőség tehát ebből a szempontból sem elfordulás a világtól, nem görcsös ma
gábazárkózás vagy idegenkedés, hanem felismerés és számvetés. illetőleg az erők

rendezésének folyamata. A külső hatások ugyan mindíg a szétszórtság veszélyét
hozzák, de amint Heidegger megjegyzi, a szétszórtságra való hajlam nem fogya
tékosság, hanem az emberi lehetőségek tere, amelyet rendezni kell és felhasználni.
Ilyen értelemben a bensőség nem problémátlanság, hiszen a cselekvő alany és a
külső adottságok között megmarad a feszültség, s azt okos válogatással kell egyen
súlyba hozni.

Mivel azonban az ember személy, vagyis én-te közösségben és társas kapcso
latokban valósítja meg életét, azért a bensőségbe ezek a kapcsolatok is beleját
szanak. Sőt annyira belejátszanak, hogy a "bensőséges" jelző a személyes kapcso
latok eszményi fokára utal. Ezért beszélünk bensőséges barátságról, szerelemről,

családi életről stb. Benne van a személyes kitárulás, egymás értékeinek felisme
rése és elfogadása, a kölcsönös tapintat és egymás javának munkálása. Nem elég
hozzá az érzelmi egybecsengés, bár az nagymértékben elősegíti kialakulását. Nem
ritkán tapasztaljuk, hogy nagy szerelemmel kötött házasság mílyen rövid idő alatt
felbomlik. A felek elhidegülnek, nem jelentenek semmit egymás számára, legföl
jebb elviselhetetlen terhet. Valószínűleg azért, mert kapcsolatuk nem maradan
dó értékekre épült, hanem futó érzelemre. A bensőséges kapcsolat kialakulásához
szükséges az azonos erkölcsi felfogás és felelősség, mint a bizalom alapja, s olyan
szellemi egybehangoltság, hogy az élet alapvető kérdéseire egybehangzó választ
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tudjanak adni. Csak így remélhető, hogy az élet terhének hordozásában is egyek
maradnak. Ma, amikbr a házastársak rendszerint különböző területen dolgoznak
és más a szakképzettségük vagy érdeklődési körük, kell. hogy legyen elegendő

személyes mondaní valójuk egymás számára, s úgy szerepel]en ek, mínt ellentétes
szellemi pólusok, amelyek tartalmi gazdagságukkal vonzzák egymást.

A vallás területén túl kell mannünk a lélektani megállapításokon. Itt abból
indulunk ki, hogy az ember egész létében függ Istentől mint teremtőjétől és vég
ső céljától, Ezért csak akkor éli át feladatait, ha ezt a függést is elismeri. Vagyis
nem egyszerűen természeti képzodménynek tudja magát, hanem teremtménynek,
akit az örök isteni szerétet tart a létben és a Gondviselés vezet célja felé. Erőit

sem úgy tekinti, mint véletlen adottságokat. hanem mint értéket. amelyet kamatoz
tatnia kell. Célja sem egyszerűen a földi és közösségí létbe való beilleszkedés, ha
nem azonfelül az erkölcsiség kialakitása és az örök élet adottságaiba való be
öltözés.

A keresztény teológia a vallásos bensőségnek még további jegyeit sorolja fel.
Nem elvont isteneszméről beszél, amelyre a világból következtethetünk, hanem at'
ról az Istenről, aki a kinyilatkoztatásban természetfölötti módon kitárult az em
ber előtt, s nekünk is megadja a lehetőséget, hogy hittel, reménnyel és szerétettel
válaszoljunk közeledésére. Az apostol azt nevezi "benső embernek". aki a hitben
magára öltötte Krisztus lelkületét és gyökeret vert a szerétetben (Ef 3,16). Ami
kor ma a vallásos gondolkodás szekularizációjáról beszélnek, az ilyen ,...mélységek
elvesztésére" gondolnak (Paul Tillich).

Az utak keresése

Komoly teológusok és felelős egyházi vezetők már a zsinat idején hangoztat
ták, hogy a liturgia reformja, az egyházi élet dinamizmusa és nagyobb demokrá
ciája vagy akár a világ felé való szélesebb kitárulás végeredményben nem azt cé
lozza, hogy az egyház egy legyen az emberiséget boldogítani akaró mai intézmé
nyek közül, hanem hogy tagjaiban több legyen az Isten iránt való és az emberek
iránt való szerétet. A hagyományos vallásokban míndig visszatér a kísértés, hogy
szaporítsák "az ima nélküli beszédet" (Hans Urs v. Balthasar), vagy hogy impo
záns külsőség alá rejtsélc a lelkület hiányát. A "lélekben és igazságban megvaló
sított ima" nem is olyan egyszerű dolog.

A bensőség legtöbbször függvénye a vallásos élménynek. Népies formában
az erős érzelmi hatás számít élménynek, s ilyen értelemben beszélnek "megható
:ste:ntiszteletről", "könnyekig megindító történetröl" stb. Külső indító ok lehet az
ilyen tapasztalás, de ami a lélekben végbemegy, az nem csupán érzelem, hanem
a szeritnek és a végtelennek olyan megsejtése, amely személyes döntésre, állás
foglalásra késztet. A feltűnő megtérésele ilyen élményből születnek, de hozzá kell
tenni, hogy már megelőzi őket a belső vívódás. ahogy azt Szent Agoston vagy
Claudel esetében k;kristályosodva látjuk. Az egyházi liturgia mindig is számolt az
érzelmi hatásokkal. s a mcstaní egyházi reform az istentiszteletet kifejezetten is
élményszarűvé akarja tenni, Egyesek egyéni kezdeményezéssel az utolsó vacsora
családias hangulatát tartják döntőnek. azért szerétnék az eucharisztikus áldozatot
minél gyakrabban családi vagy baráti körben, spontán formák között megünne
pelni. Az Amerikában elterjedt "pünkösdi mozgalom" pedig az- improvizálásra, a
lelkület és a hangulat közvetlen megnvilatkozására törekszik. Abból indul ki, hogy
a vallási közösséget mindig áthat ia Krisztus Lelke. az ő megnyilvánulásait pedig
nem szabad elfojtani. s a prófétai beszédet nem szabad megvetni (vö. 1 Tessz 5.20),
A katolikus egyházon kívül még merészebb kezdeményezések születnek, Harvey
Cox az Evilági városról írt könyvében (1965) méc úgy mutatkozott be, mint az
Isten halála teológiájának és a szekularizált kereszténységnek az apostola. Ma. mint
a Harward egyetem teológiai karának tanára úgy jellemzi munkásságát, mint "a
fantázia, az ünnep és ünneplés laboratóriumának vezetését". A Newsweek Maga
zin (1971. május ll.) beszámolója szerint ,.diákok, hippik, fehérek és feketék. mű

vészlelkek. lelkészek és klváncsiskodók" részvételével rendezett kísérteti istentisz
teletet. éjszaka az egyik parkban. Volt benne valami a katolikus körmenetből. a
táncoló dervisek szertartásából, a hindu], révületéből és az ószövetségi tömjén
áldozatból, A hatás természetesen különböző volt. Az éjszakai nyugalomért felelős

ír származású rendőr így nyilatkozott róla: ez nem vallás, hanem istenverte zűr

zavar.
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Mások éppen fordított útat járnak. Az amerikai Maslow pszichológiai iskolája
a vallásban előforduló "csúcs-élményeket" (peak-experiences) tanulmányozza, s
azt keresi, hogyan lehetne a mí ndennapí életben állandósítani azt a lelkiállapotot,
amelynek kialakulását az emberek eddig a vallástól várták. Vagyis hogyan lehet
lélektani eszközökkel szert tenni a lélek békéjére, rnegnyugvásra, örömre, megelé
gedottségre, vagy hogyan lehet megszabadulni a bánattól, szorongástól, halálféle
lemtől. Ennek a törekvésnek ma teriahzált kiadása talaiható meg a kábítószerek
kedvelőinél. Az úgynevezett LSD tablettakkal (pszilocíbin, meszkalín, marijuana
és hasis) extázisba ringat ják magukat, 5' ez megadja nekik az emelkedettség, a
gondtalan öröm, a könnyűség és nagyszerűség élményét. Innen ered a megneve
zés: a míndenség hullámlovasai. Az ifjúság körében elterjedt Jézus-rnozgalom sok
tagja él ezekkel a szerekkel.

Komolyabb törekvés az, amely a zen-buddhizmus elméleti elgondolásait és
az ősi jóga-praxíst akarja rclhasználnt arra, hogy segitse a keresztény ember elmé
lyülését. Testi-lelki összetettségünk míatt biztos, hogy megfelelő testi előkészítés

hozzájárulhat a szellemi összeszedettséghez. A nyugati ember különben is elszo
kik attól, hogy tudatos önfegyelmezéssel győzze le keüemetíen érzéseit. Szíveseb
ben fordul ídegcsí llapítókhoz és más orvosságokhoz. A zen szó gondolkodást, a
gondolatnak egy dologra való irányítását jelenti. Vallásos értelemben az elmélke
désben való megnyugvást értik rajta. A jóga pedig az érzékek És a belső vágyak
fölött való uralom megszerzése, a testi és szellemi frisseség kialakítása, amely al
kalmassá teszi az embert arra, hogy egy gondolatot élménnyé tegyen és részesévé
váljék a mindenséget betöltő örömnek. Keresztény alkalmazása természetszerűen

nem kozmíkus erők és érzések megszerzését célozza, hanem előkészítőnek akarja
felhasználni az elmélkedéshez, a hit tartalmának mélyebb átéléséhez. Az utóbbi
években a zen-buddhizmus keresztény felbasználásával főleg a jezsuita H. M.
Enomíya-Lasalle és W. J'ohnston, a iógával pedig a bencés J. Déchanet és H.
Le Saux foglalkoztak. A kezdeményezés azonban a korán elhunyt trappista szcr
zetes, Thornas Merton nevéhez fűződik. Nvuzat-európai és amerikai lelkigyakorla
tosházakban és szerzetes központokban állandóan rendeznek ilyen elmélkedő na
pokat és elméleti megbeszéléseket.

A míndennapl lehetőség

A hivő közőriség számára a különleges próbálkozások ismerete inkább csak
érdekesség. Az egyéni vallásosság szempontjából az a döntő, amit saját életkö
rülményeink között megvalósíthatunk. A bensőség azoknak is igénye lehet, akik
egészen benne állnak a világ zajában. A bensőséget úgy fogalmaztuk meg, mint
reflektálást az Istentől való személyes függésünkre. amelyből az emberek iránt
való elkötelezettség is szükségszerűen folyik. Tehát csak az a bensőség jöhet S7..á
mításba, amely táplálja az istenszeretetet és az embertárs szerétetét. Ahogy Claudel
mondta: a magunkra öltött lelkület nem fojthat ja el a lelket.

A lelki könyvek sokat hangoztatják, hogy az elmélyedéshez csend és magány
kell. Ez következík lélektani struktúránkból. De az is következík, hogy csak ak
kor keressük a csendet, ha szükségesnek tartjuk valamilyen cél eléréséhez. Vala
milyen formában időnként mindenki vtsszavonul. Vagy azért, hogy érzelmeinek
utórezgését élvezze, vagy pedig azért, hogy feldúlt lelkében szabad folyást enged
jen elégedetlen gondolatainak. A vallásos csend nem ösztönös félrehúzódás. Néha
jelentkezik, mínt Istentől kapott jutalom, béke és vigasztalás, de legtöbbször ke
resni kell. Nem úgy, hogy magunkba zárkózunk, hanem úgy, hogy beszélni aka
runk azzal az Istennel, akit a hitben megismertünk. Számítanunk kell arra is, hogy
az ilyen csend legtöbbször bajainknak, panaszainknak a feltörésével kezdődik. Is
ten színe előtt is eszünkbe jut elhagyatottságunk. megaláztatásunk és minden felsü
lésünk. Akkor nem kaptunk segítséget, amikor legjobban vártuk, akkor semmisül
tek meg terveink, amikor legtisztább volt bennünk a lelkesedés. Nem volnánk em
berek, ha nem így kezdenénk imáinkat. Az Isten előtti kitárulás nem panaszaink
elfojtasát követeli, hanem azt, hogy őszinték legyünk. A panaszkodás más, mint
a zúgolódás. Bajaink felsorolásában Istent Te-nek szólít juk, a zúgolódásban pedig
Ű-róla beszélünk. Az egyikben feléje fordulunk, a másikban elfordulunk tőle, Amíg
a szomorúság és az elégedetlenség az ima hangulatában jelentkezik, addig nem
tértünk el a helyes iránytól. Előbb-utóbb megtapasztaljuk. hogy a magunk farag
ta bálványoknak el kell hallgatniuk ahhoz, hogy Isten szavát meghalljuk. A val
lásos csend lehet küzdelem, csak arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy olyan
valakivel küzdünk, aki nagyobb nálunk, aki maga a felfoghatatlan misztérium,
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Dc egyúttal Ő a mindent átható világosság is. A hivő embernek vívódása közben
is eszébe jutnak a hegyi beszéd súlyos kijelentései, a keresztút állomásai és a hús
vét gyozelme, s kezdi megérteni, hogya kűzdelmes élet összeegyeztethető Isten sze
rotetcvet. Sőt a földi élet végződhet fel nem oldott krizisben, de a húsvét akkor
ls magasabb es végleges megoldást hoz.

A csend kereséséhez tehát eleven, személyes hit kell. Ha a hit világa nem von
zó, nem tud kiszabadítani abból a kötöttségből, amit a színes világ nyújt az érzé
keknek. Sót benne kell Ienriie annak a meglátásnak, hogy a rossz legyőzése csak
Istentől várható. Sokszor emlegetik, hogy J. S. Bach talán túlzott érzelmi aláfes
téssei szólaltatja meg műveíben a halál mísztíkáját. Nála ez meggyőződésből fa
kadt: csak akkor hihetünk a szenvedés és az elmúlás legyőzésében, ha a rnegvál
tás a szet-etet alakjában közeledik. Több ez, rnint Camus kívánsága: ha tudnám,
hogy a nundenség képes szeretni, akkor ktengesztelödnék az élettel. A hivő em
ber tudja, hogy a mindenség teremtője maga a szeretet, azért ki tud engesztelőd

ni a szonvedéssel és a halállal is. Nem automatikusan, hanem a hitnek abban a
tudatositásában, amelyet Csak a vallásos magunkba szállással szerezhetünk meg.
Krísztus az Atya végérvényes döntését teszi meg a remény alapjának: Isten úgy
szerette a világot, hogy egyszűlött Fiát adta érte (Jn 3,16). Ez egyúttal az egyet
len lehetséges alap, amely Isten és az ember között a személyes párbeszédet le
het/ivé teszi.

A hagyományos lelki könyvek a tökéletesedés folyamatát a tisztulás, a megvi
lágosítás és az egyesülés útjával jelölték (via purgativa, illuminativa. unitiva). A
módszr-r ma is helvtálló, ha vigvázunk arra. hozy a p-davó-riaí technikában a szo
mélycs hit jusson kifejezésre. A tisztu ás útja a bűnbánat szellemének elsajátítása
akart lenni. A hozzá hasznárt kép: Isten végtelen nagysága és az ember porszem
nyi kicsinysége. önmagában ez igaz, és a középkor saátos szemléletőnek meg is
felelt, de nem tükrözi maradék nélkül a szentírás szellemét. Isten a kinyilatkoz
tatusban nem azért közeledett, hogy ránk bizony.tsa kicsinységünket és gyarlósá
gunkat, hanem azért, hogy az üdvösség rendjében felelős partnerré tegyen. A szent
írás olyan bűnbánati jeleneteket ír le, ahol az ember ráébred emberi mívoltának
lealacsonyításáru és az üdvtörténetben m sgtapaszt'1lt isteni szerétet visszautasítá
sára. Az Ószövetségbon még töt b a pátosz, a költőiség, de ennek a retorikának
pedagógiai célzata volt. A legszebb emlékek Ezdrás- imája (9.6 kk) és az 51-50 bún
báriatt zsoltár. Az Újszövetségben a bűnbánók maj inem némák. Zakeus csak jóvá
tételről beszél, Mária Magdolna úgy érzi, hogy könnvei míndent elárulnak. Pé
ter hallgatagon bánkódik az éjsz3ka' csendj ~beri, a jobb lator egy fohászba öl töz
teti bele hitét és vágyakozását, Saul-Pál pedig azt kérdezi: Uram, mít kell ten
nem? Mindenütt arról kapunk bzonyáaot, hogy Isten Í"lemelni akarja az embert,
nem meaaláznj és megszégyenítení. Éppen azok menek ülhetnek hozzá, akiket az
élet megaláz.

A vezeklő szellem a megvilágosítás útját is hajlandó volt Ieszűkíteni erre a
megállapításra: a földön minden mulandó hiúság. csak egy a fontos. a lélek meg
mentése. A mulandóságot ma sem szabad kétségbe vonnunk. de érezzük, hogy a
teljesebb igazság így hangz'k : a mulandó él ,tben minden erőnkkel Isten országát
kell építenünk azáltal, hogy követjük Krísztust. Ez az iga7.Bág s'7abaddá tesz ben
nünket (Jn 8.32), mert ráébreszt arra. hogy Isten gyermekei vavvunk. Pál apostol
a Szeritlélek kiáradásának célját is abban btja, hogy megvyőzzön bennünket er
ről a kiváltságról (Róm 8,16; Gal 4.6). A megvilágositás annak meglátása, hogy a
megváltás következtében a természefölötti erők hatékonvan működnek életünk
ben. Krisztus a mennyek országát azoknak ígért, akik kitartanak mellette megpró
báltatásaiban (Lk 22,29). Az Atya azosat szeretí. akik életté váltják az evangélíu
mot, az imádságtól a tevékeny szerétet parancsáig (Jn 14,23). Ebből kiindulva
rnondhatjuk, hogya csend keresésének célja nem is a macunkba szállás, hanem a
világosság felé való fordulás. Annak a tanulmányozása, aki "út, igazság és élet"
lett számunkra.

Az egyesülés útjába lehet legjobban beiktatmí az önfeavelmezésnek azokat a
kellékeit. amelyeket akár a hagvomanyos keresztény aszkézis megjelölt, akár a
mai lélektan vagy Kelet nraxísa fe-lkínál. Ma-ját az ezvesülést szeretiük Úgy emle
getni, mint misztíkus kiváltságot. Az adományok valóban lehetnek különfélék, de
sokkal fentosabb azt tudni, hogy Isten mindenkié akart lenni. A vele való közös
séget ő teremti meg, nem pedig mi. Az aoostolí tanítás következetesen tanítja,
hogy a keresztségben Krisztust öltjük magunkra (Hóm 6,3-4; Gal 3,27) s az ő tes
tének tagjai leszünk azáltal, hogy kiárasztja ránk a Szentlelket, A lelki vezetésben
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nem megyünk- sokra azzal, ha a misztikusok élményét, mínt különlegességet han
goztatjuk, Isten szerétetére az vet világot, hogy ő mindenkit be akar vonni saiát
életének légkörébe, s akik válaszolnak erre a szeretetre, azok még több kegyelmet
kapnak.

Viszont a Krisztussal való egység olyan lefoglaltság, amely egészen természet
fölötti marad. Nem szüs.ítí le a természetes élete. és semmit sem szorít ki a he
lyéből. Ebben az üdvrendben nunden adomány egyúttal küldetés: amint engem
küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket ... Krisztus egészen egy volt az Atyá
val, mégis egészen a világé, egészen az embereké tudott lenni, Eletének tartalma
az volt, hogy az Atya szentségét, hatalmát, irgalmát és szeretetét továbbadja az
ernbereknek. Nemcsak tanítással, hanem munkával és áldozattal. O viszont azért
van velünk, hogy tanítását, példáját, kegyelmét és tevékeny szeretetét közvetítsük
minden ember felé a világ végéig, Ezt a feladatot a modern világ adottságai között
is meg kell tennünk. A liturgikus istentisztelet, a szentírás olvasása, az időnkénti

elmélkedés, a szentségek vétele mind arra való, hogy ezt a küldetést teljesítsük,
A világ zaja ma nemcsak az egyes embennél okoz szétszórtságot, hanern az egész
egyháznak is próbatétele. Csak azok maradnak meg a hivő közösségben, akikben
tudatosul a hit, a remény és a szeretet, Nem nehéz észr-evenni, hogy útban va
gyunk ilyen bensőséges egyházi közösség felé. Akiknél a vallásos külső csak csa
ládi hagyomány vagy társadalmi forma volt, azok lassanként elmaradoznak. de
akik keresztények maradnak, azok érzik, hogy Krísztus személye és evangéliuma
köti őket össze. Az ilyen közösség már maga ic> a lelki bensősós ápolója és bizto
sítéka. A földi élet ezernyi kötöttségében. a szellemi és flzlkai erők dlnamikájában,
sőt a szívek elnehezülése közepett is ébren tartja azt a gondolatot, hogy Krisztus
által a Szeritlélekben útban vagyunk az Atyához (Ef 2,18).

NylRI TAMÁS

A KÉRŰIMA ÉS A HIT
Manapság sokat bajlódunk az imádsággal.

Nem akarjuk abbahagyni, mert tudjuk, hogy
hitünk akkor válik valóságosan hihetővé szá
munkra, ha szavakba foglalja. kimondja, ak
tualizálja az lma. Mégis kevesebbet imádko
zunk, mint régen. Mindenekelőtt a kérillma esik
nehezünkre. Úgy érezzük, hogy gondolkodá
sunkkal ellentétes önértelmezést kényszerit
ránk. Mi az oka ennek?

A kéróima bírálata
Irodalmilag hatásosan fogalmazta meg a problémát Bertolt Breclit a ,,Kurá

zst mama" című darabjában. Katonák vonulnak a védtelen Halle ellen, Néhány
parasztnak végig kell néznie, mínt ütnek rajta a szomszéd városon. Egy megfélem-

. Iített parasztlegény hajlandó megmutatni a Hallébe vezető utat. A többiek aggód
nak a városért. de csak ugyanoda lyukadnak ki: "Nem tehetünk semmit". Ebből

vonják le a következtetést: "aki nem tehet semmit, az legalább imádkozhat", Az
imajelenet alatt lép színre a néma Kattrin, dobot szerez, fölmászik az Istálló te
tejére és megszállottként dobol. A leányt szitává lövik, de a lakosok fölrtadnak,
s elűzik a katonákat. A város megmenekül. A kérőima ellen emelt természettu
dományos vád a természeti törvények determinált rendszerére hivatkozik: az ima
önáltatás, nem egyeztethető össze a zárt természettudománvos világképnel. A pszi
chológiai ellenvetés szer-nt az önzés legdurvább formája az ima, mivel föltételezi,
hogy Isten egyéni érdekektől teszi függővé a világ irányítását. Tál'sadalmi-efik.ai
bírálat a harmadik: súlyos erkölcsi visszaélés a kérőima. a társadalmi felelősség
vállalás és az embertársakért végzett munka helvett képzelt vílácba menekít. A
tudománvtalansáz. az egoizmm, a f'elelőtlonséz Iölnanaszolása mösött az istenf'o
galmunkat kikezdő é~ az ember világi helyzetét érintő mély teológiai problémák
rejtőznek - írja J, Bommer (678. o.),
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