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Dc megragadni

Az időnek meg az időtlennek

Metszöpontját: szentek foglalkozása -
Nem is foglaIlwzás: valami adatik és elfogadtafIk
Egy életen át, mely csupa halál a szeretetben,
Önzetlenségben, önmegtagadásban, lángolásban.

T. S. Eliot: Dry Salvages (Vas István fordítása)

A Párizsban megjelenő Informations Catholiques Internationales 1971 őszén kör
kérdést intézett olvasóihoz az imádságra vonatkozóan. A válaszok nagy száma 
több mint ezer felelet - is jelzi, hogy az imádkozás a mai hivők egyik legégetőbb

problémája. Arra a kérdésre, hogy szükséges-e, hasznos-e az ima, a megkérdezet
tek 96 százaléka felelt igennel, az ima jövőjét azonban ennek ellenére borúlá
tóan ítélik meg. Megrendítő őszinteséggel és komolysággal mondják el, mit jelent
nekik az imádság, de szinte egyhangúan megállapítják, hogy a mai élet csaknem
valamennyi körülménye nehezíti, s alig valahány mozdítja elő az imádkozást.
"Jmádkozunk-e még? Belátjuk-e mekkora jelentősége van életünkben az imádság
nak? Érezzük-e, hogy kötelességünk imádkozni, hogy szükségünk van rá, hogy
megvigasztal. hogy szerepe van a gondolkodásban és a cselekvésben? Milyen ér
zelmek kísérik az imádság percei t? Sietség, unalom, vagy bizalom, bensőségesség

és erkölcsi erő? Talán még Isten titkát is átéljük? Van imánkban szeretet is?"
Alig egy éve hangzottak el a kérdések VI. Pál pápa ajkán. Csakugyan igaza volna
T. S. Eliotnak, hogy az imádság a szentek foglalkozása, sőt ktváltsága, ami csak
keveseknek adatik meg?

~A félreértett szekularizáció

Mi okozza a válságot? A korszellemre. a szekularízmusra szoktak elsősorban

hivatkozni. A nagykorúvá lett modern ember nem igényli a világ és az élet külön
magyarázatát, vallásos vagy metafizikai megokolását: a világ önálló benső való
ságában hordozza a lét és az élet értelmét. A technika robbanásszerű fejlődésében

igazolva látják véleményüket. Ebben az önmagának elegendőként megmutatkozó
világban tarthatatlanná vált a hagyományos istenfelfogás, és ez sokak szemében
magának Istennek a kiküszöbölésevel egyenlő. S ha Isten léte nem illik bele a
mai ember világlátásába. akkor az ima teljesen elveszíti értelmét és létjogosult
ságát. A keresztény hivő sem vonhatja ki magát e világtelfogás alól. Ami nemrég
magától értetődő volt, az egyre nehezebbé válik és fölöslegesnek tűnik (Mihályi
G.).

Furcsa módon éppen szocíológusok és pszichológusok (Luckmann, Berger,
Geertz, Greeley, Mead, Vergote) olvasása figyelmeztet, hogy az a modell, "amely
az embert a szakrálistól a szekuláris felé való mozgásában . írja le", kiigazításra
szorul (Greeley). Egyre ritkábban idézik Dietrich Bonhoeffert, Harvey Cox kivo
nult az "istennélküli város" falai közül, s "A bolondok ünnepe" című könyvében
visszahelyezi jogaiba az elmélkedést, a misztikát, az imát és az ünnepet. Ki váltképp
Clifford Geertz tanulmányai sugallják, hogy az emberi természet télreismerésére
vall az a vélemény, amely szerint a nagykorúvá lett embernek nincs szüksége a
vallásra, az elmélkedésre, az imára. Jávában és Marokkóban végzett kutatásaí ered
ményeképpen állapítja meg, hogy a társadalom modernizálása és szekularízálása
nemhogy kikapcsolná, hanem még inkább fölkelti a vallási igényt, mivel kifejezi
és tudatosítja "az értelmesség" kérdését. "Vallás, vagyis alapvető értelemnyújtó
rendszer nélkül nemcsak értelmezhetetlen probléma. a halál, a szenvedés, a balsors,
hanem a jelentés nélküli világ veszedelme fenyegeti az embert. Vallás nélkül osz
szeomlik az értelmezhetőség, s káoszba süllyed a világ" - írja. Geertz nem azt
akarja mondani, hogy csak istenhivő élhet értelmes életet, hogy kivétel nélkül mí n
denki gyakran töpreng az értelmezhetőség kérdésén. Tagadhatatlan azonban, hogy
sokunknak - az emberek többségének? - igénye van legalábbis valamiféle elna
gyolt s adott pillanatban "hozzáférhető" válaszra arra vonatkozóan, hogy a való
ság jóindulatú-e vagy rosszindulatú, barálságos-e vagy barátságtalan az ember':
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rel, hogy van-e értelme az életnek, hogya jó győzedelmeskedik-e a rosszon, vagy a
gonosz a jón, hogy az ember tud-e kapcsolatot teremteni a "valóságos valósággal"?
A vallás arra felel, hogy kinek van igaza: Macbethnek-e vagy Teilhard de Ciuirdin
nak, hogy az élet: "Csak egy tűnő árny, csak egy szegény ripacs ... egy félkegyel
mű meseje, zengő tombolás, de semmi értelme nincs", vagy a célja és az értel
me "készülőfélben lévő".

Isten meghalt, hirdették nemrég. Megdöbbenéssel és megűtközéssel, egyszer
smind be nem vallott bűnreszességgel néztük, miként hantolják el. Ám időközben

felnyitották a sírt, s a mélyére nézve tanúsíthatjuk, hogy üres. Isten' él, a vallás
továbbra is né.külözhetetlen. Az ember nem szekularizálódík abban az értelem
ben, hogy teljesen lemond az összes többi értelemnyújtó rendszer - például a ter
mészettudomány, a józan ész, a történelem, a haladás, az ideológia stb. - alapjául
szolgúló, a legvégső kérdésekre válaszoló értelmezési sémáról. Az ezt fenntartó és
megvalósító "társalgás" az egyéni és a közősségi ima. Feltehetően fel kell cserél
nünk a sorrendet, de legalábbis nem marasztalhatjuk el egyértelműen a szekulari
zációt az imádság válságaert. A történelmi egyházak befolyása csökken, talán szű

nőfélben van, de az imádság iránti igény nem apadt el. Csakugyan nem tudunk
imádkozni, de ezért nem csak a szekularizáció a felelős. Talán elfelejtettünk, talán
meg sem tanultunk a XIX. és XX. századi katolicizmus racionális-formalista lég
körében.

Talán a tapasztalás talaja csúszott ki vallási fogalmaink alól? Kant írja "A
tiszta ész krItik ája" bevezetésében: "A gondolatok tartalom nélkül üresek, a szem
léletek fogalom nélkül vakok. Ezért éppen olyan szükséges a fogalmakat érzék
letessé tenni (a szemléletbeli tárggyal összekapcsolni), mint a szemléleteket ért
hetővé tenni (azaz fogalom alá vonni)". A tapasztalástól független gondolkodásnak
nincs valóságos tartalma, a fogalommal nem értelmezett tapasztalásnak nincs
jelentése. A talaj uktól elszakadt fogalmak üresek, csak fogalmi játékra alkalma
sak, de nem a valóság megismerésére. Amit a königsbergt filozófus mond az okos
kodó gondolkodásról, csaknem teljes egészében vonatkozik a tisztán fogalmakkal
operáló, értelmi-racionális imádságra. Teilhard de Chardin írja egyik levelében:
"Tulajdonképpen kettőben hiszek: Először és alapvetően a világ értékében, másod
sorban, hogy csak a mi Krisztusunk ajándékozhatja meg a világot egységgel, szív
vel és tekillteltel. Az egyetlen amit tehetek, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hogy
folyton hajtogatom : az egyház addig fog sorvadni, amíg meg nem szabadul a pusz
tán szavakkal okoskodó teológiától, ki nem lép a számokban gondolkodó szakra
mentalizmus s a szövevényes ájtatosságok mcsterkelt világából, ahová bezárkó
zott, hogy újra megtestesüljön a valóságos emberi törekvésekben". A teológiai ver
balizmuson és a kvantitatív szakramentalizmuson - Teilhard ezeket a kifejezé
seket használja - nevelkedett keresztény nemzedék miként találhat rá a valóságos
emberi törekvések talaján kihajtó imádkozásra? Nagyon megszfvlelendő tanácsokat
ad A. Vergote: hogy miként tölthetők meg tartalommal az imádság üres fogalmai,
miként világítható át a földi realitás, hogy az ember az imának tartalmat kölcsön
ző jel, hogy rnilyen a természetes ima struktúrája.

A világon átragyogó Isten

Sokszor felpanaszoljuk. hogy szürke és egyhangú kötelességteljesítés az imánk, ép
pen csak kikényszerít jük "magunkból. De miért az imádság ilyen erőltetett, miért
nem a társalgás, a játék vagy adaI? Hivatkozhatunk arra, hogy Istent nem ér
zékeljük közvetlcnül, és hogy nehezen halljuk meg szólítását, amire válaszolhat
imánk. Ez vitathatatlan, mégis igazat kell adnunk Teilhard-nak, hogya természet
fölötti értékek túlságos hangsúlyozása elsorvasztotta természetes hajlandóságunkat
az összeszedettségre, az elmélyülésre és felemelkedésre, vagyis az imára. Imád
ságaink vadhajtásainak nyesegetése közben elfeledkeztünk a táptalaj megmúve
léséről: az érzések, vágyak, törekvések ápolásáról. A képzetektől, a tudatos vagy
tudat alatti érzelmektől elszakított szó tartalom nélküli, kihántolt szóhüvely, egy
skizofrén nyelv része. Nem mond semmit, mert nem vonatkozik arra, ami érinti
az embert. Nem szövődik bele az ember valódi világának a szövetébe. Azt mondja
Szerit BonaventuTa, hogy Istenről senki sem beszél jól. Aki tehát beszélni kíván
Vele, annak arról kell szólnia, ami emberi. Nemcsak egyoldalú, hanem alapvetően

téves az a felfogás, hogy Isten kedvéért szakítanunk kell a világgal. Már csak azért
sem tehetjük meg, mert Istenközvetlenségünket is a világ és a történelem közve
títí. Ha beszélni akarunk Vele, akkor az embert és a világot kell szóba hoznunk.
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A keresztény hit éppen azt hirdeti, hogy Isten nem internálható szent falak közé,
hogy nem található elkülönült helyeken, hogy a világban nincs szent meg isten
nélküli kerület, hogy a "profán" és a "szakrális" világon belüli határai leomlottak,
s a világ nem profán többé: a szent Istenre van rendelve, alapvetőcn megnyílt
önközlése előtt, és hogy ez az isteni önközlés a teremtés legmélyebb oka. Isten
azért teremtett, hogy önmagát adhassa nekünk, akkor pedig míndenütt, ahol bele
mélyedünk a világ igazságába, megnyílik a világ Isten felé.

Az imádság a világ és az ember megilletődött szemléléséből indul ki. Az okos
kodás, az Istenre alkalmazott fogalmak fontolgatása helyett emlékezetünkbe idéz
zük a világban szerzett élményeinket és benyomásalnkat, az igaz Isten meg nyil
vánulásának élő formáit. Imádkozhatunk úgy, hogy figyelünk szívünk ritmusára.
A kitágulás és az összehúzódás, szabályos váltakozása az élet egyetemes jelképe. A
legnagyobb isteni ajándék, az élet tudatos átélése közben Istenre, az élet forrására
és céljára hangolódunk. Az imádság belsövé teszi, átvi lág i tja ós megszólultatja a
külső világot. A korinyű szavak megtelnek a világon átragyogó Isten súlv.ival 
amint a szeritírás mondja -, dicsőségével. A szavak nem mellőzhetők: összegyűjtik

élményeinket, s megnevezik a láthatókban megnyilatkozó lúthatatlan valóságot. Az
idő körforgásúban az időtlenséget, a föld szilárd talajának jelképében a létezés meg
bízható alapját, az intellektuális élmény fényében az örök világosságot.

Hasonlóképpen imádkozhatunk, ha a vízről, a szikláról vagy a nyári dél
utánok levegőben oldott aranyáról meditálunk. Közvetlenül nem találkozunk Is
tennel: a dolgokról és rajtuk keresztül az emberről szerzünk tapasztalatokat. Ha
a gyermek odaadásával és csodálkozásával nézünk, akkor szemünk előtt bontakozik
ki a természetes jelképek lényege, jelentése, az objektum hozzá való viszonyunktól
függő tartalma. A végeláthatatlan pusztában élő minden idegszálával érzi bizonyos
idő múltán a puszta mozdulatlanságában vibráló életet, az. örök élet mozdulatlan
mozgásának a jelképét. A meredek sziklaíal látványa tartalmat kölcsönöz a "kő

szálnak", amelyre alapozhatunk. Aki hisz Istenben, mert történelmileg utolérte a
szó, az míközben találkozik a Reá utaló jelekkel, imába fog. Imádkozni annyi, mint
visszaemlékezni, a lélekben fölidézni az észlelt jelenségeket, s így élményszerű

tartalommal tölteni meg az Istenre mutató szavakat. Az élmény és a szó szorosan
összetartozik: a szavak és a fogalmak értelmezik a világi jelentéshordozókat. s
alakít ják át azokat Istent közvetítő szimbólumokká. .

Nem azért okoz annyi gondot az ima, mert örökké lótunk-futunk, hanem mert
egy tragikus ballépessel a racíonális gondolkodás tartományába utaltuic Túl me
rész lendülettel akartunk följutni a keresztény imádkozás állítólagos hegycsúcsaira,
de az élő Isten helyett csak az okoskodó ész fogalmaira találtunk. A fogalmak fel
tűnően könnyen szakadnak el a tapasztalás talajától. s ennek következtében előjön

nek a bizalom és a derű nyílt légkörét megzavaró . elméleti nehézségek. Ha vigyá
zatlanul gondolkodunk, a valóság kisiklik a rávetett fogalmi hálóból. s jelentkez
nek az ismert kérdések: Hogyan gondolható el Isten mint személy? Milyen vonat
koztatási rendszerben helyezhető el? A világ fölött, vagy a világ mélyén található
e? E kérdésekért nem szabad R. Bultmann és J. T. A. Robinson fejét vennünk:
nem ők találták ki, csak megfogalmazták a sokakban lappangó problémát. Bár
milyen nélkülözhetetlen is a fogalmi rendszer, egymagában olyan, mint a csontváz,
nem az élet, hanem a halál lehelete árad belőle. Kétféleképpen szemlelhetjük az
életet. Nézhetjük kívülről, felületesen, de magunkba is szívhatjuk összes érzékszer
veinkkel. Aki figyel a dolgokra, hallgat a hangjukra - talán csak néhány szál
vörös rózsaéra -, az a legjobb úton van afelé, hogy imádkozzék. Ha sikerül szóra
bírnunk környezetünk dolgait, ha úgy figyelünk titkos beszédükre, mint a magzat
szívhangjára, ha átvilágítjuk és vallásos beszédbe tömörít jük őket, akkor feltá
rulnak az Istent kinyilatkoztató természetes szimbólumok. Hogy nem költő min
denki? Valóban igaz. De arra való a költészet - a művészet, a filozófia, a tudo
mány -, hogyelsajátítsuk az ember számára nélkülözhetetlen szimbolikus fogékony
ságot. A meggyőződéses marxista művész, Fernand Léger festészetéről jegyzi meg
A. M. Cocaqnac, hogy a nagy mester a dolgok ünnepét festi meg. Az Audincourt-i
kápolna üvegablakain az eszközök hirdetik Krisztus kínszenvedését: a kalapács le
sújt, a tövis szúr, a szög lyukaszt, a lándzsa döf, az epébe mártott szivacs undo
rító, a korbács tép, a katonák véresek. A dolgok híven tükrözik Jézus szerivedé
sét. Az eszközök számbavétele az emberbe fektetett isteni szerétet hiteles mérlege.
Nem övezi dicsfény, saját ragyogásuk V2SÚ körül a dolgokat: természetes valójuk
nál mélyebb igazságuk leírása, alázatos, mindennapt voltuk gyémántként szórja
szét Isten világosságát. Ha ráhangolódunk igazságulera. akkor egyszer csak
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birtokba veszi, s fölmelegíti bensőnket Isten üdvösséges, válaszunkat váró je
lenléte.

Ellentétben Platónnal, mi nem látunk a természetben sem barátságot, sem sze
retetet, csak szükségszerűséget és véletlent, csak kényszert és embertelen logikát,
ami legfeljebb egy "Dieu calculateur" szenvtelenségével néz az emberre. Bár a
természetben nem tárul föl közvetlenül Isten jelenléte, annak, akihez eljutott a
Róla szóló üzenet, mégis olyan közeg a világ, amely tartalommal tölti meg az
Istent megnevező szót. Vagy nem így van a barátsággal és a szerelemmel is? A
világgal való kapcsolat növeli és kifejti jelentésüket. Séta, utazás, csöndes medí
tálás, a szépség közös ünnepe, munka és tudomány építi meg a barátság és a sze
relern otthonát.

Az ember transzpareneíája

A világban nemcsak dolgok és testek vannak, nemcsak mennyiseg van és
mechanikus mozgás, hanem minőség is: rend, értelmi összefüggés és jelentés. Amint
Eliade mondja, csak annyiban tudjuk "világként" felfogni környezetünket, ameny
nyiben "szent kozmoszként", azaz értelern- és jelentéshordozóként nyilatkoztat
ja ki magát. Nem vagyunk valóságos világban, amíg jelentés nélküli világban va
gyunk; nincs életünknek egyetlen olyan, bármilyen mindennapi és "jelentéktelen"
mozzanata, amelynek ne volna jelentése. Mindennek van, de kiváltképpen a másik
emberhez való kapcsolatunknak. A két utolsó században a katolicizmus sokszor rossz
nak nézte a világot, meg az embert, olyasminek, ami elvonja figyelmünket
Istenről. Ennek éppen az ellenkezője igaz: az emberi kapcsolatok mindig Istenről

beszélnek. A társadalompszichológusok szerint a bajba jutott emberen való segítés
szerves része a társadalomban élő emberek lelki struktúrárának. Ez még olyan kö
rülmények között is megnyilvánul. amikor az ellenkező beállítottság, az ellenséges
érzület uralkodik: például a háborúban, arnikor valamilyen emberiességi ok foly
tán segítséget nyújtanak az ellenségnek. Nem hasonló élmény tövén hajtott-e ki.
az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd? Nem ezt az alapvetően emberi
ellenségszeretetet teszí jelentéshordözóvá Jézus szava?

Néha imádság az is, ha egyszerűen figyelünk a másik emberre. Az idegenre,
aki úgy lép hozzánk, mint a tanítványok mellé az emmauszi úton. A tolakodóra.
aki úgy furakodik, mint a beteg asszony Jézushoz a tömegen át. Meg arra, akit
ismerünk és szeretünk, akivel megosztunk jót és rosszat, örömöt és bánatot. A hivő

meggyőződése, hogy a Szentlélek egyaránt működik benne meg a másikban. Az
örökké kereső, a teljesebb létre irányuló csillapíthatatlan emberi vágy Isten vég
telenségének a szimbóluma. Különös varázsa van annak, aki megbízik az emberek
ben. Eltűnik félénksége, felenged a belső görcs, megszűnik a neheztelés és az ala
koskodás, nem torzítja el a valóságot, és létrejön a derű: öröm és béke, nagylel
kűség és táaszívűség uralkodik lelkében. Tisztaság veszi körül: közelében megnyu
godnak és helyükre kerülnek a dolgok. Csodálatos erő sugárzik a tisztaszívűekből :
a világosság, az átlátszóság ereje, az önmagában tökéletes forma beteljesült szép
sége, amely semmit sem akar tőlünk, ideadja mindenét, amije van, és ez boldog
gá teszi. Az ilyen ember az igazságot képviseli számunkra. Nyitottsága és tiszta
odaadasa Isten szcretetét láttatja meg.

Az igazság meg a szerétet - a tisztaság - hiányában nyugtalan a lelkiisme
retünk. Ilyenkor hajlunk arra, hogyembertársunk iránti felelősségre, örökös mo
ralizálásra szűkítsük vallásosságunkat. Ritkán vesszük észre, hogy többnyire csak
magunkat, terhes "önzetlenségünket" nyújt juk a másiknak. Szabad-e az embernek
kívánnia, hogy teljesen belőle éljen az, akit szeret? Egyetlen imádkozó ember sem
vetemednék erre, mert tudja, hogy társa belefulladhat a szeretetébe. A türelmes
és nyugodt imádság tiszteli a másik önállóságát, felfedezi valódi énjét, amit ön
maga S9m ismert: azt a legmélyebb készséget, amit annyiszor elárulunk, de soha
felejteni nem tudunk, amivel magunkba fogadjuk Istent. Nem avatkozik bele élet
módjába, nem halmozza el tanácsaival és nem fosztja meg a kezdeményezés örö
métől. Ehelyett inkább belemegy legrejtettebb vágyaiba és törekvéseibe, s így se
gít kibontakozlatnia a létezés értelmét s az Isten hívó szavát kereső életerejét. Az
ember, ha szeret, tovabbra sem tágít önmaga átadásától. Az ima kialakítja azt a
tapintatos tartózkodást, amelyben felenged és kibontakozik a szeretett személy, s
az imádságnak ebben az oldott légkörében megérinti az Isten szó tulajdonképpeni
mondanivalója.
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Az ember világa telve van a transzcendencia jelzéseivel. Éjt nappallá téve uta
zik a kisírt szernű anya, hogy meglátogassa börtönbe zárt fiát. Régen túl van már
első. felháborodásán, s most aiig várja, hogy szívére ölelnesse őt. A racionális elem
zés az ivadékgondozás iskolapéldáját látja az anya viselkedésében. Igaza van. De
az emberi élet kiváltságos pillanatainak teljesebb jelentése az, hogy Isten ilyen.
Az anya szeretetében - legyen az bár ivadékgondozási ösztön - áttetsző a világ,
s Iölvillan, hogy Isten ilyen. Nemcsak abban az elbeszé.ésben, amit Lukács jegy
zett fel evangéliumának tizenötödik fejezetében az apáról, aki megindultan ölelte
szívére hazatérő fiát. Aki imádkozik, az elmélyed a világban és az emberi dolgok
ban. EI-elgondolkozik az életről, az emberi sorsról, s jól megjegyzí a transzparens
helyzeteket. Az Istenhez intézett szavak meghatározó és összeköti) ereje megjelení
ti az érzékfölöttit az érzékelhetőben, a lényeget a jelenségben, s a láthatatlan Isten
jelképévé teszi a látható világot.

Am nem elegendő megfigyelnünk a világot: értelmeznünk is kell az isteni
SZóval. Így tesz Jeremiás, amikor megmagyarázza a népnek áldat lnn helyzetet: azért
kerestek emberi szövetségest, mert megszegtétek azt a szövctséget, amit az Úr, a
ti Istenetek kötött veletek. Így tesz Szent Ferenc, amikor azt mondia a XIII. szá
zadi egyháznak: aki a vagyonban és a hatalomban bízik, nem tud hinni (bízni)
Istenben. A vallásos szó (a szeritírás mondatai, Jézus egy-egy kijelentése stb.) bizo
nyos mértékben önálló életet él bennünk. Kötetlenül lebeg élményeink fölött, s
tetszése szerínt irányítja a lélek belső. életét. Nemrégiben megkérdezték a világ
vallások' és a marxizmus néhány kiváló képviselőjétől, hogy milyen személyes vá
laszt adna a XX. század kereső, mind az emberi, mind az isteni dolgokban bizony
talan emberének. Helmut Gollwitzer, az evangélikus teológia professzora, így vá
laszolt: "Életemet meghatározza és betölti egy 2000 éve élt zsidó, akiről történe
tileg keveset tudunk, és aki így szólt néhány emberhez: "Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé«. Ez a szó csodálatosképpen hozzám is eljutott,
s bárányként küld a farkasok világába a farkasok közé. Erre azt válaszolom, hogy
én ezt nem akarom, mert először is a báránynak nincs semmi esélye a farkasokkal
szemben, másodszor pedig én nem vagyok bárány, hanem farkas, éppúgy, mint
valamennyien, szép szavaink ellenére. Ember vagyok, akinek önmaga a fontos, aki
nek mérsékelt a bátorsága, és eléggé mértéktelen a gyávasága, aki - európaiként
- mostanáíg hasznot húz a harmadik világ kizsákmányolásából, amiről beszéltünk,
aki kis kertes házában lakik Dahlemben és szeretne jól élni. Éppen olyan farkas
vagyok, mint a többiek. A 2000 év előtti zsidó, Jézus arra kér, hogy segítsek neki
az ő ügyében - amint itt mondották -, ami abból áll, hogy a farkasokból em
bereket és istengyermekeket alakítsunk. Vagy ahogy Ludwig Feuerbach mondta, "az
evilág kandidátusait és a másvilág kandídátusait«. Mível csodálatosképpen rávett
arra, hogy még s segítsek neki ebben, végül is megkérdem tőle: Ha én érted, tied
vagyok, ki az enyém, ki van énérettem? És erre így szól: Én érted vagyok. Hogy Jézus
a miénk, hogy értünk van, a bárányokért, akiket a farkasok közé küld, ennyit érek
fel ésszel az evangéliumból".

Az idézet is rnutatja, hogy esztelenség lenne egyedül a szavakra és a fogal
makra koncentrálni, mintha önmagukban is jelentéshordozók lennének. Azért kell
az imához bizonyos szétszórtság, hogy akadálytalanul mozoghassanak, a lélek leg
rejtettebb zugába is eljuthassanak a szavak, s mindent Istenhez kössenek, reá
vonatkoztassanak. Összegyűjtik s jelentéshordó élménnyé teszik a szétszórt benyo
másokat. Csak szóban, csak fogalomban nem található meg Isten. Azokkal szemben,
akik túlontúl hangsúlyozzák az értelmi elemet az imában, a II. vatikáni zsinat fi
gyelmeztet Isten megtapasztalására (Dei sensus) a dolgokban és az emberekben
(Gaudium et spes, 7). Az imához illő könnyed figyelem nem darabólja föl, nem
elemzi racionálisan a tapasztalati tartalmakat. Nem koncentrál néhány adatra. l1a
nem felfedi az élmények emberi [elentőségét; a szavak szabad társulása a képek
kel fokozatosan kifejti ezek értelmét. A figyelem azonban irányított, hiszen' a vi
lági témák ellenpontj a, Isten felé tart. A képekhez kapcsolódó vallásos szavak
szabják meg a célját. Miként a nyelv közegében lesznek teljes értelemben világi
jelentéshordozók a dolgok, a vallásos beszéd a végső értclcmnvú itó rendszer alkal
mazásával transzcendens jelentés hordozójává teszi a földi valóságot.
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A természetes ima struktúraja

Bármikor imádkozhatunk, akár örülünk, akár szomorkodunk, Az imádság nem
oszlatja el közvetlenül a bánatot, de kivezető utat mutat. Az öröm nem veszít em
beri sűrűségéből, de az imádság megvéd a píllanat vélt telítettségébe záró, majd
sxomorúságba és szorongásba taszító fascinációjától. Csakhamar rájövünk, hogy lát
szat a dolgokat és az embereket övező sűrűség, s kénytelenek vagyunk igazat adni
Heideggernek, hogy "a létezés annyi, mint beállítottság a semmibe". A vallási szim
bolizálás bizonyos eltávolodást, egyúttal azonban vonatkozásokat alkot: megma
rad az élmények relatív töménysége, de fölenged merevségük, s arra rezonálnak,
ami végtelenűl túlszárnyalja őket. Fölemelik és az igazi valóság birodalmába ve
zetik az embert. Az imádság isteni jelentessel tölti meg az élrnónycket, és ezek,
önmagukat Iölülmúló éle; jclképként, kiegészítő valóságukkal. az isteni léttel kap
csolnak össze.

. Nem szabad szernbeúllítanunk az imádság természetes és természetfölötti moz
zanatait, mert akkor érzelgős pietizmusba, vagy túlfeszített evilági misztíkába süp
ped. Az imádság nem magunk szernlélése, és nem végcélja a teljes nyugalom, az
elmerülés a megsemmisülés tengerében. De nem is valamiféle emberfölötti erő

feszítés, hogy szakítsunk a földdel, az élettel, a nehézségek terhével. Aki íntád
kozik, az gondolkodik, mégpedig őszintén és mélyen. Komoly és súlyos dolgokról.
Az élet és a lét, a tulajdon léte és a tulajdon étete nagy kérdéseiről. Az eszével
és a szívével egy nagyobb egészbe integralja- életét, munkáját, feladatait és ember
társait, hogy mindez értelmet nyerjen. Nem életiszony, nem menekülés a cél,
hanem az élet megbecsülése, és gondos megőrzése. Mindent, de csakugyan min
dent, életünk tört részeit, széteső darabjait, kínjait és örömeit, fölszínes értelmet
Ienségcit, sőt még a bűnöket is' össze lehet, össze kell fogni és feloldani Abban,
akiben minden fennúll és minden értelmet kap.

Hozzá fordulunk a Miatyánkban. Az egészen Máshoz, aki a mennyekben van.
A vallásos figyelem számára Róla beszél minden földi és emberi valóság. Leg
bensej ükből, lényük legmélyéról utalnak mindent átfogó és mindent egyesítő meny
nyei fölségére. Mint apánkhoz szólunk Istenhez: a kifürkészhetetlen Titokhoz, a
dolgok és az ember létének legvégső alapjához, a föltétlen Valósághoz, aki mín
denható erőkent nyilvánul meg a világban, az életben, az emberben. Isten azáltal
atyánk, hogy önmagát apánknak jelenti ki. Atyai mivolta a kapcsolatokban nyil
vánul meg, elsősorban a szavakban, mint ahogya szeretet is csak annyiban szere
tet, amennyiben szóban is kifejeződik. Mivel az ember beszélő lény és a szó útján
valósítja meg magát, Isten akkor lesz a mi atyánk, ha hálát adunk az életért,
amit Tőle kaptunk, s az élet értelméért, amit Jézusnak kvszönhetünk. A név hor
dozójának jelleget és tetteit jelöli. Az atya nevének föltétieri elismerése, annak a
névnek "megszentelése", amelyben Isten kijelenti magát, tanuságot tesz üdvözítő

jelenlétéről valamennyi teremtményében. Az imádságos beszéd "megvalósító nyelvi
gesztusként" hozza létre jóakaratú és üdvözítő atyai voltának teljes [elenlétét a
világban.

Ezután a világhoz és az emberhez fordulunk - mondja Vergote. Az ima szavai
ban átéljük Istenünk atyai jelenlétét, vele értelmezzük a történelem folyamán kü
lönféle alakot öltő valódi emberi törekvéseket. Meglátjuk bennük Isten országának:
az eljövetelét;' s beállunk a megváltás művét előmozdítók sorába. Azon vagyunk,
hogy hatoljon be a megváltás az emberek életébe, s egykor teljesen megvalósul
jon. Majd az emberi igényekre és szükségletekre gondolunk. Két szó, a mindennapi
kenyér fogtalja magába a gazdasági, társadalmi és politikai törekvéseket. A világ
az embernek átadott és az emberre bízott területként várja, hogy a Teremtő mun
katarsaiként tovább fejlesszük, hogy emberi közreműködésünk általotthonnal és
boldogsággal ajándékozhasson meg mindenkit. Nem feledkezünk meg a gonoszról
sem, tisztelettel nézzük az erkölcsi erőfeszítés terhét és méltóságát. Gondolunk a
haláltáborokra. a javak igazságtalan elosztására, nyomaszt a vietnami háború és a
Moneda palotai gyilkosság. Minden erőnkkel törekszünk, hogy érvényesüljenek a
békésebb, igazságosabb, emberibb életre irányuló erőfeszítések.

Isten színe előtt megismerjük a mások és a magunk igazságát. A hazugságot
és az önámítást nevén nevezik az imádság szavai. Hogyne törekednénk nagylelkű

ségre magunkkal és másokkal, ha annak jóindulatú és nagyvonalú jelenlétébe állít
[uk életünket, akit Atyának nevezünk. Előtte kifejeződnek és megtisztu1nak a szív
legbenső vágyai: kiengesztelődés önmagunkkal és másokkal, a szűkkörűség kor-
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látjainak a leomlása, az egyetemesség iránti igén y be töltése az egyeruseg meg
szűnése nélkül, sóvárgás az ártatlanság elveszett parad icsoma után. Isten jelen
lé te nemcsak elutasító ítélet , han em megbocsá tó irgalom, amelly el legyőzhető összes
gonoszságunk. A va lód i ima nem sz épeleg, kikerüli az öntetszelgést , nem vonul
ki az élet nyers val óság áb ól. hiszen éppen ezt nem mellőzheti az, aki átél t élmé 
nyekből indul el az Istenhez vivő úton. Szélesre tárja a lélek aj ta ját és nyugod tan
várja, hogy Isten me ga jándékozza jóindulatú, tevékeny és értelemn yúj tó jelen lé
tének ünnep ével.
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