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A hindu ima és a keresztények

Miért foglalkozzunk mi keresztények a hinduk imáival és elmélkedési módszereik
kel? Nem ad meg a kereszténység mindent az üdvösséghez, a hitélet teljességéhez? A
keresztény hitélet végül is egészen a legutóbbi évtizedekig egészen jól megvolt a
hinduizmus ihletése nélkül is.

Egy bizonyos, a kereszténységnek .míndene" megvan létéhez, ilyen értelemben te
hát nincs "szüksége" a hinduizmusra. Sőt az európai keresztények többségének min
denekelőtt és elsősorban a saját vallásában rejlő lehetőségeket kell észrevennie és
azokból kell a lehető legtöbbet gyümölcsöztetnie. Addig, amíg ennek a feladatnak lel
kiismeretesen eleget tesznek, igyekezetük annyira igénybe veszi őket, hogy hitéletük
erősítésétaligha fogják a kereszténységen kívül keresni.

Aki ösztönzést érez arra, hogy - mondjuk - a hindu vagy buddhista vallást megis
merje, annak különleges keresztény karizma jutott osztályrészül: olyan feladat, ami a
kereszténység prófétai feladatával kapcsolatos. De ezeknek az embereknek világosan
kell látniuk, hogy más vallások körében csak akkor képesek, sőt csak akkor jogosul
tak erre a keresésre, ha saját vallásukban elegendő tapasztalatuk van, hitükben szi
lárdak és így a más vallásokban tapasztalt élményeiket és ismereteiket alkotó módon
tudják a saját vallásuk részévé tenni. Az egyháznak szüksége van olyan prófétai elhi
vatottságú emberekre, akik a maguk személyében testesítik meg azt, amit a keresz
tény közösségnek kell megjelenítenie, és amivé eszkatologikus értelemben válnia
kell. A keresztény közösség fogalmába kétségkívül beletartozik más vallások hitéleté
nek, Istenről szerzett tapasztalatainak megértése.

Aminthogy a kereszténység számára nem lehet közömbös a harmadik világban
fennálló társadalmi igazaságtalanság és nyomor, sem a vallásellenes ideológiák, sem
környezetünk ökológiai válsága - nem lehetnek számára közömbösek más vallások
sem. Ezek hozzátartoznak a világ struktúrájához, a keresztény hívőnek tehát - képes
ségeihez mérten és kapott karizmái szerint - a lehető legnagyobb nyíltsággal kell
hozzájuk közelednie.

A keresztény hétköznapokat természetesen másféle témák jellemzik: a házasság, a
család, a gyermeknevelés, az egyházközösségi élet problémái, "egyházpolitikai" és li
turgiai viták. Az ilyenekben való eligazodásért és tisztánlátásért folytatott küzdelem
a legtöbb ember életét kitölti. Mindenesetre zavaróan hatna rájuk az, ha, teszem azt,
a hinduk imaéletével kellene foglalkozniuk.

Másfajta kultúra tükrében

Annak az európai kereszténynek, aki elvállalja prófétai feladatát - hite gazdagítását
más vallások által -, fontos indítékai lehetnek.

Először: Mi európai keresztények olyan kultúrában nevelkedtünk. amit a ke
resztény értékrend hatott át. Ennek átvétele ugyan nem tudatos, mégis meghatáro
zóan hat kulturális-társadalrni magatartásunkra. Találkozásunk valamiféle egészen
különbözövel - mint amilyen például a hinduizmus - olyan tükröt tart elénk, amely
ben saját vallási kultúránkat jobban tudatosíthatjuk, értékelni és "mérni" tudjuk. A
mérleg két serpenyőjénekegyikében a súlyok, a másikban a megmérendö tárgy van.
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Fontos azonban a "súlyt", a mértékegységet meghatározni, aminek segítségével saját
vallásos-kulturális magatartásunkat mással összehasonlíthatjuk és ezáltal szélesebb
látómezőben szemlélhetjük. Meglepetéssel tapasztaljuk majd, mennyi önkéntelen fe
lületesség és tudatalatti előítélet rejlik vallási véleményeinkben; mennyi lélektelen és
élettelen kifejezésmód "sodródott velünk" vallási gyakorlatunkban és a környeze
tünkkel való érintkezéseink során. Ez a rádöbbenés új kérdésfeltevéshez és lénye
gibb, alkotó módon megélt kereszténységhez vezethet el.

Másodszor: Krisztus üzenetének egyetemességét újból és újból hozzá kell mérni a
jelen történelmi valóságához és aszerint kell újrafogalmazni. Latin-Amerikában a fel
szabadítási teológia útján keresik a szegénység helyzetének megoldását. Meggyőző

désem, hogy napjainkban a kereszténységnek különösen a világvallásokkal folytatott
dialógus útján kell új megfogalmazásokra és egyetemeségének a gyakorlati életben
való megvalósítására törekednie.

Harmadszor: Gyakran esik szó a nyugati és keleti gondolkodás ellentétességéről.

Ez csupán annyit jelent, hogy mindkét kultúra körében bizonyos fajta emberi lehető

ségek előtérbe kerülnek, míg másfélék rejtve maradnak. Mindnyájunkban alapve
Wen benne van Nyugat és Kelet, de az átöröklés, a nevelés és a kulturális környezet
hatása alatt hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább személyiségünk "nyugati" pólusát
valósítsuk meg. A kereszténység kulturális alakzatára inkább a nyugati kultúra ha
tott, a kereszténység átvételét mi európaiak mint a kereszténységet tanultuk, anélkül
hogy igazában tudatában lennénk annak, hogy kulturálís korlátok közé szorított ke
reszténységben élünk - s ezeket a korlátokat a történelem szeszélye alakította. A
Kelet nagy vallásaival való találkozásunk olyan kulturális és vallási értékeket, tartal
makat kínál, amelyekböl soknak helye van a kereszténységben, és a krisztusi üzenet
kinyilvánítását kiegyensúlyozottabbá, gazdagabbá. egyetemesebbé tehetné. Minden
kereszténynek azonban, aki ebből az univerzális kereszténységből akar részesülni,
szüntelen és nehéz fáradozással kell tisztáznia, hogy a hinduizmusnak (és más val
lásoknak) mely vallási-kulturális elemei integrálhatók a kereszténységbe és melyek
nem. mivel nem egyeztethetők össze Krisztus evangéliumával. Erre dogmatikai kü
lönbségeket felhozni éppúgy nem elegendő, mint ahogy spekulatív-filozófiai érveket
sem. A döntő tényező mindig a kereső, tapasztaló hívő keresztény.

A vallás középpontjában

Minden vallás hitéletének középpontjában az ima áll. Az ima Isten és ember kapcso
latteremtésének eszköze. Mit tanulhatunk e tekintetben a hinduktól? Szóba kerülhet
nek a hindu imának azon elemei, amelyek engem már régóta gazdagítanak, és felté
telezem, hogy az olvasót is megihlethetik.

Túlzás volna persze, ha a Káli istenanyának vagy Krisna fiúistennek szóló imákat
eredeti jelentésükben építenénk be hitéletünkbe. Számunkra a hívő hindunak az
imához való viszonya a fontos; az a mód, ahogyan megpróbál bizalmas viszonyba ke
rülni Istennel. Nem Káli és Krisna fontos nekünk, hanem az a felismerés, hogy Istent
anya és ifjú képében is imádhatjuk - nemcsak mint Atyát -. hogy eközben felébred
nek bennünk a szerető gyermek (anya) és a szerelmes, a szép és szeretett ifjú iránti
érzelmeink; ez az, amit imáink részévé tehetünk. Ezek olyan érzelmi szférák, melyek
jelenkori keresztény imáinkban elsatnyultak.
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Kozmosz-vallásosság

Olyan ima-példát idézünk, ami nem egy személyes Istenhez, hanem az élethez, a lé
legzethez (práná), mint az élet lényegéhez szól:

Az Élet Leheletének hódolunk,
mert az egész mindenségnek engedelmes.
Mindenek ura lett ő,

minden belőle fakad.
O, Élet Lehelete, hódolunk neked,
hódolunk neked, zúgás;
Hódolunk neked, dörgés, villámlás;
O, Élet Lehelete, hódolunk neked,
midön az esőt leöntöd;
Ha az Élet Lehelete dörögve
lezúdul a növényekre,
életet kapnak;
új élet csírája érik bennük,
számos lesz születésük.

Ez a hinduizmus egyik legrégibb írásának, az Atvara-Veda (XI., 4, l-3) egyik himnu
szának kezdete. PrAná, az "élet lehelete", az a mozgatóerö, dinamizmus, ami az élö
szervezetben lélegzetként, a természetben pedig mennydörgés és villámlás, eső és
nyomában a növények zsendülő növekedésének alakjában jelenik meg. A hindu meg
érzi, hogy itt egyetlen Lényeg munkál, a mindent körülvevőkozmikus Életelv - és mit
tesz? Isteníti, tisztelettel megszólítja, kegyéért és jóindulatáért esdekel:

Neked hódolunk abelélegzéssel.
Neked hódolunk, ó, Élet Lehelete, a kilélegzéssel:
hódolunk neked, ha elfordulsz tőlünk,

hódolunk neked, ha újra visszatérsz hozzánk:
téged illet mindenben minden dicséret.

Az Élet Lehelete ruhaként ölti fel a teremtményeket,
úgy veszi öket magához, mint apa szeretett fiát.
Az Élet lehelete a világ ura,
ura minden lélegzönek,
és minden nem lélegzőnek is.

O, Élet Lehelete, ne fordulj el tőlem:

én magam összeolvadok veled,
mint az élet csírája a vízzel:
úgy veszlek körül és zárlak magamba
hogy éljek! (XI, 4, 8; 10; 26)

A hindu - a falvakban még ma is - az élő kozmoszt, annak egész gazdagságát éli át:
színek és állagok nem csupán önmagukat jelentik, hanem szellemi erők és lények
szimbólumai. Semmi sem véletlen, vagy szándék nélküli. Isten, aki számon tartja az
ember haja szálát is - mint ahogy ezt a keresztények is tartják -, minden történésnek
és minden tárgynak sajátos jelentést ad. A hindu a kozmoszt, amiben életét alakítja,
szellemileg rendezett és szellemi erők által összetartott egységként tapasztalja meg.
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Személy szerint meghatározott, kijelölt helye van a kozmosz egészében. Azért imád
kozik, szemlélödik, hogy a kozmosz rendjét és az abban elfoglalt helyét megértse;
hogy ezzel az egész életét és minden cselekvését átható értelemmel összhangban
éljen.

Ezt a kozmosz-vallásosságot a keresztények eddig a lebecsülő "panteizmus" szóval
jelölték. Ma, az ökológiai válság idején, amikor kezdik felismerni, hogy a természet
leigázása milyen veszélyekkel jár, kezdenek a panteizmusról kedvezőbbenvélekedni.
A kozmosz és természet jelképeinek és értelmének megtapasztalása eredendőenval
lási élmény és ezért olyan embereket is az isteninek és a transzcendensnek megsejté
sére és elismerésére vezetheti, akik elhagyták a vallást, vagy még meg sem talál
ták. Azonkívül az ilyen tapasztalat - ha tudatosabbá és tágabbá válik - hatásosabbá
teheti a természeti környezetünkkel kapcsolatos "ésszeríi" politikánkat is. A hinduk
imáiból és vallási irataiból erre kapunk indíttatást.

A kozmosz az ember életét is körülöleli. Amikor arra törekszünk, hogy életünket
Istennel hozzuk kapcsolatba, többnyire csak arra irányul igyekezetünk, hogy gondo
latainkat, érzelmeinket, testünket, szavainkat és cselekedeteinket megszenteljük. Ez
azonban nem elég; a szentség jelenlétét mindennapi környezetünkben kell megta
pasztalnunk, adakozva és befogadva kell részt venni benne. Ebbe tartozik minden,
amivel kapcsolatba kerülünk: ruhák, bútorok, könyvek, szerszámok, eszközök, hasz
nálati tárgyak.

Mielőtt egy indiai biciklijavító megkezdi kora reggeli munkáját, szerszámait a hom
lokához emeli a megszentelés jeIéül. Először magát szenteli meg a szerszámaival,
mivel általuk keresi meg a napi kenyerét, tehát az életét kapja tőlük - ezért értékesek
számára: szentek. Ugyanúgy a szerszámai is megszemelödnek a homloka érintése ál
tal, hiszen ez testének legmagasabbrendü és legértékesebb része.

Az indiai mosodás tiszteli a vasalóját, a kosarát, még a szamarát is, amelyre a
szennyes ruhát rakja; soha nem érinti lábbal, soha nem üti meg, nem is szidja. Mert a
ruháskosarával és a vasalójával keresi kenyerét - tehát ezek is szentek, mint maga az
élet, amit fenntartani segítenek.

Nekünk keresztényeknek nem kell az indiai kozmosz-vallásosságot a maga extrém
módon mágikus és meröen panteista formáiban átvennünk. Mi tudjuk: Krisztus a
kozmoszban és a transzcendenciában egyaránt jelen van, tehát a kozmoszon túl is.
Azt viszont, hogy Krisztus az útszéli fában, az égi felhőben, a falon játszó napsuga
rakban, a kozmosz kicsiny és hatalmas megnyilvánulásaiban egyaránt benne él, azt,
hogy kontemplatív, látó és figyelő tekintettel élve a kozmoszban megtapasztalhatjuk
a Megfeszítettet és Feltámadottat - még újra kell tanulnunk. Ember és kozmosz, test
lélek, és az őket körülvevő világ harmóniájának megtapasztalása a belső 'látást - a
Lélek jelenlétét bennünk - és a kívülről való szemlélés képességét - a Lélek jelenlé
tét a világban - egyaránt feltételezi. Csak a belső látás gyakorlatában kifinomult érte
lern képes felfogni a világ szellemiségét. Belső látás hiányában az ember elvész a kül
södleges tapasztalatok sokféleségében. Mindenekelőttezt az igazságot kell az európai
embernek újra belátnia.

Isten szeretetének áramában

Isten jelenléte a világban a keresztények számára főleg teremtményei iránt mutatott
teremtő szeretetében mutatkozik. Ezen leginkább a két különböző személyülény kö
zötti személyes kapcsolatot értjük. Ezzel szemben az indiai törekvés, a panteisztikus,
személytelenné tett egységesítés és egységben-szemlélés a szeretet "atmoszférikus"
voltát hangsúlyozza; a szeretetet a kozmoszban szétáradó erőfolyamnaktekinti, mely-
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be belső megtisztulás, meditáció, ima útján léphetünk. AVedák hinduja rit4ról be
szélt, a "kozmikus harmóniáról", amit a rituális áldozatok tápláltak és tartottak fenn.
Később a dharma szó került előtérbe, ami vallási-társadalmi törvényt jelent. Ennek
megtisztult és kifinomult ismeretén keresztül törekszik a hindu az isteni áramlás
átérzésére. élete tisztasága és a lélek gyakorlatai útján a vele való állandó érzékletes
kapcsolatra.

A szent költő, Tulsídas ezt így írja le:

Minden vágy beteljesülése a Te neved..
annak számára, aki kimondja:
elenyészik e sötét korszak gondja.
Irgalom Tengere, Tulsl azért esd,
hogy mint kis halacska élhessen
szereteted áramában.

Ezt az ,,Isten szeretetének áramában levést" kell nekünk keresztényeknek újrara
nulnunk, mert ez a belső szemlélet kiveszett belőlünk. Ha valaki megérzi ezt az isteni
"sodrást" - keresztény szóhasználattal "Isten kegyelmének állapotában van" -, az
csodálatos dolgokat fedez fel a mindennapjaiban is: "jelentéktelen" eseményeken
keresztül is a béke és öröm ajándékában részesül. Természetesen nem szabad feled
nünk, hogy ennek feltétele a belső látás állandó gyakorlása, hogy megérzéseink ébe
rek maradjanak.

Eddig a kozmosz-vallásról és intuitív "Isten szeretetében áramlásról" beszéltünk.
Ha imáról van szó, a legtöbb ember főként a személyesen elmondott vagy liturgiku
san (közösségben) elhangzó imára gondol. Napjainkban a liturgia szkeptikus fogad
tatásra talál. Erre utal a rendszeres templomlátogatók alacsony száma is. A kétkedők

azt állítják, hogy a felületi rítus és liturgia külsöségessé teszi a hitéletet, noha ennek a
lélek mélyéböl kellene fakadnia. Tény az, hogy a rítus gyakorta a bensőséges lelkiélet
pótléka; sok ember számára a hitélet a szertartásokon való rendszeres részvételben, a
szentségekhez járulás rendszerességében merül ki - mintha meghatározott rítusok és
imák mágikus módon vonzanák Isten kegyelmét.

A rítus akkor előrevivő, ha azon lehetőségek egyikének tekintjük, melyek a külsö
jelenségektöl a benső, a lelkiek félé, az érzékileg megtapasztalható világból - a szim
bólumon át - az Isten felé jutást segítik. A rítus nem pótléka, hanem segítője kell
legyen a lelki életnek; ez adja meg a formáját. Gesztusaival, cselekményeivel, termé
szeti dolgok felhasználásával (tűz, víz, föld, gyümölcsök) olyan jelképrendszert te
remt, amely az ég és föld között helyezkedik el, részese mindkettőnek és mindkét
irányban közvetít. A jelképrendszer a Lélekre utal, titokzatosan megjeleníti és a meg
tisztult értelem számára megtapasztalhatóvá teszi.

A jámbor hindu jó értelemben vett "ritualista". A rítust hivja segítségül a lélekben
való elmélyedéshez. Majd minden hindu házban van egy kis oltár, ahol istenségek
képei, a család gurujának. elhalt családtagoknak képmásai találhatók. Ezeket rnin
dennap friss virággal, koszorúkkal díszítik. Az oltár környéke, a rajta levő képek,
kendők rendezettek, általában kínos tisztaság veszi körül. Éllel gyakran kis mécses ég
előtte, hogy az isteneknek ne kelljen "aludniuk". Reggel, délben, este pedig a család
pújá-val ünnepel előtte. Ez tüzzel, tömjénnel és az isteneknek áldozott ételekkel
ünnepelt rítus. A pújii-t celebráló családtag a szertartás előtt fürdőt vesz, tiszta ruhát
ölt és saruit levetve lép be abba a helyiségbe, ahol az oltár áll. Ezek az előkészületek

segítik megőrizni a szakrális hely tisztaságát és erejét.
Ezeket a kis házi istentiszteleteket rendszerint napfelkeltekor, délben az ebéd előtt,

és napszálltakor tartják. A jámbor hindu nem eszik, még egy csésze teát sem iszik a
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pújti előtt. Napi munkájához is csak utána fog hozzá. Mint ahogy munkája végeztével
először az imahelyre megy, .Jejelentkezík" az istenségnél, tömjénrudacskát gyújt, el
végzi kultikus kötelességét, csak utána kezd a vacsorához. Ha a család elmegy hazul
ról valahova, valakinek mindig otthon kelI maradnia, hogy az istentiszteletet elvégez
ze, máskülönben az istenség elégedetlen lenne és bosszút állhatna.

Ez a szinte szerzetesi jelIegű rendszeresség döntöen hozzájárul ahhoz, hogy az
egész napjukat Istennek szenteljék. Az istentiszteletek a szétszórtságból, "profán"
gondolatai, szavai közül mindig az Istenben való összeszedettségre szólítják az em
bert. Mihelyt a hajnal, a dél, az alkony az istentisztelet idejét jelzi, a lélek szinte ma
gától vonzódik Isten felé. A természet ritmusának szabályos váltakozása tehát az
embert az Istenre-emlékezés és lelkigyakorlat rendszerességéhez vezeti. A házi oltár
szakrális környezete megszentelt légkört áraszt, oda belépve az ember - napközben
is, gondgyötörten is - Isten jelenlétét érezve békét, megvilágosodást nyerhet.

Püjá - Isten mint vendég

A pújá alapeszméje Istennek megható - a keresztényeket is megihlető - emberiesí
tése. A püjti-ban a hindu nagyra becsült, szeretett vendégként tiszteli Istenét. Keleten
a vendégszeretet a legbecsesebb tulajdonságok egyike. Ezért aztán nem hat különös
nek, hogy a hindu Istent vendégként tiszteli. A vendéglátó királyi joga és felelősség

gel terhes kötelessége, hogy a vendég rendelkezésére bocsássa házát, háza népét,
családját, sőt magát is. Vendéglátónak lenni tehát áldozat, önátadás a szeretett ven
dég kedvéért. Ez a kultikusan jelképessé tett ön-feláldozás a püjá-ban költőien és
életszerűen jelenik meg.

Isten a püjli ideje alatt kegyelme útján részese lesz az emberi életnek: az emberi el
képzeléseknek és szokásoknak. Leereszkedik a szoborba vagy képbe, ami a házi ol
táron áll, lélekben lakást vesz benne, hogy az ember vendége lehessen. Isten vendég
ként tér be az emberhez - és vendégként magával ragadja az embert a maga isteni
szférájába. Ez a kettősség - Isten emberré válása az ember jámborsága által, és az
emberi élet istenivé válása Isten kegyes beleegyezésével - a hindu hite. A hindu is
tenszeretete Istent a földre hívja, és ugyanez az istenszeretet emeli fel az embert Is
tenhez. Csak az érzi jól magát a püjti légkörében, akinek istenszeretete gyermekien
egyszerű, aki nem riad vissza attól, hogy fantáziáját és érzelmeit szabadjára engedve
szeressen. Az ember csak a gyermek találékony szeretetével képes részletesen ki
gondolni és elképzelni Istennek, a vendégnek minden apró-cseprő kívánságát és tel
jesítésük felett érzett örömét.

A püjlit celebráló először megfürdik és tiszta ruhát ölt, úgy ül le az oltár elé. Ott
először gondolatait tisztítja meg, aztán mantrá-kkal, megszentelő imákkal a rítus he
lyét és a szakrális eszközöket. Ezután meghívja Istent, hogy vegyen szálIást a képében
vagy képmásában. Ezt a vendégbarátság különböző megnyilvánulásai követik. Isten
messziről jön, lába poros, vendéglátója tehát vizet kínál neki, hogy megmosdhasson.
A nap heve kiszárította torkát, így egy pohár vizet kap frissítőül. Aztán fürdőt vesz az
isteni vendég, szép ruhába öltöztetik, megillatosítják és virággal díszítik. Tömjént
égetnek és meggyújtott olajmécsest lengetnek az istenkép előtt. Végül rizsböl, gyü
mölcsökből és édességekből álIó lakoma várja az istenséget. A szertartás vezetője az
istenszobor elé helyezi az ételeket. Hitük szerint az istenség magához veszi a látha
tatlan "lényeget" és csak a látható "durva" anyag marad vissza. Ezt a maradékot az
tán a vezető szétosztja a család tagjai között, mint megszentelt étket, prasűdá-i.A jám
bor hindu család minden étket először Istennek ajánl föl püjiiként, és csak akkor fog
hozzá maga is, ha az már eltelt vele.
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Látjuk tehát, hogy a pújii szent játék és hogy a buzgó hindu ezt a gyermekek szent
komolyságával játssza. Nekünk keresztényeknek ezt az üde gyermekiséget kell újra
megtanulnunk vallásos érzelmeinkben. Nekünk a hit értelmi úton való megközelítése
megy jobban, akár Szentírás-kommentárok útján, akár teológiai fejtegetések, kritikai
kérdések megvitatasán keresztül történik. Ez nem is kifogásolható. Mindamellett ne
hagyjuk magunkból kiveszni a vidám játékosságot, főleg spontán érzelmi megnyíl
vánulásainkat és a vallási képzelőerőt. Ezek hozzátartoznak emberségünkhöz - tehát
a keresztényiségünkhöz is. El lehetne kezdeni, mondjuk, azzal, hogy elképzeljük: Jé
zus a kistestvérünk, és imánkban "játszunk vele"; hétköznapjainkban úgy érintke
zünk vele, mint egy családtaggal. Ez csak egy példája a sokféle lehetséges fantázia
gyakorlatnak, amiken keresztül ösztönzést kaphat a keresztény a hinduizmustól.
Anthony de Mello, az Indiában élő jezsuita, meditációs könyveiben módszeresen fel
is használja ezeket a gyakorlatokat.

De csupán a vendégbarátság és a családi kultúr-modellek alapján nem lehet Is
tennel bizalmas viszonyt kieröszakolní: a meghittség szavai nem vonhatják körünkbe
az ismeretlen távoli Istent. A bizalmas viszony gyakorlatot feltételez; vendégszerete
tünket sem veszi igénybe senki ismeretlenül és hívatlanul. Hosszas gyakorlás után
fogadhatjuk csak meg Ramákrisna bájos és egyszerű tanítását, amit tanítványai egy
csoportjának adott: "Káli istenanya temploma előtt ültünk és beszélgettünk. Ők azt
mondták: »Isten irgalmas.« Megkérdeztem: »Irgalmas? Miért?« Ők azt mondták:
-Miért kérdezed? Hiszen mindig gondoskodik rólunk, megtart minket becsületben,
jómódban, és táplál bennünket.« Én azt mondtam: »Ha valakinek gyermekei vannak,
ki viselje gondjukat, atyjuk, vagy a szomszéd falu lakói?« Valaki megkérdezte: »Tehát
nem irgalmas?« Én azt mondtam: »Isten a legbizalmasabb barátotok. Még az akara
tunkat is ráeröltethetjűk. A legbizalmasabb barátotoktól még követelhettek is: Ide
vele, barátocskáml-"

Imagyakorlat

Az Istennel való bizalmas viszony nem érhető el puszta akaratmegfeszítés útján, ha
nem rendszeres, folyamatos gyakorlással, amíg az értelem és az érzelem hozzá nem
szokik az új belső lelki tartáshoz. Ez a belátás rejlik a hinduizmus legtöbb gyakorla
tának mélyén. A pújti ünneplése az ismétlődés elvére épül. Ez persze nem valami
önkényes ismételgetés, hanem értelemszerűena nap ritmusába ágyazódik.

A kereszténységben is számtalan olyan imaformát találunk, ami az ismétlésre épül.
Így például a Jézus-ima, a rózsafüzér, a litániák, a mise, az éves liturgia, a szerzetesek
hórái. Manapság már sokan nem képesek belátni az ismétlés elvének fontosságát. A
rózsafüzért lebecsülik, az öregek időtöltésének tartják; litániák, liturgikus ünnepek
már nemigen lelkesítenek.

A racionalizmus gyermekeiként jobban félünk az ismétlés veszélyeitől; attól, hogy
az imák rutinjellegű "lebonyolítása" kiüresítheti a lelkieket. Ennek ellentétét, a
rnindig-újat, az újszerűség varázsát keressük. De a modern embernek mégicsak el kell
jutnia arra az "unalmas" felismerésre, hogy semmiféle hitbéli bensőségességrenem
az új és másféle, hanem csak a mindig-ugyanaz útja vezet - mert Isten maga a Min
dig-ugyanaz és az Örökkévaló. A hívő ember alapvetőaszkézise az, hogyellenálljon az
újhoz vonzódó természetes emberi törekvésnek és tanulja meg szeretni a Mindig-is
itt-voltat.

A keresztényekhez hasonlóan a hinduk is mondják a név-imát, amit nama-japá-nak
neveznek. Az imádkozó hindu az imádott istenség nevét, egy mantrá-t, ima- vagy ál
dásformulát ismételget, amit a guru tanított neki. A hinduk erre az összpontosított
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japa-meditációra meghatározott napszakban kerítenek sort, rendszerint kora reggel
vagy este, amikor a házi oltár előtt egyedül ülve halkan ismételgetik Isten nevét vagy
a mantrájukat. Segítségül gyakorta egy száznyolc szemből álló málá-t (rózsafüzér)
morzsolgatnak ujjaik között. Ilyenkor nem a napszakok természetes váltakozása se
gíti az imádságot, hanem az ember természetes belső folyamata: a lélegzés. Az imád
kozó ugyanis a belélegzés és kilélegzés ritmusára egyenletesen elosztja az istennév
vagy a mantra-rnondat szótagjait, és így a lélegzéssel - és tulajdonképpen a lélegzés
ben - ismételgeti. Végső soron maga a lélegzés emlékezteti az imádkozót az imájára:
a lélegzés imává válik.

A hindu olyan tisztelettel bánik Isten nevével, mint a zsidók, akik ezt a parancsot
kapták: Istened nevét hiába ne vedd! A nevet jelentő hang Isten hallható megnyilat
kozása a földön. Mert Isten a nevében lakozik. Aki így hisz és érez, azt a név - lehet
ez akár Jézus neve is - ismétlése fokozatosan megajándékozhatja ama Lény jelenlé
tének érzékelésével. aki a név "mögött" vagy inkább "benne" lakozik. Isten nevének
gazdagságából mind a hindu, mind a keresztény szentek sokat merítettek. Kevesen
énekeltek azonban olyan vidám, mégis oly finom megérzéssel erről, mint Nársi
Mehta, a középkori gujarati szent Északnyugat-Indiában:

Isten nevével kereskedem,
jönnek az emberek mindenfelőlhozzám.
Minden kasztból, sokféle származású
emberek kapva-kapnak árumon,
özönlenek hozzám.
Még ínséges időkben is telve a raktár,
sem hiány, sem veszteség nem fenyeget engem;
rabló sem rabolhat,
a király sem emelheti adóját.
Kereskedni te is akarsz-e? Próbálkozz vele tüstént!
Isten neve ez a gazdagság,
hírül adom - ha úgy akarod - dobszó szava mellett.
Nársi minden gondja-dolga:
könyvelést vezetni istene nevéről.

Így telnek a napjai.

Nováky Éva fordítása
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