
A zarándokének-tmát úgy cipeljük magunkkal fáradtan, mint megunt terhet, hiszen az
imádság teher volta fejezi ki leginkább zarándok mivoltunkat. Zatándok-Iétünk másik
jellegzetességét a Miatyánk utolsó könyörgése, a "szabadíts meg a gonosztól" tudatosítja
bennünk: azt, hogy bizonyos szempontból még mindig rabságban, fenyegetettségben
élünk. Anthony Bloom szerint a Miatyánk nem csupán imádság, hanem a rabságb61 a
szabadság felé vezető út. Olyan kiindulópont, amely a zsidóság egyiptomi fogságban való
vergódéséhez hasonlít. A szabadság vándorútja azonban tele van kétségekkel, veszélyek
kel, melyeket ebben az imában fogalmazunk meg.

A szolidaritás imája összekapcsol bennünket az egyházzal, s minden élő, megholt és
leendőemberrel. Ez többnyire a közösségén és a közösségben mondott imákra jellemző,
mindazonáltal legintimebb imáinkban is megtalálható ez a jellegzetesség, hiszen
érzéseinkben is az egész egyházat, sót az egész emberiséget képviseljök.

A bún és az imádság

Valójában két szó, mit ismerek,
bún és imádság két szavát.
Az egyik hozzámtartozik,
A másik elhelyezhetetlen.

(Az ember itt . . .)

Pilinszky János versében a világ és önmagunk végső mérlegét ismerhetjük fel. Ha
végigbukdácsolunkJézus keresztútján, rá kell döbbennünk: a világban csupán két állapot
létezik: a bún és az imádság állapota. Az imádságot többnyire idegen teherként,
elhelyezhetetlen holmiként cipeljük, míg a bún szinte természetesen virágzik életünk
talaján. Ez az állapot egészen addig tart, amíg be nem lépünk az állapot-ima kapuján. Itt az
ima már életformánkká, alapvető életközegünkké, a bún pedig eIhelyezhetetlen je
lenséggé válik, s még ha elkövetjük is a búnt, lehetetlen, abszurd, idegen test marad az
életünkben. Hiszen mindnyájan arra vagyunk hivatottak, hogy életünket egyetlen szóban,
egyetlen állapot-ima szóban összegezzük. Ez a szö lesz a nevünk, amit Isten elolvas
elhívásunk pillanatában. Azon kell fáradoznunk, hogy ez az egyéniségünkre szabott, a
sorsunk által megmunkált szó tisztává és hittől ragyogóvá váljék.

RAINER MARIA RILKE

Szorongás
A betuadt erdőn egy madársikoly,
értelmetlenül száll a heroadt erdőn.
És egy ideig mégis úgy honol
a gyún1zódő bús madársikoly,
akár egy tágas ég a hervadt erdőn.
Minden e kiáltásba csillapul:
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hangtalan terül a környék alája,
s mintha a vad szél is belejubázna,
belesápad a perc, mely élne még,
s mintha a dolgok sejtenék e csendben:
megken és megfog halni minden,
magából messze szállva.
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