
BAKOS GERGELY

A szerző bencés szerze
tes, filozófus. Tanulmá
nya~ Pannonhalmán, Bu
dapesten, Piliscsabán és
Leuvenben folytatta. Je
lenleg a Sapientia Szer
zetesi Hittudományi Főis

kola oktatója.

MAI MEDITÁCiÓK

Mit jelent őszin tén

élni?
Nemrégiben valaki föltette nekem a kérdést: Mit jelent őszintén

élni? Akkor még sem ő, a kérdező, sem maga e sorok írója nem sej
tette, hogy pontosan mi rejlik e kérdés mögött. Aztán e kérdés egy
alkalmas pillanatban gondolatok valóságos lavináját indította el.
Az ár magával ragadt, és sok minden a fölszínre került... Eme egy
általán nem kellemetlen élmény után, csak azt kívánhatom, hogy
az olvasót is hasonlóan érintse meg és ragadja magával- ha nem
is az itt következő válasz, de maga a kérdés sodrása. Hiszen nem
így vagyunk a nagy és fontos kérdésekkel: első pillantásra ártal
matlannak látszanak, később pedig mindent képesek megmozgat
ni életünkben?

Hála a kérdésekért és béke a kérdezőknek!

***
Mit jelent őszintén élni? Tudni, kik vagyunk Ismerni méltóságunk
alapját, erőnk forrását és term észet ét. Szent Pál apostol szerint ré
szesei vagyunk a halhatatlan isteni természetnek Az Újszövetség
üzenete ez: mi, akik születésünktől fogva távol voltunk, közel ke
rültünk a Végtelen Istenhez, minden valóság forrásához. Méltán
nevezhetjük magunkat az Isten gyermekeinek.. Egy bencés atya
mesélte, hogy egy űrlapnak arra a kérdésére: "Milyen kitüntetésben
részesült?" - a következő választ adta: "Isten gyermekévé lettem" 
tudniillik keresztel ésemkori Egyszerre mosolyt fakasztó és szívbe
markoló ez a kis történet. Szívbemarkoló, mert fölmerül a kérdés:
vajon nekünk volna-e bátorságunk ugyanezt mondani...

Pedig végtelen távlat ez. Végtelen méltóságunk és végtelen alá
zatunk forrása egyszerre. Elsősorban nem egy hatalmi struktúra,
nem egy szűk ideológiai tábor, nem is egy adott kulturális örök
ség képviselő vagyunk, hanem az Isten gyermekei! Err ől szól az
örömhír. Részesedünk Benne és Beló1e - ebben áll méltóságunk
Ám részesedünk, s nem mi vagyunk 6 - ez alázatunk alapja .

S a kérdések sora folytatható: Vajon meglátszik-e ez életün
kön, vallásosságunkon, kicsiny magunkon? Ha nem , akkor ala
posan el kell gondolkodnunk Akkor valami nincsen rendben
velünk - életünkkel, vallásosságunkkal, magunkkal. Ha föllépé
sünket gőg, erőszakosság vagy keserűség jellemzi, akkor valami
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végletesen hibádzik bennünk. Akkor elfeledkeztünk valamiről.

Elfeledkeztünk életünk alapjáról...
És a kérdések nem hagynak nyugodni bennünket. Egyik szüli

a másikat: Vajon nem ezért találják sokan egyházunkat inkább
ellenszenvesnek, semmint vonzónak? Vajon nem ezért hiányzik
annyira az anyai jelleg magából az Anyaszentegyházból és belő

lünk, gyermekeiből? Vajon nem ezért tűnik inkább ítélkező bí
ránknak, mint szerető barátunknak? S maga az egyház, vajon
nem ezért érzi magát oly gyakran fenyegetve és támadások ke
reszttüzében? Hol van Belőle, hol van belőlünk az élet? Hiszen
hirdetjük az életet, de szomorúan, görcsösen, harsogva, számon
kérő, rekedtes hangon...

Vajon tényleg az Isten a legfontosabb számunkra - a Végte
len Isten, a végtelen Szeretet és a Vele való személyes kapcsola
tunk? Vajon valóban ebben a kapcsolatban találjuk meg azonos
ságunkat? Vagy csak áltatjuk magunkat? Vajon valóban Belőle

forrásozik erkölcsi életünk komolysága és vidámsága, vagy csak
görcsösen moralizálunk? Vajon 6 ad nekünk biztonságot és örö
möt, vagy inkább saját szavainkban, kimódolt stratégiánkban,
ritualizált reflexeinkben, megcsontosodott meggyőződéseinkben

bízunk? Vajon elsősorban a saját hatalmunkat féltjük, illetve an
nak elvesztésén siránkozunk, vagy merünk a Lélek hatalmából
élni? Halott hagyományokat őrizgetünk-e, vagy eleven keresz
ténységünk kétezer éves kincsestárából élünk?

Súlyos kérdések ezek. Minden bizonnyal legelőször saját ma
gunknak kell föltennünk őket. Mielőtt elkezdenénk az ujjal mu
togatást - az intézményre, a vezetőkre, a többiekre -, saját ma
gunkban kell keresnünk a felelőst. Mert mindannyiunkra az Élet
bízatott: vajon Vele élünk - Vele, a Föltámadott, Örök Élettel? S
ha nem így élünk, akkor mi akadályoz meg abban, hogy átadjuk
magunkat Neki? Az ilyesfajta kérdésekre csakis személyes vá
lasz adható...

Töprengésünk marcangoló kérdései között jó tudni: húsvét
örömhíre éppen erről szól. A Föltámadott itt van közöttünk: 6 él.
S mindennapjaink Galileájában akar találkozni velünk. Akkor is,
ha hűtlenek lettünk Hozzá. Akkor is, ha még kételkedünk Benne.
Akkor is, ha még éretlenek és értetlenek vagyunk. Akkor is, ha
még mindig a saját szánk íze szerinti megváltást várjuk Tőle...

A Föltámadott tehát él. Közel van hozzánk. Benne mi is közel
kerültünk a Végtelen Szeretethez. Csak rá kellene döbbennünk
erre. Csak el kellene hinnünk. Csak bíznunk kellene. S ez a
"csak" - melyből egy mustármagnyi elég volna! - alighanem,
ez a "csak", ez a legnehezebb. Az első lépés, mely kivezet félel
münkből, elszigeteltségünkből, az önzésünkből. Az első lépés ki
felé - a Másik felé. Az igaz találkozás föltétele ... Az első kis lé
pés, a mustármag reménye.
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Nos, őszintének lenni szükségképpen ezt is jelenti: látni saját
szívünk sötétségét. A mélyén megbúvó bizalmatlanságot és rest
séget, netán rosszindulatot. Nem a másikat, a többieket, a vilá
got, a történelmet, neveltetésünket stb.okolni. Hanem bevallani
képtelenségünket a szeretet kalandjára. Beismerni gyöngeségün
ket. Mert "Boldog ember, aki ismeri gyöngeségét" - mondja Szíriai
Szent Izsák. - "Ez az ismeret az alapja, a gyökere és a forrása min
den jóságának." Így segíthet gyöngeségünkben a Lélek. Ő tanít
meg arra, hogy mindennek ellenére Istent igenis Atyánknak szó
líthatjuk. Egyedül Isten Lelke tesz képessé bennünket a szeretet
kalandjára: az elfogadásra, az odaadásra, az igazi hűségre. "Ha
valaki megtanulta és megérezte tulajdon gyöngeségét, lelkét arrafelé
fordítja, ahol ismeretét már nem árnyékolja be hiúság, s féltékenyen
őrzi ébersége kincsét" - folytatja Izsák.

A Föltámadott Jézus pedig ezt a Lelket ígér i és küldi egyhá
zának, egyházunknak, nekünk. "A Vigasztaló, az Igazság Lelke
majd megtanít benneteket minden igazságra" - mondja. Az Igazság
Lelkét küldi nekünk, hiszen a saját "igazságunkkal" való szem
besülés - legyen ez bármilyen kellemetlen - föltétele a Vele
való találkozásnak. Mert csak aki tudja, hogy embersége, szere
tete, erkölcsi erőfeszítése, vallásossága nem elég, csak az ismer
heti meg a Lélek erejét. Csak aki kiűzetik a saját maga építette
vagy álmodta Paradicsomból, találkozhat a Megváltó Istennel.
Csak aki nem magából él, élhet Istenből. S tudhatja ezért, hogy
ő nem maga az Isten ... S csak így szeretheti igazán Istent, aki a
gazdagokat üres kézzel küldi el, de fölemeli az elesetteket.

Mit jelent tehát őszintén élni? Tudni, kik vagyunk. Mik vol
tunk s mivé lehetünk. Tudni, hogya Lélek ereje fölülmúl min
ket. Tudni, hogy az emberiség végső egysége és békéje nem mi
rajtunk múlik, de ugyanakkor tudni azt is, hogy az Isten
országa mégis közöttünk van. Tudni, hogy bennünk vár a Lélek,
bennünk él a Föltámadott. Hogy az Atya szeretett gyermekei va
gyunk: Isten fiai és leányai. Ezért végtelen távlatok állnak nyitva
előttünk. Mégsem vagyunk a magunkéi: az Övéi vagyunk. Az
Övé, Aki egyedül tud visszaadni minket saját magunknak, hogy
a szeretetben aztán mi is adjuk magunkat: Neki és testvéreink
nek. Hogy őszintén tudjunk szeretni. Hogy végre őszintén tud
junk élni ...
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