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Az emberek az "e11
ség" sz6t sokféle ér
telemben használják:
értékekre, erkölcsre, ér
telmeséletre. Érze1cel
hető a spiritualitás
iránti e1zség napjaink
kultúrájában?

Mi volt ennek az oka?

A belső imádság egy
szent sz6ra koncent
rál, ugye?

Thomas Keatinggel
Thomas Keating 1923-ban született. A negyvenes években a Yale egyetem
hallgat6jaként tért meg Aquin6i Szent Tamás m űueinek hatására. Ráesz
mélt arra, hogy mindenki számára lehetséges és elérhető az egyesülés Is
tennel. 1943-ban a Fordham egyetemen szerzett diplomájával - szűlei

heves tiltakozásaellenére- belépett egy trappista monostorba, hogyegyre
személyesebbkapcsolatba kerülhessen Istennel.Később novíciusmester lett,
majd apát, végiil pedig részt vett a .Centering praver" neoümozgalom lét
rehozásában. Céljuk, hogy avilági hívőket is hozzásegítse'k ahhoz, hogygon
dolataikat ésérzéseiket elnyugtatva megtapasztaljáklsten jelenlétét. A belső

szemlélődő ima tanítására alakult a .Contemptatiue Outreach" neoüszer
vezet, amelynek központjai a világ számos országában megtalálhat6ak.

Az elsőbeszélgetéseredetilegaCommon Boundary című foly6irat1997.
szeptember-okt6beri számában jelent meg, a másodikpedig a Guidepos ts
magazin 2002 februári számában. Mindkettőt Anne A. Simpkinson szíves .
hozzájárulásával közöljük, aki a kilencvenes évek 6ta a .Cen tering prauer"
tagja, jelenleg pedig a Guideposts magazin szerkesztője.

Feltétlenül. Ez az éhség volt az, amely a hetvenes években erede ti
leg arra ösztönzö tt ben nü nket, hogy megpróbáljuk: nem tudnánk
e kifejlesz teni egy olyan rn ódszert, amely kifejezi a keresztény kon
templatív örökséget. Azok a fiatalok, akik elhagyták a monostort,
va lamilyen módszert keres tek maguknak, hiszen ezt tapasztalták
a keleti tanítóknál. A Kelet felé irányuló mozgás nagyon erős volt a
római ka tolikusok között . Ezér t az t kérdeztem magamtól: "Miért
van ez? Miért nem keresztény monostorokba mennek?"

Sohase hallottak a keresztény kon templatív tapasztalatról. S a leg
több szemlélődő közösség sem érezte köte lességé nek azt, hogy má
sokkal megossza a monasztikus imádságot.

A belső imádságot (centering prayer)először a Il. Vatikáni zsina tot
követően tan ították a szerze teseknek és a papoknak, mint a meg
újulás útját. Azt gondo ltuk, hogy ők majd megtan ítják ezt a m ód
szert világiaknak is. De terveinket keresztülhúzta a Szentlélek. Azt
tapaszta ltuk, hogy nemcsak a katolikus világiak vették birtokba
kontemplatív örökségüket, de lassanként egyre több ember csa tla
kozott hozzájuk más felekezetekből is.

A belső imádságban a sze nt szó nem a figyelmünk tárgya, hanem
inkább az akara t szándékána k kifejeződése.
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Hogyan tudja egyet
len szó ismételgetése
kifejezni a szándékot?

Elmerülve a belső

imádságban, mit tesz,
ha feltörnek a gondo
latai ésaz érzései?

A tudatalatti tartal
makkiürítése csak az
imádság idején tör
ténhet meg, vagy ké
sőbb is? Mit tanácsol,
hogyan lehet elbánni
velük?

Tehát aztajánlja, hogy
az imádság alattegy
szerűen csak hagyjuk,
hogy az érzelmek és
gondolatok felbukkan
janak. De mi történik
azután?

Hogyan voltképes ele
mezni azokat a pszi
chológiai jelenségeket,
amelyek egyilyen lelki
folyamat során végbe
mennek?

Azt tanácsolja az em
bereknek, hogy hasz-

Nagyon könnyen, ha jól belegondol. Amikor megházasodik, azt
mondja: "Akarom." Ezzel a szándékát fejezi ki, amely sokféle kö
vetkezménnyel jár az életében. A belső imádságban csak addig mon
dogatja a szent szót, ameddig azt nem érzi, hogy a szándéka meg
rögzült az akaratában. Idővelmeg fogja érezni, ha ez bekövetkezett.

A belső imádság célja nem az, hogy megszabaduljunk ezektől a
gondolatoktól, hanem az, hogy ahogy jöttek, úgy távozzanak is.
A psziché ezen a módon szabadul meg az emésztetlen anyagoktól:
azáltal, hogy felhozza a tudatunkba. Ha felismerjük ezeket a gon
dolatokat és érzéseket, általában el is tűnnek.

A belső imádság alatt arra törekszünk, hogy engedjünk el minden
gondolatot vagy érzéki benyomást. A legfontosabb, hogy ameny
nyire lehet, csendben legyünk, és ha ez nem lehetséges, akkor hagy
juk, hogy a gondolatok lármája váljék egy darabig afféle szent szim
bólummá, anélkül, hogyelemeznénk őket.

A pszichológusok erre azt mondanák: "Akkor kell kezelni az ér
zelmi élményeket, ameddig frissek." Erre mi azt válaszoljuk, hogy
sokkal fontosabb megtanulni a belső csöndet. Az ilyen érzelmeket
és gondolatokat nem kell kifejteni. Talán 80 százalékuk is szemét
kosárba való. Ahogy belénk jönnek, úgy távoznak is beló1ünk. Egy
szerűen csak búcsút intünk nekik.

A komolyabb és tartósabb érzelmeket felül kell vizsgálni, és esetleg
dolgozni is kell velük. Ha elég komoly az érzelem, akkor lehet,
hogy szükség lesz terapeutára vagy a pszichológiában járatos lelki
vezetőre. De a terapeutáknak tudniuk kell, hogy a mély elmélke
dés olyasmiket szabadíthat fel a tudatalattiban, amelyeket a terá
pia esetleg csak évek alatt tud feldolgozni. Ezeknek az érzelmek
nek egy része fontos, másik része viszont felszínes.

Mélyen belemerültem a keresztény hagyomány tanulmányozásába,
amely sok pszichológiai felismerésre eljutott a lelki út alakulásának
leírásában. Szent János sötét éjszakái valójában Freud tudatalattiját
tisztítják meg, de egészen más perspektívából és más motivációval.

A pszichoterápia az, amit Isten titokban művelt századokon ke
resztül, csak éppen más nevek alatt. Vagyis átkutatja személyes tör
ténetünket, és meggyógyítja azt, ami gyógyulásra szorul- a gyer
mekkor sebeit vagy az önmagunknak okozta sebeket. Megtartja
mindazt, ami jó volt életünk bármely szakaszában, és ezeket egé
szen kibontakoztatja a lelki folyamatok és az isteni egyesülés ke
gyelmei által. Ha akarja, hívhatja ezt a tudat magasabb állapotai
nak, vagy pedig a hit, a remény és a szeretet fejlettebb fokainak.

Feltétlenül. Némelyeknek, akiknek a pszichéje nagyon törékeny, ér
demes azt tanácsolni, hogy ne próbálkozzanak a belső imával, amíg
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nálja'k fel a pszichote
rápia előnyeit.

Sokakban egykemény,
kriiikus, íte1kező vagy
éppen szadista isten
kép el Ha valaki attól
fél, hogy Isten meg
fogja büntetni, akkor
nem leszképes "meg
nyugodni Istenben".

Mit lehetkezdeni egy
negatív belső isten
képpel?

Beszéljen egy kicsita
belső imádság lelki
hasznáról.

nem szilárdították meg azt a gyakorlatot magukban, amely arról biz
tosította képességeiket és érzelmeiket, hogy Isten biztonságos, vagy
legalábbis nem annyira veszedelmes, mint ahogy gondolhatták.

Pontosan így van. Sok hívő keresztényben meglehetősenborzalmas
kép él Istenről, pokollal és büntetéssel. Aki úgy érzi, hogy Isten csak
bíró, az hajlamos arra, hogy a legkisebb hibáját is a bűnösségére hi
vatkozva elítélje. Nem tudjuk, hogyan tanítsuk a hittant a gyerme
keknek, ezért a Tízparancsolatot adjuk oda nekik, ahelyett, hogy Is
tennek, a szerető atyának és oltalmazónak a képét rajzolnánk eléjük,
aki irgalmas és szeret minket. Ez az Evangélium örömhíre. Attól
félek, hogy sok keresztény felekezetben inkább a rossz hírt tanítjuk
elsőként.

Ki kell dobni a szemétkosárba. Meg kell tanulni, hogy ez nem Isten.
A belső imádság egyik értéke, hogy az ima ideje alatt nem gondol
kodunk Istenen, és így esélyt adunk számára, hogy megnyilatkoz
zék. A belső imádságban adódnak olyan békés pillanatok, amelyben
a psziché fölfedezi, hogy Isten nem is olyan gonosz. Isten esélyt kap
arra, hogy végre valóban Isten lehessen.

Abelső imádságban elengedünk minden észlelést, amely megra
gadja a figyelmünket. Folytonosan elengedjük úgy, hogy visszaté
rünk a szent szóhoz. Egy idő után aztán az akarat már magától visz
szatér Istenhez az imádság alatt. Nincs már szüksége szent szóra
ahhoz, hogy megerősítsea szándékát. Nem vonzzák többé azok a
gondolatok, amelyek továbbra is jönnek-mennek. A keresztény lelki
fejlődésben Isten kegyelme képes arra, hogy megérintse az akara
tot, de szabadon hagyja a többi képességeket - mint a képzeletet
vagy az emlékezetet -, úgy hogy azok össze-vissza kóborolhatnak,
miközben az akaratunk békességet és egységet él át Istennel.

Amikor Istent először megtapasztaljuk a kontemplatív imádság
ban, az hasonlít a parfümhöz. Nem azért hasonlít hozzá, mintha érez
nénk valamilyen illatot, hanem azért, mert közvetítőnélküli vonzást
érzünk. Azt szagoljuk. amit szagolunk. Ha rózsák vannak ott, azok
nak az illatát érezzük. Ha Isten van ott, örömünket leljük benne. De
ha reflektálni próbálunk erre a tapasztalatra. akkor megfogyatkozik.
Hagyjuk tehát megjelenni és eltűnni; nem kell ragaszkodni hozzá.
Sajnos, amikor a belső csend imája megindul, akkor megpróbálunk
belekapaszkodni ebbe az élménybe olyan soká, amennyire bírunk.
A hamis énünk a boldogságnak ezt az eszméjét átviszi Isten megta
pasztalásaira, ami javulás ugyan, de még mindig nem Isten. Isten
nek tehát el kell szakadnia az istentapasztalásoktól, azért, hogy meg
adhassa nekünk a bensőséges egyesülés tapasztalatát.

A belső csend imája akkor fog meghosszabbodni, amikor Isten
és a Szentlélek kegyelme megragadja az akaratot. Ezt az állapotot
nagyon szépen és vonzóan írja le Avilai Teréz A bensővárkastélyban.
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Hogyan tudjuk a
nagyböjtöt jobban a
szemlélődésnek szen
telni? És azok, akik
márgyakorolják a bel
ső imát, hogyan tud
jákelme1yíteni azt?

Ő megkülönbözteti az egyesülés szintjét, amelyben a képzelet egé
szen le van kötve, és így nem üldözik már jövő-menőgondolatok.
Korábban ezek a képességek szabadon kószálhattak, és így törté
nik az imában is. Most az isteni cselekvés olyan erős, hogy elaltatja
őket. Kikapcsolja aktivitásukat. Nem tudnak mozogni többé: ez az
egyesülés imája. A teljes egyesülésben az értelem és az akarat le van
kötve, az ember elveszti önmagának tudatát, és megtelik örömmel.

Ez azonban csak a kezdet. Ezután Istennek el kell oldania bennün
ket attól, hogy ezekhez az ajándékokhoz ragaszkodjunk, és ilyenkor
áll be a lélek sötét éjszakája.Az isteni terapeuta a gyökereknél kezdi
a munkáját - a hamis-én rendszerénél, és azoknál az értékeknél, ame
lyeket érzelmi programunkban előirányoztunk.A szeretetnek annyira
meg kell tisztulnia, hogy Istent ne a saját kielégü1ésünkre vagy jutal
munkra keressük, hanem pusztán azért, mert Isten - Isten. Nem
lehet belépni a tiszta szeretetbe anélkül, hogy teljesen el ne szakad
nánk mindattól, amit magunknak kívánnánk.

Ez az út tehát meglehetősenhosszú. Hihetetlen vállalkozás: egye
dül Isten találhatta ki: ennyire megsebzett embereket ekkora sza
badságra eljuttatni. Hogy mindig Isten akaratát teljesítsük, anélkül,
hogy jutalomra gondolnánk, vagy törődnénkavval, hogy velünk mi
történik ebben a csodálatos vállalkozásban. Csak ajánlani tudom.

*
A nagyböjt közösségi lelkigyakorlat minden keresztény számára 
legalábbis azoknak, akik megtartják a nagyböjtöt. A liturgia bevezet
bennünket a nagyböjt misztikus értelmébe, amint előkészítia meg
váltás misztériumának ünneplését a nagyheti szertartásokban.

A megváltást alapvetően "holisztikus egészségnek" tekinthetjük,
ha a ma divatos szóhasználatra próbálom lefordítani a fogalmat.
Amit ajánlani tudok - a keresztény hagyomány alapján, bár nem
sokat beszélnek róla -, hogy nem léphetünk be a megváltás húsvéti
misztériumába, ha nem alakul át gyökeresen belső világunk. Nagy
böjt első vasárnapján azt olvassuk, hogy Krisztus kimegy a pusztába,
és megtapasztalja az alapvető emberi ösztönöket - a biztonság, a
hatalom, az érzelmek és a megbecsültség vágyát. Az a három kísér
tés, amellyel Jézus szembenézett a pusztában, ezeket célozza meg.

Ha elfogadjuk azt, hogy a keresztség Krisztus misztikus testébe
vesz föl bennünket, az "isteni DNS" -be, akkor azt mondhatjuk,
hogy a Szentlélek van jelen mindegyikünkben, és így képesek va
gyunk a megváltás teljességének befogadására, az átalakulásra.

A nagyböjt a megújulás ideje, bárhol tartunk is abban a folyamat
ban, amelyet isteni terápiának nevezek. Annak az ideje, hogy vizs
gáljuk meg, melyek az ösztönös szükségleteink, milyen folyamatok
játszódnak le a tudatalattinkban. Az egyház nagyböjt első vasárnap
ján arra céloz, hogy a nagyböjt a kísértésró1szól, vagy arról, amit kí
sértésnek gondolunk. Az emberi ösztönök nyers tapasztalatáról, és
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Gondolja, hogyhale
mondunk a csokolá
déról vagy a húsról
vagy bármi másról,
akkor csaka nagyböjt
felszínét kapirgáltuk
meg?

Igazi kihívás lehet a
nagyböjtöt megtarta
ni manapság, amikor
annyikülsőhatás rán
gat bennünket össze
vissza.

arról, hogy ezek tudattalanul hogyan hatnak a viselkedésünkre és
döntéseinkre egész életünk folyamán, ha nem dolgozzuk fel őket.

Ami az imát illeti, azt ajánlanám, hogy egy kicsit többet elmél
kedjünk, adjunk hozzá még egy fél órát az imádságunkhoz, ha ez
megoldható. Ha nem lehetséges, akkor figyeljünk jobban a hamis
énünkre és annak érzelmi programjaira, ahogyan mindennapi éle
tünkben megnyilvánulnak. Ez egy formája annak, ahogyan gyako
rolhatjuk az Isten jelenlétébe helyezkedést.

Igen, de ha megkaparja a felszínt, és alatta talál valamit, akkor ez
mégis hasznos lehet. Úgy látom, hogy ha megkaparjuk a tudatalatti
felszínét, és megmutatkozik néhány rés, akkor az segítheti a hamis
énünkhöz tapadó érzelmek kiürítését, és ez már jó.

Az önmegtagadás gyakorlása jó kezdet lehet. De a liturgia vagy
az egyház a maga misztikus bölcsességében nem az ízlelőbimbó

inkra gondolt. A nagyböjt sokkal komolyabbról szól. Az egyház
arra gondol, hogy hogyan lehet szembeszállni egy életen át kelet
kezett érzelmi károkkal, amelyek észrevétlenül meglapulnak a tu
datalattinkban. Hacsak valaki nem egészen kiváló pszichoterápián
megy keresztül, öt évet is eltölthet a díványon ahhoz, hogy fölfe
dezze és feldolgozza ezeket a sebeket. A belső imádság, a fogalmak
tól-mentes elmélkedés viszont olyan folyamatot indít el, amely
egész életünkön át tarthat. Minden nagyböjt arra hív, hogy mélyeb
ben hatoljunk bele ebbe a folyamatba.

A nagyböjt - és azt gondolom, a keleti ortodox egyház egyetért
evvel - negyven napos lelkigyakorlat, amelyre az egyház min
denkit meghív minden évben. Atalakító hatása lehet, valahányszor
elvégezzük.

Talán nagyobb, mint valaha. A médiumok behatolására gondolok.
El se tudom képzelni, mit művel az emberekkel, mit művel avval a
nemzedékkel, amelyiknek hiányzik az olyan kiegyensúlyozó té
nyező, mint a nagyböjt. A nagyböjt egyre fontosabb lehet a lelkiéle
tünk számára. Még egy tíz napos lelkigyakorlat is alig-alig elegendő,

hogy eljussunk önmagunkhoz. Aztán visszatérünk a megszokott
életbe, és három-négy nap alatt elveszítjük. A Contemplative Outreach
ezért indította el az elmerülő lelkigyakorlatot, amely három hétig
tart, ezért tartjuk fontosnak a hosszabb lelkigyakorlatokat.

Lukács László fordítása
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