
Thomas Keatinggel
Thomas Keating 1923-ban született, 1944-ben belépett a trappista rendbe,
1958-tól a Colorado államban működő Szent Benedek monostor, majd
1961-től a Massachusetts állambeli Szent József apátság vezetője volt.
1981-ben nyugalmazott apátként visszatért Coloradóba, s ettől fogva a
szemlélődő imádság és a szemlélődő életforma tanítójaként nagyhatású
nemzetközi tevékenységet fejtett ki, nagyrészt a Contemplative Outreach
(Kontemplatív Kapcsolatkeresés) nevű, minden földrészen jelen lévő moz-
galom keretei között. 2018. október 25-én, 95 éves korában hunyt el. Közel
harminc könyve közül magyarul legutóbb megjelent: A Lélek gyümölcsei
és ajándékai (Magyarszék, 2017); A világ szíve. Bevezetés a kon-
templatív kereszténységbe (Magyarszék, 2018). Az alábbi beszélgetés
forrása: World Without End. Thomas Keating OCSO and Joseph
Boyle OCSO with Lucette Verboven (Bloomsbury, London, 2017).

Amikor megtértem, azért kezdtem vonzódni az imádsághoz, mert
mérhetetlenül nagy szükségem volt lelki segítségre. Senkitől nem tud-
tam tanácsot kérni, és a barátaim fel nem tudták fogni, hogy mi tör-
ténik velem. Az első három évben kizárólag a legnagyobb keresztény
misztikusok, különösen Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János
olvasásából és tanulmányozásából merítettem támpontokat. 

A lakóhelyem környékén nem találtam alkalmas személyt, csak út-
keresésem második évében találkoztam valakivel. A Yale Egyetem
könyvtárában ráakadtam egy négykötetes gyűjteményre, amely az
egyházatyák beszédeit tartalmazta. A kötet úgy volt összeállítva,
hogy a négy evangélium minden sorához közölt kommentárt. A szö-
 veg hatására meggyőződtem arról, hogy a keresztény vallásnak
fon   tos kontemplatív vagy misztikus dimenziója van. Az egyház-
atyák ebből a dimenzióból kiindulva alkották meg műveiket, s úgy
tűnt számomra, hogy teológiai elgondolásaik és az evangéliumok-
hoz fűzött magyarázataik a keresztény misztérium személyes meg-
tapasztalásából fakadtak. Mindez kiválóan megfigyelhető Szent
Ágostonnál és a kappadókiai atyáknál. Hallatlanul vonzónak talál-
tam ezt a szemléletmódot, s a későbbi misztikusokat is tanulmá-
nyozni kezdtem. Különösen megragadott Keresztes Szent János,
aki költői formában dolgozta fel a nagy bibliai témákat, és kiemelte
a csend jelentőségét: „Az örök Atya csak egyetlen Igét mondott ki,
örök csendben mondta ki, és mi a csendben tudjuk meghallani.”

Életem során többször is átmentem megtérésen. Első éves egyete-
mistaként annak következtében volt részem ilyen tapasztalatban,

Mi tette vonzóvá az
Ön szemében az imád-
ságot fiatal korában? 

A könyveken kívül
lelkivezetőre nem volt
szüksége?

Katolikus családban
nőtt fel, mégis azt ál-
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hogy megkérdőjeleztem a katolikus hitnek azt a formáját, amelyet
otthonról hoztam magammal. Ebben az időszakban ugyanolyan vi-
lágias életet éltem, mint a legtöbb fiatal. A Yale-en szembesültem a
modern filozófusokkal, hiszen tanulmányoznunk kellett őket. El-
sősorban Tolsztoj Isten országa köztetek van című könyve fogott meg,
amely felhívta a figyelmemet arra, hogy sokan, akik katolikusnak
tartják magukat, valójában nem igazán katolikusok. Legalábbis
nem azon az úton járnak, amelyet az Evangélium kínál. Az Evan-
gélium ugyanis lényegében (és Ferenc pápa pontosan erről beszél)
a szegények vallása.

Nemcsak azok szegények, akiknek csekély mértékű anyagi for-
rások állnak rendelkezésükre. Spirituális értelemben vett szegények
is vannak, és azok is szegények, akik erkölcsileg tönkrementek. Lel-
kileg azok szegények, akik nélkülözik a legnagyobb erőforrást, azt
a meggyőződést, hogy Isten jelen van bennük, s olyan szerető Isten,
aki meggyógyítja érzelmi és értelmi sebeiket, felkínálva, hogy ré-
szesedjenek saját életében, fényében és szeretetében. Csakis ily
módon található meg a valódi boldogság. Sajnálatos módon úgy
születünk erre a világra, hogy nem tudunk Isten belső jelenlétéről.
Olyan társadalmi környezetben kell felnőnünk, amely a legkevésbé
sem tekinthető eszményinek. Életünket hiányosságok kísérik. Úgy
juthatunk el az Istennel való teljes egységre, amelyről a Biblia be-
szél, ha átéljük és elfogadjuk gyengeségünket. Nincs olyan ember,
aki ne érezné hiányosnak magát. Mindannyian foggal-körömmel
küzdünk a boldogságért, csak éppen rossz helyen keressük. 

A család, a nyaralás, a jó ebédek értékes dolgok, segítségünkre le-
hetnek abban, hogy kapcsolatba lépjünk Istennek, aki arra hív, hogy
megosszuk vele örök boldogságát. De csalódást és kiábrándulást is
kelthetnek. Már ebben az életben baráti viszonyba kerülhetünk Is-
tennel. Ennek tükrében megfelelő távlatunk nyílik a többi értékes
dologra, és már nem ragaszkodunk hozzájuk túlzottan.

Annak a szemlélődéshez vezető útnak, amelyet igyekszem megis-
mertetni másokkal, az a célja, hogy meggyógyítsa életünk során
szerzett sebeinket, amelyek akkor keletkeznek, ha túlságosan azo-
nosulunk a boldogság elérését célzó gyerekkori érzelmi program-
jainkkal. Ezt az állapotot nevezi Szent Pál a régi embernek. Azért
alakul ki, mert úgy születünk erre a világra, hogy azt érezzük, el
vagyunk szakítva Istentől, s ezért az ösztönéletünkhöz kapcsolódó
múló gyönyörökben keressük a boldogságot. Már gyerekkorunk
korai szakaszában elkezd kialakulni az öntudatunk. A gyerekek-
nek szükségük van rá, hogy átérezzék: szeretik őket, nagy bizton-
ságban vannak, kézben tudják tartani a különböző élethelyzeteket és
ki tudják elégíteni a vágyaikat. Mindezt tévesen azonosítják a bol-
dogsággal. Ezek a boldogság elérését célzó érzelmi programok abban
az illuzórikus képzetben gyökereznek, hogy el vagyunk szakítva Is-

lítja, hogy megtért,
amikor a Yale Egyete-
men tanult. Miféle
megtérésről van szó?

Miért kellene ember-
próbáló lelki útra vál-
lalkoznunk? Nem elég,
ha gondoskodunk a
családunkról, és örü-
lünk az életnek?

Sokféleképpen zsákut-
cába lehet kerülni az
életben. A belső űr ér-
zete egészen általános
jelenség. Mit kínál ez -
zel kapcsolatban az,
amit Ön képvisel?
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tentől. Más szóval elkülönültségünk tudata alapján hamis énünk ha-
talmába keríti kialakulóban lévő öntudatunkat.

A hamis ént a boldogság elérését célzó három érzelmi program
megvalósítása hívja létre: a biztonság és az életben maradás, a sze-
retet és az elismerés, a hatalom és az irányítás igénye. A kisgyere-
keknek bizonyos mértékben mindhárom ilyen programot működ-
tetniük kell ahhoz, hogy életben maradjanak. Az értelmünk
segítségével nem tudjuk kordában tartani a három programot, hi-
szen a gyerekek még nem tudják megfelelőképpen használni az ér-
telmüket. Ezért a programok jelentősége könnyen túlzott méreteket
ölthet, különösen akkor, ha a szülők nem elégítik ki őket megfele-
lőképpen. Ráadásul tanáraik és a társadalmi környezetük előre-
 csomagolt eszméket és értékeket zúdítanak a gyerekekre, ami csak
bonyolítja a dolgot. Ezek a fajta vágyak azonban soha nem elégül-
hetnek ki teljesen, s ezért a gyerekek könnyen túlzott hangsúlyt
helyezhetnek a biztonságra, az elismerésre és mások irányítására,
hiszen örömteli érzést és megnyugvást szereznek számukra. Né-
hányan például úgy nőnek fel, hogy megszállottan irányítani pró-
bálnak másokat. Ebben lelik a legfőbb örömüket, és elsősorban ez
tölti el őket jóérzéssel! Azt is elvárják, hogy mások tiszteletben tart-
sák ezt az igényüket.

A vallások megpróbálják felhívni a figyelmünket arra, hogy ezek az
ösztönös vágyaink ellentétesek a valódi boldogsággal. Ha túlzott mér-
tékben igyekszünk kielégíteni őket, csak nyomorúságba döntenek.
Tennünk kell valamit azért, hogy meggyógyuljanak a csalódások nyo-
mán keletkezett sebeink. Ha mély sebekről van szó, sokan még szen-
vedélyesebb vágykielégítéssel próbálnak gyógyírt szerezni rájuk.
Lehet, hogy minden idegszálukkal arra törekednek, hogy biztonság-
ban tudják magukat. Mások csillapíthatatlan vágyat éreznek az elis-
merésre, azt akarják, hogy állandóan dicsérjék és mindenki szeresse
őket, s megengedhetetlennek tartják, hogy bárki bírálja őket. A ha-
talmi és irányítási igények csak később alakulnak ki, de már a korai
gyerekkorban is megfigyelhetők. Még úgy is megnyilvánulhatnak,
hogy valaki irányítani próbálja Istent — ami végképp lehetetlen.

Előfordulhat, hiszen minden emberi erőfeszítést áthatnak a bol-
dogság elérését célzó és az elkülönültség érzetében gyökerező ér-
zelmi programok következményei. A vallás elsődleges célja, hogy
segítsen leépítenünk magunkban az elkülönültség érzetét, és egy-
ségbe kerüljünk Istennel. Azok a sebeink, amelyek azért keletkez-
tek, mert nem a megfelelő úton próbáltunk boldogok lenni, akkor
gyógyulnak be, ha tudatosítjuk őket és szembenézünk velünk.

A módszerek lehetővé teszik, hogy okosan kezeljük a dolgokat. A leg-
több világvallás aprólékosan átgondolt módszereket kínál, amelyeket

Mit értsünk hamis
énen?

Mi köze mindennek a
valláshoz?

Valóban irányítani
akar nák Istent egyes
vallásos emberek?

Fontosak-e ebből a szem-
 pontból a módszerek?
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nemzedékeken át gyakoroltak. A kontemplatív úton az ember a bel-
ső csendet igyekszik átélni, s ily módon annak ad teret, hogy növekedjen
benne az Istenhez fűződő kapcsolata. Ehhez bizonyos időt az imád-
ságnak kell szentelnie, s ilyenkor tudatosan félre kell tennie a gondo-
latait. Evagriosz, az egyik ókeresztény monasztikus szerző úgy fo-
galmazott, hogy az imádság a gondolatok felfüggesztését jelenti. Ezzel
aztán egyáltalán nem tudnak mit kezdeni azok, akiket még az ösztö-
neik és a boldogság elérését célzó érzelmi programjaik tartanak ha-
talmukban.

Ha valaki elkalandozik imádság közben, úgy érezheti, mintha
nagy súly nehezedne a szívére, sőt mintha el lenne szakítva Isten-
től. A hét köznapi élet folyamán is adódhatnak efféle érzések.
Mindkét esetben úgy tűnik, mintha megfeledkeztünk volna Isten-
ről, ami nagy fájdalommal tölti el azt, aki a hétköznapokban is
igyekszik megmaradni Isten jelenlétében. Azon kaphatja magát
például, hogy túlságosan belemerül egy-egy beszélgetésbe, telje-
sen magába szívja a számítógépe monitorján futó film vagy állan-
dóan a híreket bújja. Isten jelenléte azonban, amelyet az imádság-
ban és a hétköznapi életben egyaránt keresünk, nem az érzéseink
szintjén helyezkedik el. Lehetnek kéretlen gondolataink, és elme-
rülhetünk a feladataink végzésében, de közben lényünk legmé-
lyén, a spirituális figyelem szintjén Istennel vagyunk, szüntelenül
fenntartva azt a szándékot és vágyat, hogy mindig Isten szerető je-
lenlétében tartózkodjunk. 

A lelki utat nem lehet gyorsan és kimerítően megismerni. Idő kell
ahhoz, hogy bejárjuk. Különösen a fiataloknak nehéz mélyreható
útmutatást adni. A fiatalok közül sokan csak az interneten megje-
lenő szövegeket hajlandók olvasni, amelyekre azonnal reagálnak
is. Nem sok időt szánnak a dolgok átgondolására. Szintén fontos,
hogy kapcsolatban legyünk másokkal, mert különben nem fogunk
tudni kapcsolatba lépni Istennel, aki maga a kapcsolat. Isten min-
den és mindenki számára jelen van, és kész nekünk adni magát, ha
hajlandók vagyunk elfogadni. 

Azért léptem be a monostorba, hogy szemlélődő ember váljon be-
lőlem. A legszigorúbb rendbe jelentkeztem, amelyet csak találtam,
mert abban az időben az a meggyőződés uralkodott, hogy a szikár
és kemény életforma nélkülözhetetlen a szemlélődés elnyeréséhez.
Ebből a szempontból a trappisták egészen megfelelőnek tűntek.
Sokféle vezeklési gyakorlatot végeztek, amelyek hagyománya a ti-
zenhetedik századtól a La Trappé monostorban bevezetett szerze-
tesi reformtól fogva töretlenül élt. A reformra egyebek mellett a
janzenizmus is hatást gyakorolt, az az emberi természetről és a test-
ről rendkívül negatív képet festő gondolkodásmód, amelyet végül
Róma elítélt. A monostorban a csend volt az alapszabály; az első

Sokakat lehangol, ha
gondolatban el-elka-
landoznak imádság
közben. Nekik mit ta-
nácsolna?

Rohanó korunkban is
van érdeklődés a lelki
út iránt. Milyen ne-
hézségekkel szembe-
sülnek ma a lelki élet
tanítómesterei?

Bár Ön trappista szer-
zetes, tudott támpon-
tokat nyújtani olya-
nok nak, akik nem
keresztény hagyomá-
nyok felől érkeztek. 
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három évben a novíciusok csak az apáttal és a novíciusmesterrel
beszélhettek. E rövid eszmecseréktől függetlenül nem igazán nyílt
lehetőség a beszélgetésre. Az első években az égvilágon semmit
nem tudtam a többi szerzetes élettörténetéről és célkitűzéseiről.
Még csak a vezetéknevüket sem ismertem.

Később más vallású emberekkel is kapcsolatba kerültem a mo-
nostor falai között, akiknek szemmel láthatóan voltak belső ta-
pasztalataik. Mivel magyarázható, merült fel bennem a kérdés,
hogy a keleti guruk, a zen mesterek és a transzcendentális meditá-
ciót képviselő tanítók követőinek, akik a hetvenes években felke-
resték az apátságot, annak ellenére is komoly spirituális tapaszta-
latokban volt részük, hogy nem tüntették ki magukat a trappista
rendben előírásos vezeklés terén? Ezek a fiatalok nagyra értékelték
a csendet, a magányt és a rendszeres meditáció hűséges végzését.
Felemelő volt találkozni olyan fiatalokkal, akik naponta két alka-
lommal húsz-harminc percig meditáltak, jóllehet egyetemre jártak
vagy dolgoztak, miközben apostolkodó szerzetesrendek tagjai,
papok és monasztikus szerzetesek mintha azt is nehezen tudták
volna megoldani, hogy naponta legalább harminc percet szánjanak
értelmi imádságra.

Arra is ráébredtem, milyen sokan szomjaznak ma napjainkban
spiritualitásra. A II. Vatikáni zsinat a jelek szerint a lelkiség újraé-
ledését hozta magával, s e megújulás nyomdokain a fiatalok világ-
szerte ezrével utaztak Indiába, hogy spirituális tanítót találjanak
maguknak. Néhányan több évig is Indiában maradtak, emberpró-
báló külső körülmények között. Elfogadták a szegénységet, a ki-
szolgáltatottságot, a betegségeket, csak hogy ki tudják elégíteni a
hiteles spirituális útra vágyó szomjukat. 

Ha így, hát így, gondoltam magamban. Eszem ágában sem volt
kétségbe vonni, hogy például a zen gyakorlása komoly dolog, és
nem vitattam, hogy sok embernek valóban a javára válik, akárcsak
más keleti utak követése. De miért utaznak nyaranta spiritualitásra
vágyó fiatalok tömegével Indiába, ha egyszer a mi országunkban
is bőségesen találhatók szemlélődő férfi és női monostorok? Ez -
után az a kérdés vetődött fel bennem, hogy minket vajon miért nem
keresnek fel. Néhányan jöttek, de csak nagyon kevesen. A hozzánk
érkezőkkel folytatott beszélgetéseim során gyakran szembesültem
azzal a meglepő ténnyel, hogy soha nem is hallottak még keresz-
tény spiritualitásról. Nem hallottak ilyesmiről a plébániájukon,
sem a katolikus iskolában, ahová jártak. Éppen ezért nem is jutott
eszükbe, hogy megpróbáljanak utánajárni a szemlélődő imádság
keresztény formájának, és katolikus monostorokat keressenek fel.
Amikor aztán értesültek arról, hogy vannak katolikus monosto-
rok, igencsak meglepődtek, elcsodálkoztak, és kíváncsiság ébredt
bennük.

A mi monostorunk mágnesként vonzott néhány ilyen embert.
Szívesen jöttek hozzánk, és szívesen beszélgettek velünk arról, mi-
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lyen módszereket követnek és milyen tapasztalataik vannak. Sokuk
olyasmit élt át, ami nagyon közel áll ahhoz, amit a keresztény ha-
gyomány szemlélődésnek nevez. Jóllehet a magam részéről beha-
tóan tanulmányoztam a keresztény hagyományt, s megpróbáltam
életre váltani, azzal kellett szembesülnöm, hogy a szerzetesek közül
sokan idegenkedtek, amikor a közösségben beszédeket tartottam a
hagyomány nagy témáiról. Hallani sem akartak szemlélődésről.
Azoknál a papoknál is süket fülekre találtam, akik lelkigyakorlatot
végeztek nálunk a vendégházban. A szemináriumban azt tanítot-
ták nekik, hogy a szemlélődés a monostorok világához tartozik, és
semmi köze a papi élethez. Ha pedig az egyházmegyés papok és a
katolikus szemináriumok tanárai nem érezték úgy, hogy a szemlé-
lődés nekik és a növendékeiknek való, mi sem természetesebb, mint
hogy a laikusok is idegenkedtek tőle.

Azon kívül, hogy a szemlélődés nagyjából 1975-ig kedvezőtlen
megítélés alá esett, magának a fogalomnak az értelme is annyira
elmosódott, hogy a köztudatban inkább életstílust, mintsem konk-
rét imaformát jelentett. A kifejezés jelentését javarészt sajátos élet-
formára korlátozták, amely rendkívül sok lemondást követel,
olyan önmegtagadást, amelyre az átlagember még csak gondolni
sem gondolhat, vagy azért, mert nem vonzza, és nincs rá hivatása,
vagy azért, mert összeegyeztethetetlen a világban rá váró felada-
tokkal.

Valamikor a hetvenes évek közepén a monasztikus közössé-
günknek mondott egyik beszédemben feltettem a következő kér-
dést: „Meg tudjuk-e tenni, hogy olyan formába öntjük a keresztény
hagyományt, amely teljesen érthető és vonzó a tevékeny szolgála-
tot végző embereknek, illetve azoknak a fiataloknak, akik valami-
lyen keleti módszert tettek magukévá, de elgondolkodnának azon,
hogy visszatérjenek-e keresztény gyökereikhez, ha megtudnák,
hogy a keresztény hagyomány is kínál ahhoz hasonló utat, ame-
lyen most járnak?” Mivel a keresztény szemlélődő hagyomány
követésének szenteltem az életemet, s mivel felismertem, hogy
milyen mérhetetlenül értékes, sajnálattal tapasztaltam, hogy egyál-
talán nem ismerik azok, akik keleten keresnek valami olyat, amit
a saját kultúrájukban is megtalálhatnának, ha megfelelőképpen
mutatnák be nekik.

Mert Isten annyira jelen van, hogy hozzá képest semmi más nincs
is jelen! Isten mindenütt jelen van, és semmi sem létezhet nélküle.
Ki kell tágulnia, nagyobbra kell nőnie annak az Istenről alkotott
elgondolásnak, amely gyerekkorunk hittanóráin alakult ki ben-
nünk. A vallás arra ad módot, hogy felébredjünk, és bensőséges
kapcsolatba kerüljünk Istennel. Ha rendszeresen időt szánunk az
imádságra és a belső csend ápolására, teljesen belehelyezkedhe-
tünk Isten jelenlétébe, s kiléphetünk szűk szellemi világunkból.
Erre a szintre nem juthatunk el kizárólag a szemlélődő imádság

Talán éppen ezért
vélik úgy sokan a ke-
resztény kultúrkör-
ben, hogy Isten távol
van, vagy talán nem
is létezik. Ez Ön sze-
rint hatalmas illúzió.
Miért?
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gyakorlásával. Szükségünk van közösségre, hogy megtudjuk, kik
is vagyunk valójában, szükségünk van olyan emberekre, akiknek
magatartása próbának veti alá azt, hogy mennyire hiteles és
őszinte az imádságunk. 

Az a nagy kérdés, hogy kik vagyunk. Nyilvánvaló, hogy senki sem
az, amit el tud mondani magáról, senki sem azonos a személyisé-
gével, sőt még a valódi énjével sem. Pedig a keresztény hagyomány
szerint valódi énünk nem más, mint a bennünk létező istenképmás,
amely a Lélek gyümölcseiben és ajándékaiban nyilvánul meg.

Isten a csendben szól hozzánk. A mély belső csendnek pedig egé-
szen mélyreható istenkapcsolat az eredménye. A rejtekben végzett
imádság (Mt 6,6) úgy születik meg, hogy belső csendünk teljes nyu-
galommá alakul. Ekkor már nemcsak a gondolataink mozgása szű-
nik meg, hanem a mozgás minden formája eltűnik. Ezért a mély
imádságba merülők szinte meg sem moccannak. A rejtekben vég-
zett imádság az öngyűlöletünket is meggyógyítja, amely bűntuda-
tunk eredményeképpen vagy az elfojtás negatív hatásainak nyo-
mán alakul ki bennünk. A rejtekben végzett imádság hatása
azonban csak akkor tud teljesen kibontakozni, ha olyan cselekvés-
formákkal párosul, amelyek az imádság békéjét átviszik a hétköz-
napi élet szintjére, s így a mindennapi élet számtalan tevékenység
közepette megőrzött szemlélődő cselekvéssé válik.

Hogyan gondolhatják, hogy bárki is megmaradhat a lelki úton
szenvedés nélkül? Abból az állapotból, amelybe azért kerültünk,
mert túlzott mértékben azonosultunk hamis énünk nézőpontjaival
és megszokott cselekvésformáival, csakis és kizárólag szenvedés
útján kerülhetünk ki, különösen érzelmi és értelmi fájdalmak
révén. 

Még most is sokat szenvedek! Szinte minden gyötör, ami egy vén-
embert gyötörhet, az Alzheimer-kórt kivéve. Haldoklásunk folya-
mata megszabadít minket a személyiségünkkel járó gátaktól, s
egyre inkább a hit szemével kezdünk látni. Felismerjük, hogy mi
a valódi szeretet, és óhatatlanul szeretni kezdünk mindenkit. A ha-
lálunk után kétségkívül egészen más lesz az értékrendszerünk,
mint a világ értékrendszere. 

Erre a kérdésre nem tudok pontos választ adni, mert életem külön-
böző szakaszaiban más-más okozott szenvedést, és már sok min-
dent el is felejtettem. Megviselt, hogy elvesztettem embereket, aki-
ket nagyon szerettem. Meggyötört az az eszement törekvésem,
hogy nagy dolgokat érjek el, de hát ebben a szellemben neveltek. Az
efféle törekvések azonban csak még mélyebben belénk vésik a büsz-
keséget, amely a boldogság elérését célzó érzelmi programjainkból
és a meghiúsulásukat követő fájdalomból fakad. 

Összességében akkor
te hát mit kell tennünk?

Ön a lelki élet tekinté-
lyes mesterének szá-
 mít, és ezért biztosan
sokan azt hiszik, hogy
soha nem voltak gond-
 jai az életben.

Sokat szenvedett?

Mi okozta Önnek a
legtöbb szenvedést?
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Úgy érzem, minden elképzelhető hibát elkövettem, de továbbra
is bízom Isten véghetetlen irgalmában. A lelki út annyi bölcsessé-
get tartogat, hogy még jócskán elkelne számomra néhány imád-
sággal töltött év. Aki eljut életének erre a pontjára, többet tehet Is-
tenért, ha nem csinál semmit, mint ha különböző tevékenységeket
folytat. Először ugyanis teljes erőnkkel azon kell lennünk, hogy
minden lehetséges úton-módon szolgáljuk Istent. Amikor aztán
megöregszünk, már nem tudunk olyan tevékenyek lenni, s felis-
merjük: ahhoz, hogy az a meghatározott ember legyünk, akik va-
gyunk, minden korlátunkkal és határunkkal együtt, több emberi
szeretetre van szükség, mint az összes jócselekedethez, amit még
végre tudnánk hajtani. És ez még nyilvánvalóbbá válik haldoklá-
sunk folyamán. Fokozatosan elveszítünk mindent, amink van,
mindent, amit önmagunkról gondolunk. Nem marad más, mint
Isten akarata, amely szeretetével az élet teljességébe akar helyezni
minket. De ekkor sem vagyunk passzívak. Teljesen át kell adnunk
magunkat. 

Úgy, hogy szembenézünk személyiségünk sötét oldalával és rábíz-
zuk magunkat Isten akaratára a jelen pillanatban, akár szenvedünk
vagy örülünk, akár dolgozunk vagy imádkozunk. Az a fontos, hogy
a Lélek vezessen minket. Így tekintve Isten akarata pontosan az, ami
éppen történik. A Lélek megnyilvánul bennünk gyümölcsei és aján-
dékai által. A Lélek ajándékai a bölcsesség, a megértés, a tudás, az
istenfélelem, a lelkierő, a tanács és a jámborság. A Lélek gyümöl-
csei a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság,
a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás (Gal 5,22–23). A Lélek
gyümölcsei és ajándékai spontán módon felbukkannak, ha mélyül -
ni kezd az Istennel nyert egységünk. A hegyi beszédben említett
boldogságok az átalakult tudat szintjét jelenítik meg, azt a szintet,
ahol Isten irgalmába vetjük minden bizalmunkat. Szeretni kezdjük
a hamis én számára kedves dolgok ellentéteit, például a saját erőt-
lenségünket. Megszabadulunk a kényszereinktől, mindattól, ami-
nek a megszállottjai vagyunk, s fokozatosan semmivé foszlik az a
törekvésünk, hogy az érzéki gyönyörben és a mások fölött élvezett
hatalomban keressünk örömöt magunknak.

Görföl Tibor fordítása

Visszatekintve mit
mondana arról a lelki
útról, amelyet bejárt?

Hogyan lehet felké-
szül ni a halálra?
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