
IMÁDSÁG, ASZKÉZIS, MISZTIKA

Lehet-e még értelme korunkban a fönti három szónak? Van-e még a ma!
ember számára is élhető tartalma ennek a három fogalomnak? S nem vala
milyen belső körbe, vagy egy már számunkra minden tápláló ere.iét elv~szí

tett történelmi múltba vonulunk-e vissza a ma valóságos p1'oblémái és föl
adatai elől, amilcor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk?

Nem. Éppen ellenkezőleg. A technikai kor nagy kísértése, az elszemélyte
lenedés a hivő emberre is leselkedik Minél jobban és tartalmasabban kimun
kálja személyiségét - s lévén hivő, ez egyben Istennel való kapcsolatinak
bensőségét is jelent'i - annál értékesebb tagja lehet társadalmának is. Ha
ezt meglátjuk, föltáruI előttünk az imádság, aszkézis és szemlél.Ődés, vagy
ecntet'en foga/am Ion siír(h'c' a /(>lld pIet táTsariaJmi távlata és jelentősége.

Vagyis hogy az Istennel való kapcsolat nem elidegenít a világtól, hanem ín
káoo integrál a vi.ágba; hogy - dialektikusan - a mélyebb magunkba for
duIás egyúttal mélyebb beleál/ás is a világba; és - régi szép kifejezésseI 
az istenes élet nem a világ ellen, haneni a világért való élet, Meg kell tehát
tisztHanunk a címben említett fogalmakat a hozzájuk tapadt évezredes ma
n'icheus örökségektől, és meg kell találnunk az imádság, aszkézis és misztika
- a lelki élet, az istenes élet - korszerii, új útjait. Amelyek persze sokkal
leevésbé újak, mintsem gondolnánk; az "új" itt voltaképpen az eredetinek a
rehabílitálása: a tiszta, evangéliumi forrasok föltárása a mai hivő számám.

Szereinénk: remélni, hogy e hosszú előkészítő munka eredményeként lét
rejött számunk tájékoztatást is, táplálékot is tud nyújtani a személyileg és
társadalmilag egyformán termékeny lelki életünk lcialakításához.

VAlDA J6ZSEF pü"pök

KORSZERŰ ASZKÉZIS
Az "aszkézis" szó érteímének pontos meghatározása nem kőnnyű, mert értelme

az évszázadok folyamán többször változott.

A görögöknél a testi-fizikai gyakorlatok fegyelmezett végzését jelölték vele;
azokét a gyakorlatokét, melyek a testi erő növelését szelgálták. Ennek az aszké
zisnek jellemzője volt a módszeres ismétlés. Ehhez a fizikai jelleghez járult azu
tán a lelki-erkölcsi jelleg: az értelem és akarat nevelése, az igazság keresése, jó
cselekedetek, jámborság. Az aszkéta került míndent, ami a külső és belső fegyel
met zavarta volna.

Vallásos értelmezésben az aszkézis ugyanezt jelenti, tehát erőkifejtés, önmeg
tagadást, önnevelést. Az ember célja és feladata Krisztus parancsa szerint egyrészt
az Isten megismerése, és iránta való szerétetünk keltegetése. másrészt a felebarát
szeretete, A kettős cél elérésének eszközei az elmélkedés, az imádság, az eré
nyek gyakorlása, a bűnbánat, az önmegtagadás. Ebből alakult ki a keresztény asz
kézis fog'alma. Azokat a cselekedeteket jelöljük meg vele, amelyek hozzásegíte
nek bennünket ahhoz, hogy a Krisztus által tanított és ránk hagyományozott kfr-
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