
SZÉLL MARGIT

KOVÁSZ A KENYÉRBEN
A hivő ember annyiban lehet "kovász a kenyérben" (Mt 13,33), a "föld sója"

(Mt 5,13), amennyiben megtalálja békéjét Krísztusban, és az isteni Ige irányt
ad életének. Az imádság és az elmélkedés erejéből tudjuk míndjobban betölteni
ezt a küldetésünket. Ha figyelemmel vizsgáljuk az "idők jeleit" (Lk 12,56), akkor
jól előkészíthetjük a "kovászt" személyes és közösségí életünk megújításához.
Az imádságban és az elmélkedésben tárul fel a haladásnak az a módja, amely
ben az új civilizáció küszöbén a vallás és az élet ismét találkozhat egymással.
A szekularizált, világiassá vált világot és a benne végbement deszakralízácíót
ma már tényként kell vállalnunk. Ezért elmél1eedéseinkben mindinkább a dolgok
általános értékét, egyetemes szentségét keressük, .a belső összefüggést a világ
élete és a mi hiteles imaéletünk között.

A szetit dolgok és a teremtés szentsége. A korábbi idők vallása egyes dol
gokat és embereket kiemelt a "profán világból", hogy azokat szentként, kiváltsá
gosként tisztelje, áhítatának különös tárgyaivá tegye, ugyanakkor azonban foko
zatosan elveszítette érzékét Isten teremtményeinek "általános szentsége" iránt.
Ebben a szakrális kultúrában a szentelt víz például annyira "szent" volt, hogy a
víznek mint Isten ajándékának természetes áldásairól szinte egészen megfeled
keztek. Az elhunyt szentek ereklyéit nagy pénzen vásárolták, drága tartékba he
lyezték és láthatólag többre értékelték, mint Isten élő képmásaít, a nélkülözőket,

a szegényeket. Voltak idők, amikor a teológusok és kárionjogászok annyit vitat
keztak a különféle áldások és szentelések érvényésségéről, hogy közben háttérbe
szorult a teremtés üzenete, amit Szent Pál így fogalmaz meg: "Isten benne,
(ui. szeretett· Fiában) teremtett mindent a mennyben és a földön" (Kol 1,16).
Ezért lett rninden létező Isten ajándéka, amely ránk van bízva, hogy róluk szem
lélődve, általuk és bennük felismerjük a mennyei Atyát. Talán túl sok figyel
met fordítottrunk a szent kövekre, helyekre, ruhákra és rubrikákra, ugyanakkor
személytelenül, tételszarűen tanítottunk a teremtésről és a teremtmények értékei
ről. Többek között ennek a következménye napjaink deszakralizációs törekvése,
amely megvonta az egyes helyektől, tárgyaktól és személyektől a túlzott tiszte
letet. Hatására a ma embere más szemmel tekint a fejlődésre, a világ történeté
re, és mindinkább észreveszi Isten teremtő Igéjének és szerétetének maradandó
jelenlétét a világon.

Bernhard Raring nyíltan és világosan feltárja azt az egyházi közömbösséget,
amely nem vette tudomásul a szekularizáció jelenséget és ez a magatartása hát
rányosan hatott a keresztény közösség eddigi imaéletére is (Les chances de la príere,
Paris, 1973).

Életünk a reményben gyökerezik, ezért a kereszténynek minden jelenségben
először a pozitív erőhatásokat, a bátorító, ösztönző szempontokat kell észreven
nie, mielőtt még az előre képzelt veszélyekkel nyugtalanítaná magát. -Ezzel a
reménységgel tárjuk fel a mai szekulárís szemlelet pozitív hatását a keresztény
üzenetre, mely megujítja a hitigazságok átadási módját és imaéletünk tartalmát.
Ma minden azon fordul meg, hogy erre a hatásra felszabadítjuk-e magunkat
a .Jélekben és igazságban" (Jn 4,23) történő imádságra. Az ima dicséret és
hálaadás azokért a mindig újabb lehetőségekért - még a jelen szekularízációért
is -, amelyekkel egyre jobban Isten szerint formálhatjuk életünket. Az ima
nemcsak hozzátartozik életünkhöz, hanem - amint Haring tanítja -: "Az ima
a hit lélegzetvétele", Isten gyermekeinek élete az imában válik hiteles keresz
tény szeretetté, Az ima az ember "szabbatja", nyugalmi ideje, pihenő helye Isten
ben. Itt kapcsolódik egymáshoz életünk kezdete és célja (vö. Ter 2,1-3). Aki
nem tanul meg imádkozni, az önmaga számára is mindvégig idegen marad, mert
nem ismeri meg az igazi lelki békét és ezért idegenül él a földön is. "Isten
szava éltesse napjaid rnunkáját és pihenését, őrizd meg míndig a belső csendet,
hogy Krisztusban maradj. Hatolj be a boldogságok szellemébe, ami az öröm,
az egyszerűség és az irgalmasság" - kívánja Roger Schutz életszabályában.
Az imádságban ragadjuk meg az élet helyes irányát, tudatosul belső életegysé
günk Istennel. Mások a lelkiismeretük igenjében, helyeslésében találkoznak Vele,
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mint gondoskooó Atyával. "Vannak emberek, akik Krísztus hordozói anélkül,
hogy kifejezett vcllásuk lenne. Istenre hallgatnak, bár nem ismerik Ot, enge
delmeskednek neki ~s szerétetben élnek. Miért ne alkalmaznánk rájuk Krísztus
szavait: Megelőznek bennünket Isten országában?" (Roger Schutz: Dynamique du
provisoire, Taizé, 1965. 65-66.)

Mi, keresztények, Krisztus vezetésével jutunk az Atyához. Krísztus imájában
közlí velünk az elevenítő Lélek az Atya bizalmát, és új kapcsolatot teremt ben
nünk az emberekkel és a világgal. Aki jól imádkozik, részesedik Isten teremtő és
kinyilatkoztató szeretetében és erőt kap arra, hogy továbbítsa azt mások számára.

I Az ima története egyidős az ember szellemi életével, Az Enuma Elísh ősi

eposza klasszikus példája annak, hogy Gilgarnes és a többi hősök hiába akarják
isteneiket mágikus formulákkal lecsillapítani, szavaik nem érik el őket. Isteneik
nagyságát számukra a hatalom adja; ranglétrák szerínt vannak egymás alá ren
delve. Nem csoda, ha ilyen istenek híveinek az életét is a hatalom és a bosszú
törvényei irányítják. Ebből a gondolkodásmódból emelkedik ki a Szeritírás. A
Teremtés Könyve első fejezeteiben már felismerhetjük a jóságos, teremtő Atyát,
aki adományaival és áldásaival fordul az emberekhez. Itt mát gyökerében jelen
van az ima és az engesztelő áldozat egész teológiája. "Kezdetkor teremtette. Isten
az eget és a földet... Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, ma
gunkhoz hasonlóvá... Isten megáldotta őket... Isten látta, hogy nagyon jó míndaz,
amit alkotott... Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára. Isten megáldotta
Noét. .. szövetséget kötök veletek..." (Ter 1,1.26.36; 4,5; 9,1.9.).

Ez az igazi isteni-emberi kapcsolat él tovább a prófétai hagyományban, ahol
megtörténik az első .,deszakralizáció". A próféták arra tanítanak, hogy az em
bernek nincs szüksége külön mágikus rítusokra ahhoz, hogy Isten jóindulatát
megnyerje, mert lelke mélyén már jóval előbb találkozott a teremtő és szerető

Istennel. A Szentírás számos helyen bírálja a "szent dolgokba vetett túlzott
hiszékenységet", és radikális módon közvetlenül Istenhez, a dolgok Teremtőjé

hez irányítja az embereket. "Az Úr temploma, az Úr temploma itt van... te
kintetem azokon pihen, akik alázatos szívűek..." (Jer 7,11; 11,15). "Nem az áldo
zat kell nekem, hanem a szeretet..." (Oz 6,6). "Szíveteket szaggassátok meg, ne
ruhátokat!" (Joe; 2,13; lásd még Iz 6,6; Mik 3. és 6. fejezetét) , A próféták hang
súlyozták az' emberek Isten előtti egyenlőséget, Tanításukban nem a hatalmasok,
a bölcsek vagy az előkelők azok, akik jobban hasonlók Istenhez, a dolgok Te
remtőjéhez, mínt az egyíptomíaknál, perzsáknál stb., hanem azok, akik emberi
arcukat kérőleg fordítják felénk: a szegények, . az özvegyek, az elhagyottak. A
bibliai "etikai profetizmus" korunk számára alapvető erkölcsi például szolgál,

Krisztus saját prófétai küldetését így adja hírül: "A vakok látnak, a sánták
járnak..., a szegényeknek pedig hirdetik az evangéllumot" (Mt 11,5-6). A leprá
sokat barátaivá teszi, megbocsátásra hívja a bűnösöket, megfosztja Izraelt túlzott
nemzeti önbizalmától és "de'szakralizálja" a farizeusok önhitt szentségtudatát . is.
"Irgalmat akarok és nem áldozatot!" (Mt 9,13; 12,7; vö. Oz 6,6). Az Atya azért
küldi Fiát, Krísztust, hogy erejével megtanítson az igazi szeatségre és imádságra:
.,Elérkezik az óra, sőt már itt is van, amikor igaz imádói lélekben és igazságban
imádják az Atyát" (Jn 4,23). Krisztus olyan imamódra tanít, amelyben életünk
mindinkább Isten dicséretére és az emberek segítésére válik a Vele való egység
ben és testvériségben. Azt kívánja, hogy könyörögjünk a belső szabadságért, meg
ismerjük a dolgok igazi értelmét, kérjük, hogy elhidegült és becsukódott lelkünk
feltáruljon, megszabaduljon f'elületességétől és szétszórtságától, Kérjük az erőt

mindenféle gyűlölet és erőszak ellen Jézusban. A szerétet forrásához fordulunk,
aki meggyógyítja egyéni önzésünket. Imádkozzunk azért is, nehogy a rítusok és
külső formulák rabjai legyünk, és a teológiában ne csupán a szóviták hálójába
kéveredjünk. Ha valóban a Szentlé'.ek imádkozik bennünk, ha magunkat egészen
rábízzuk, akkor valamiképpen az egész világot egyesíthetjük imánkban, hogy
elérje célját, megváltását és teliességét. Az ilyen lelkületű imában minden evilági
dolog megtalálja helyét, és mí is belső nyugalmat nyerünk. Ezen az úton válík
az ima életünkké. és életünk im ává.

A világ felé nyitott imádságra van szükség. Az imának minden keresztényt,
sőt minden embert arra kell segíteni, hogy megtalálja a dolgokban az Isten
akarta összefüggést és hogy türelmes, kitártó erőfeszítésben elkötelezze magát
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egy jobb világ megvalósítására, - az emberek evilági és végső üdvössége szol
gálatára. Ma az egyeseket az ún. "tökéletességre törekvés állapota", vagy a püs
pököket a papi rend "megszerzett tökéletessége" nem szigetelhetí el sem
életükben, sem imaformájukban az ún. "átlagos keresztények" kérésettől. oro
meitől és szenvedéseitől. Az élet igazságában papok és világiak egyaránt ugyan
azt az imát és elmélkedést élik, amely Isten megdicsőítését szolgálja a világban.
Ma az egyház a papok számára sem a breviárium rituális érvényességét helyezi
a középpontba, hanem azt, hogy melyik imaforma (zsoltár, könyörgés, anti
fóna, meditáció) alkalmasabb az élet zsúfolt eseményei közepatt is az Istennel
való egyesülés fenntartására oly módon, hogy belefoglalják az egész emberisé
get, és erősítést nyerjenek betöle lelkipásztori küldetésükhöz. A világi híveket a
világ felületessége, önzése, felfokozott szerzésvágya és hatalmi ambíciója viszont
-arra indítják, hogy imáikban és elmélkedéseikben mindinkább egyesüljenek Is
tennel. "Az egyház ma imájában azt kívánja, hogy hívei közösen keressék az
Isten és az emberek jobb megismerését, éhezzék az igazi életszentséget, ami azt
az égő vágyat jelenti, hogy életükkel kinyilvánítsák a világnak a közös és
mennyeí Atyánkat, Fiát, a megváltó Jézus Krisztust, miközben minden erővel a
testvéri egységet szelgálják és elkötelezik magukat a béka és az igazságosság
szolgálatára" (B. Háríng, i. m. 47.)

Az emberi személy szentsége. Amint láttuk, ma számos olyan dolgot és
vállalkozást, amelyet eddig kiemelten "szentnek és érinthetetlennek" tartottunk,
átértékeltünk. Felvetődik a kérdés, mi tehát a maradandó kritériuma értékeink
nek? "Az egyházon belüli és azon kívül eső humánus erkölcs egyaránt elismeri
- írja Bernhard Haring -, hogy az emberi személy abszolút és elidegeníthetetlen
értéke az, hogy képes szeretni Istent és az embereket és szabadon elkötelezheti
magát a békének és az igazságosságnak az emberi testvériség SZellemében" (i. m.
28.). "De hogyan közelítsen a szerétethez az, aki nem hisz az Istenben? - vagy
Istenben talán igen, de Krisztusban nem... ?" Isten mindenütt jelen van 
ismétli Carlo Caretto az őt kérdezőknek -, ahol szeretetben és igazságban ki
tárulunk előtte. Nem tudok hinni annak az embernek, aki azt mondja: Keresem
az Istent, de képtelen vagyok megtalálni l - Próbáld meg, hogy megkülönböztetés
nélkül testvérként bánj mínden emberreL.. és meglátod Ot! Mert amikor a
Szeretetet éled, amikor az Igazság szerínt cselekszel, amikor az Életet tiszteled,
Istent éled és tiszteled, aki benned van. Mert Isten nem akkor jön el hozzád,
amikor te már megjavultál, O már eljött öröktől fogva és míndíg, Ne felejtsd
el. O jelen van, csak te még nem láttad meg Ot. (Puskely Mária: Akik hittek a
szeretetben, Róma, 1976. 107.). .

A mai deszakralizált kor tehát nem foszthat meg az igazi szentségtől, hanem
arra indít, hogy kritikusabban értékeljük. Korunk közelebb hozza a míndennapí
élet emberi szentségét, akár János pápa lelkiségében, Martin Luther King pél
dájában vagy Terézia anya áldozatosságában ismerjük meg azt. Az igazi szentek
azok a hív'ek (vö. Róm 1,7), akiket úgy magával ragad Isten szeretete, hogy
teljesen az emberek szelgálatára szentelík magukat, és ebben az odaadásban
megtalálják az Istenhez vezető utat. Ezért merjük azt gondolni, hogy a jól
imádkozó ember már nem tekintheti embertársát haszonlesése tárgyának, hogy aki
hisz míndnyájunk Atyjában, az felebarátjával találkozva értékeli méltóságát és ké
pes áldozatot hozni érte.

"Minden emberi személy tiszteletben tartása jelenti azt a legalapvetőbb meg
tapasztalást, amely elősegíti az Istenbe, míndannyíunk Atyjába vetett hit elmé
lyítését és az ima,kapcsolat kiala.kulását. Ezért Istenbe vetett hitünk, mennyeí
Atyánk imádása akkor kezd hitelessé válni, ha komolyan vesszük minden ember
társunk elidegeníthetetlen méltóságát és szabadságát anélkül, hogy kellemetlen
lenne számunkra, az a fajta vagy az a társadalmi réteg, ahonnan származik. A
becsületes lelkiismeret, az emberi egység és összetartozás tartja bennünk ébren
azt a tudatot, amelynek mélyén ott rejlik Isten imádása és hitének megvallása"
(Bernhard Háring, i. m. 32.).

Hitünk életét, imánk hatóerejét azzal a meggyőződéssel fejezhet jük ki, hogy
a béke, az igazságosság és a szeretet akkor valósul meg az emberek között, ha
kölcsönösen elismerjük egymás megismételhetetlen értékét és ezzel, - akár ki
fejezetten, akár bennfoglaltan - Isten remekművének tekintjük. "Küldetésünk
alapja a szeretet. Ez a szeretet arra kötelez minden keresztényt.' hogy úgy sze-
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resse felebarátját - azaz mínden embert -, mint önmagát, ezért felebarátjának
üdvösséget éppen úgy életfeladatának tekintse, mínt a sajátját. Ez nem tanács,
hanem parancs, a szetetet parancsa" (Jean Francois Six: Itinéraire spirituel de
Charles de Foucauld, Paris, 1958. 353.).

Ha valóban egységben érezzük magunkat Krisztussal úgy, mint az első

tanítványok közössége, akkor a benne való hit, a Vele folytatott állandó pár
beszéd megnyitja szemünket. hogy találékonyan segítségére siessünk embertársa
inknak. -Imánk vaLóban szent Lesz, mert szent küLdetés [elé irányuL; arra, hagy
Láthatóvá, hite~essé és elfogadhatóvá tegyük Isten szeretetét a világban. "A buz
góság a lelkekért, a lelkek üdvösségének égő szeretete abból ered, hogy vala
mennyien ugyanazon az áron lettünk megváltva. Senkit sem lehet megvetní,
minden ember legnagyobb javát kívánjuk, mert rnindnyájunkat Jézus vére bo
rítja. .. Megtenni minden tőlem telhetőt a lelkek üdvösségére állapotom szerint
- ez a küldetésem -, mert mindnyájan sokba kerültek Jézusnak, és mert
mindnyájunkat szeret" (Ce que croyait Charles de Foucauld, Paris, 1971. 66.).

Ha így kitágítjuk hitünk és szeretetünk dimenzióit, Isten megadja nekünk
azt a merészséget, hogy elnyerjük korunk emberének lelki nagykorúságát, Bern
hard Haring ennek a belső sürgetésnek úgy akar eleget tenni, hogy az imánk és
életünk közötti szakadást a keresztény hit és cselekvési elvek gyakorlati hítval
lásába'lla foglaLja össze:

- Hiszünk az egy Istenben. Teremtőnkben és Atyánkban. Hitünk azonban
csak úgy igaz és hiteles, ha minden embertársunkban tiszteljük öt...

- Válasz: Uram, hiszünk, de segíts hitünk gyengeségein!
- Hisszük, hogy Isten teremtette a látható és láthatatlan világot minden

ember üdvére. Hitünk azonban akkor lesz igazi, ha úgy használjuk ezeket a
ránk bízott javakat, hogy embertársaink szolgálatába állítjuk.

- Hisszük, hogy Isten minden embert, mint egyetlent, megismételhetetlen
névvel hívott a világba. Ezt a hitünket nemcsak szóval, hanem tettel is meg
valljuk, amikor elismerjük minden ember egyedi értékét és így építjük fel a
személyek közösségét,

- Hiszünk Urunkban és 'I'estvérünkben, a megváltó és üdvözítő Jézus Krisz
tusban, aki azért jött a világba, hogy rnindnyájunkat szelgáljon. Ezért hisszük,
hogy üdvösségünket akkor nyerjük el Jézus Krisztusban, ha mí magunk is ké
szek vagyunk az emberek szolgálatára,

- Hisszük, hogy Jézus mindnyájunk terhét hordozta. Hisszük, hogy ha konk
rét életünkben mi sem hátrálunk meg semmiféle, nehézség, kín és szenvedés
elől, akkor a Vele való közöserőieszítésben megszabadítjuk az emberiséget a
megalázó és embertelen struktúráktól, és megvalósíthatjuk Jézus Krisztus őszinte,

erőszakmentes és szelíd lelki uralmát a világban.
- Hisszük, hogy Jézus, mint Meg'váltónk [eláuiozta magát a világ életéért;

önmagát kenyérként táplálékul adta mindnyájunk számára. Ezért az' Atya tanú
ságot tett róla dicsőséges feltámadásában. Hisszük, hogy mi is csak úgy érhetjük
el igazi beteljesedésünket, ha egészen az emberi közösség szolgálatába állunk és
a kapott talentumainkkal építjük az emberi testvériséget Krisztusban.

- Hiszünk az egy, szent, katolíkus és apostoli anyaszentégyházban. Ezért
amikor magunkhoz vesszük az Úr testét, állandó megtérésre kötelezzük ei ma
gunkat, és készen állunk arra, hogy a világ számára megmutassuk az egyház
igazi arcát.

- Hiszünk az egy keresztségben, amelyet először Krísztus vett magára nem
csak liturgikusan (rítuálísan) a Jordánban, hanem valóságosan, amikor a ke
reszten vérét ontotta rnínden emberért. Hiszünk Krisztus keresztsége üdvözítő

.erejében, és Vele együtt elkötelezzük magunkat az üdvösségben ; együtt vállaljuk
a keresztet testvéreinkkel, .hogy míndenkí javát szelgáljuk.

- Reméljük az örök, életet Isten gyermekeinek közösségeben. Hitünk és
reményünk csak akkor lesz hiteles, ha egész életünk egyre jobban kifejezi Isten
szerétetének egyesítő erejét az emberi közösségben. Ezért kötelezzük el magunkat
mindenfajta önzés ellen. Ebben a tevékeny várakozásban reméljük a holtak
feltámadását és az örök boldogságot, hogy együtt ünnepelhessünk a szentek
közösségében.

- Uram; hiszünk, de hitünk gyarapításával siess segítségünkre!
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