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Keleti atyák az Isten kereséséről

Az Istennel való kapcsolat kutatásáról nehéz beszélni vagy írni annak, aki, akárcsak
jómagam, csupán kezdő. Rálátni azonban arra az útra, mely Istenhez vezet, és felismerni,
hogy annakmelyikpontján állunk, és hogymennyit kell még megtennünk, már a siker első
záloga. Az utat végigjárt zarándokok tapasztalatai, élményei pedig okulásul és egyben
reménységül szolgálnak. Erőt és buzdítást meríthetünk belőlük, mert célunk .mínden
értelmet felülmúló", ahhoz a forráshoz vezet, amely után az ember "nem szomjazik meg
soha többé". Ilyen gondolatokkal kell kézbe vennünk Hariton igumen könyvét az "Ima
müvészetéröl". A szerző orosz ortodox szerzetes a Ladoga tó egyik szígetén lévő ősi

Va/amo monostorból. A tőle földrajzilag távolabb, de szellemileg nagyon is közel fekvő új
Va/amo ma Finnországban található. Haritonról annyit tudunk, hogy a száZadfordulón
lépett be a szerzetesi közösségbe. és a két világháború között lett a rnonostor apátja, akkor,
amikor Valamo még a Szovjetunió határain kívül helyezkedett el. Kezdetben, ahogy
monasztikus közösségben szokás, sztarec vezetésével gyakorolta a Jézus-imát, a sztarec
halálával azonban a könyvekhez fordult további vezetésért. Kijegyzetelte azokat a
részeket, amelyek különösen megragadták, és így sZületett meg antológiája az ima
"tudományáról". Semmi kommentárt sem fűz hozzá, csupán felmutatja a drága kincset,
amelyre rátalált. Mivel, ahogy amű eredeti, orosz nyelvűkiadásának előszavábanírja 1936
ban, "föl se meri tételezni, hogy elérte volna a belső imát". Bár az antológia tulajdonképpe
ni célja az, hogy a]ézus-ima gyakorlásához nyújtson segítséget, végigvezet az ima egész
iskoláján, és így minden keresztény számára hasznos.

A 19. század a lelki élet gazdag virágzásának kora Oroszországban. Az apát főleg e lelki
reneszánsz orosz képviselőireirányítja figyelmét, köZülük is különös szeretettel Remete
leo/án püspökre, de bőven idéz a régebbi keleti atyáktól is. Milyen keresztényekvoltak az
antológia ihletői?Milyen lelki alkat volt maga Hariton igumen? Képzeljük őketmagunk elé
Teofán püspök életén keresztül, akitől a szerzö legtöbbször idéz. Az aszkéta-püspök
teológiai tanár, több nyelven. beszélő tudós ember volt, hosszú éveket töltött a
Szentföldön. 1866-ban a Szent Szinódus engedélyével elhagyta a vlagyimiri püspöki széket
és avüseni pusztában lévő szerényvidéki monostorbavonultvissza. Kezdetben résztvett a
közös monostori istentiszteleteken, de 1872-től egészen 1894-ben bekövetkezett
haláláig szígorü bezártságban élt. Kis háZikóját soha el nem hagyta, csupán gyóntatójával és
a monostor elöljárójával találkozott. Naponta elvégezte egyedül, csendben a szent
liturgiát. Étrendje mindössze abból állt, hogy reggel elfogyasztott egy csésze teát
kenyérrel, délben (böjti napok kivételével) egy tojást újabb csésze tea kíséretében, este
ismét kenyeret és teát. Élete azonban, ebben abezártságban is, rendkívül tevékeny és
termékeny volt. Thdományos kiadói munkát folytatott, szamos görög nyelvű művet

fordított oroszra és - nem utolsósorban - jó néhány emberrel váltott naponta levelet.
Rosztovi Szent Demeter, a 17. század szentéletű, tudós prédikátora ezzel kezdi imáról

szölö tanítását: "Minden kereszténynek minden lehetséges módon keresnie kell a
közösséget Istennel, Teremtőjével, LegfőbbJótevőjével, akiért és aki által teremtetett. A
lélek törekvése, végsőcélja egyedül az Isten és semmi más. Azaz Isten, akitől a lélek életét,
természetét nyerte, és akiért örökké él. Minden földi dolog, ami szeretetre méltó vagy
vonzó - gazdagság, dicsőség, feleség, gyermekek, egyszóval minden, ami a világban szép,
kedves és kívánatos -, nem tarthat örökké, tovatúnik, mint az álom. De a lélek, amely
természeténél fogva örök, csak az Örök Istenben találja meg nyugalmát: számára Ó a
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legfőbb jó, minden szépségnél tökéletesebb, a természetes otthon, ahonnan származik, és
ahová vissza kell térnie. A test, amely a földből vétetett, a földbe tér meg, a lélek pedig,
mivel Istentől jön, Istenhez törekszik vissza, hogy nála is maradjon." Bárhol van is az
ember, a "szíve mindig vele van, így - miután gondolatait szívében összegyűjtötte 
bezárkózik, és titokban imádkozik Istenhez".

Ezen a ponton máris az imáról szölö tanításnak a lényegénél vagyunk. Az értelem és a
szív kapcsolata ugyanis döntő a keleti atyáknál. Teofán püspök írja, hogy az ima nem más,
mint "Isten előtt állni értelmünkkel a szfvünkben", Mit jelent ez? Ahhoz, hogy megértsük,
meg kell ismerkednünk a remete-püspöknek és más sztareceknek az emberről alkotott
felfogásával. Három összetevőtkülönböztetnek meg az emberben: testet, szellemet, lelket.
A test a földből származik, de nem valamiféle halott, hanem élő, szellemtőlátjárt anyag.
Ebbe a szellemtől átjárt anyagba leheli Isten a saját lelkét, mely arra törekszik, hogy
megismerje Őt, imádja Őt, csak Őbenne keresse örömét és semmi másban. A szellem az
élet alapvető príncípíuma, ez teszi az embert az élettelen hússal szemben élővé. De a
szellem elsősorban a természet síkján mozog, a lélek viszont az isteni valósággal talál
kapcsolatot, az embemek azt a legmagasabb rendű képességet hordozza, mely őt az
Istennel való közösségre. kommunióra teszi alkalmassá. Ezért a lélek szorosan kötődik a
Szent Lélekhez, a Szentháromság harmadik Személyéhez. Kötődésről, de nem azonos
ságról van szö, mert ez panteizmushoz vezetne. Test, szellem, lélek külön-külön is a
megismerés sajátos útját járja: a test az öt érzékszerven keresztül, a szellem az értelem
erejével, a lélek a lelkiismeret és a misztikus látás révén, melyfölötte áll a szokásos értelmi
folyamatoknak. E három összetevön túl azonban ott van a negyedik, mely mindhármon
kívül van, és mégis mindhárommal kapcsolatban áll: ez a szív. Mit jelent a szív a lelki
irodalomban? És hogyan kapcsolódik az ember három alkotó eleméhez? A szív mindenek
előtt testünk része, emberi szervezetünk központja. az, amit az atyák nagyon is reális
értelemben "hús-szívnek" neveznek. De a szív sajátos módon kötődika szellemi szférához
is: ha megszüník dobogni, a szellem már nem lelhető föl a testben. Leginkább azonban a
lélekkel áll kapcsolatban. Remete Teofán szavaival a szív nem más, mint a "belső ember", a
"szív elrejtett embere", azaz emberi létünk magja, esszenciája, személyiségünk forrása. Itt
találkozik az ember szemtől szembe az Istennel. Mert értelmünk erejével Istenről

nyerünk ismereteket, a szívünkkel azonban, alétünk legmélyéről feltörő szeretettel
megismerjük az Istent. Sziluán sztarec írja a "Bölcsesség az Athosz-hegyről" című

könyvben: "Hinni Istenben és megismerni Istent két különbözö dolog."
Amiként az embert hármas vetületben látjuk, úgy az imának is három foka van: a szóbeli

vagy testi ima, az értelem imája és a szív imája, azaz az "értelemnek a szívben mondott
imája" vagy lelki ima. Teofán püspök így kapcsolja össze e hármat: "Ne csak szöval, hanem
értelemmel is imádkozz, és ne csak értelemmel, hanem szrwel is. Az értelemnek az a
szerepe, hogy tisztán lássa a kiejtett szöt, a szívnek pedig az, hogy át is érezze, amit az
értelem megvilágít." Aszóbeli vagy testi ima az ajkak és a nyelv imája, melyet állva, térdelve
vagy leborulva mondunk. De ezen túl belsőleg is koncentrálnunk kell azokra a szavakra,
melyeket kiejtünk. Minden külső gondolatot kizárva az ima szavainak értelmébe kell
.szamüznünk" magunkat. fgy minden szóbeli imának természetszerűlegbelső, értelmi
imához kell vezetnie. De a második foknál se állhatunk meg. Ha az ima csak a fejünkben,
értelmünkben marad, akkor még tökéletlen. Ezért a fejból le kell szállni a szívbe, .az
értelmet le kell hozni a szívbe" , a kettőt eggyé kell forrasztani. Ez már valódi ima, a teljes,
test-szellem-lélek embemek az imája. Ami eddig csupán gondolat volt, most érzessé válik.
A töredelmes szö igazi töredelemmé, az értelemmel megfogalmazott kérés pedig egész
emberi valónk egyetlen szükségletévé.

Ne felejtsük el azonban azt, amit az .első" szívről mondtunk. A szív imája nemcsak a
lélek és a szellem, hanem a test imája is. A testnek igen komoly szerepe van az imaéletben.
Gondoljunk csak arra a fényre, mely sok szentet testileg körülvesz, akárcsak a Tábor-hegyi
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fény Jézust. Vagy lebegésükre, a földtől való elszakadásukra, mely Jézus mennybemene
telét teszi "kézzelfoghatóan" reálissá.

A keleti atyák a szív imájában további két fokot különböztetnek meg. Az elsőben az
ember még saját tudatos er6feszítésével ajánlja föl imáját Istennek A másodikban az ima
már önmagától szöl, mintegy ajándékként. Többé már nem az ember imádkozik, hanem
Isten Lelke imádkozik benne. Ezt az ajándékot megkaphatja időről időre, de állandó is
lehet. Ez utóbbi esetben az ima önmagától árad, bármit is tesz, mindenütt jelen van,
szavaiban, írásaiban, álmaiban, ébredésében. Az ima többé nem tevékenység, hanem
állapot. Az az állapot, melyről az Énekek Énekében ezt olvassuk: "Aludtam, de szívem
ébren volt" (5, 2). Vagyahogy pál apostol írja: "Imádkozzatok szüntelenül" (1 Thessz 5,
17). Ezen aponton nevezhetjük a szívimáját valóban lelki, misztikus imának Voltaképpen
ez az ima negyedik, legmagasabb rendű foka. Teofán püspök szavaival "az értünk imádkozó
Szent Lélek ajándéka, az ima legutolsó lépcsője, amit értelmünk még fel tud fogni".

A szentéletűek főleg a jézus-ima révén kapják meg ezt az ajándékot. Ez a rövid,
egymondatos ima így hangzik: "Úr Jézus Krisztus, Istennek Fia, könyörülj rajtam,
bűnösön." Eredete visszamegy egészen az Újszövetség kezdetéig, sőt, ezen túl addig a
tiszteletig, amit az ószövetségi ember az Isteni Név iránt érzett. A keresztények, örökölve
ezt a hagyományt, már a kezdet kezdetén különleges tiszteletet tanúsítottak az iránt a név
iránt, melyet a Megtestesült Isten vett föl:jézus. Kiejtése egyet jelentett jelenlétének és
erejénekvalóságával On 16, 23-24; Apcsel 4, 12; Fil 2, 9-10). Ajézus-íma egyetlen sora
a vak koldus (Lk 18, 38) és a vámos (Lk 18, 13) imájának a kombinációja. Hogy milyen ősi

gyakorlatról van szö, azt jól illusztrálja egyetlen történet Istenthordozó Antiöchiaí Szent
Ignác életéből (t 107). Amikor a római arénában a vadállatokra várt, kísérői észrevették,
hogy állandóan egy nevet ismétel. "Kinek a nevét ismételed folyton" - kérdezték
Jézusét" - hangzott a válasz. "Ésmiért ismételgeted szüntelenül ezt a nevet?" Ezt felelte:
"Mert a szívembe van írva."

Az igazi cél tehát "az értelemnek a szívben mondott imája". Az ehhez vezető úton
azonban két fó akadályt találunk: a szenvedélyeket és a képzeletet. A szenvedély
bármilyen helytelen vágy, kívánság, mely Istentől akar elszakítani. A keleti atyák
hagyományosan nyolc szenvedélyt különböztetnek meg, de más sztarecek másféle
osztályozást is ismernek Ezek: a falánkság, a rossz testi vágy, a kapzsiság, a csüggedés és
irigység, a harag, a tétlen lustaság, a hiúság és a góg. De mindnek végső soron egy a
gyökere: az ön-szeretet, önmagunk első helyre helyezése, Isten és felebarátunk elé. Igy,
ezek közül, talán meglepőerrhangzik, a gőg a legalapvetőbb, a fundamentális baj. Lássunk
konkrét példákat is az imát gátló szenvedélyekre. Remete Szent Márk írja: "Három
hatalmas óriás van - a feledékenység, a lustaság és a tudatlanság." Egymúlt századi orosz
sztarec így magyarázta ezt: "Van, aki tudatlan, és ezért nem keresi az Istent. A másikban
megvan a tudás, de feledékeny. A harmadik már nem felejt, de lusta." Teofán püspök egy
másfajta gonosz "trojkát" emleget: "VigyáZz, nehogy sokra tartsd magad. Mert ha nagy
véleménnyel vagy magadról, ebből két újabb rossz fakad: állandóan önmagadat fogod
dicsérni, és ugyanakkor másokat elmarasztalsz."

"Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent." A szív tisztasága és az Isten
meglátása, megismerése egymástól elválaszthatatlan. Senki se remélheti, hogy az ima
lépcsőjén fölfelé haladhat, ha nem vállalja a kérlelhetetlen, állhatatos küzdelmet a
szenvedélyekkel szemben.

De nemcsak a szív tisztátalansága, a szenvedélyek akadályozzák az imát. Hanem
mindenfajta képzelet. képzelődés is, egyszóval a fantázia. Nem szabad megengednünk.
hogy valamilyen közbeeső, szubjektív kép ékelődjék Isten és az értelmünk közé.
Egyszeruen legyünk meggyőződve arról, hogy Isten jelenlétében állunk, hogy Isten
bennünk van, lát és hall minket, és jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Nem
engedhetünk tehát semmiféle"víziónak". Egyszentatya mondta: "Aki nem lát semmit ima
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közben, az látja meg az Istent." kL ortodox lelki írók ezt az imát nevezik "tiszta imának",
amely nemcsak a szenoedélyes gondolatoktól, hanem minden gondolattól tiszta.

Míg azonban Teofán püspök és más lelki vezetők a képzeletet teljesen kizárják az
imából, az érzésekkelkapcsolatban egészen mást mondanak. Sót, nagyon is hangsúlyozzák
az érzések szerepét a szív imájában. Általában három érzést különböztetnek meg. kL elsőa
szívbéli bánat, a bűnbánat, a szív töredelme. Ha ezt nélkülözzük.akkor "az édesség és a
melegség önámításhoz, azaz lelki góghöz, veszedelmes íllüzíöhoz vezethet". A második a
meleg gyöngédség, az "umilenie". Itt a szív töredelmével, méltatlanságunk érzésével
szeretet és öröm párosul. A harmadik a lelki melegség, a lélek lángolásának érzése, a
kegyelem lángja a szívben. A sztarecek hangsúlyozzák azonban, hogy lelki fényről,

melegségröl van szö, ami különbözík attól a természetes fénytől, melegségtől, amit
általában látunk vagyérzékelünk Ezért nagyon fontosnak tartják a természetes és a lelki
érzések megkülönböztetését. A természetes érzések nem károsak, de nincs különösebb
értékük, és így nem szabad Istentől kapott kegyelmi gyümölcsöknek tekintenünk. A
remete-püspök így ír erről: "A:z ima gyümölcse a figyelem összpontosítása a szívben, mely
melegség érzésével párosul. Ez természetes hatás, bárki elérheti, nemcsak szerzetesek,
hanem világiak is. kL imának ez a módja egyszeru, nem magas szintű. A Jézus-ima
önmagában még nem tesz velünk csodát. Mégis, egészen természetes úton, az értelem
nek-szívben-mondott imájáváválhat. Ami pedig a kegyelmet illeti, ezt egyszeruen várnunk:
kell, semmiféle technikával sem lehet erőnek erejével megszerezní."

A lelki édesség mint öncél keresése nagyveszélyt rejt magában. A tapasztalatlan ember
könnyen esik lelki hedonizmusba, amit a sztarecek az illúzió legkárosabb fajtájának
tartanak. Éppen ezért az atyák, miután leírják valós tapasztalataikat, mintegy önmaguknak
ellentmondva, vagy inkább tanítványaikat féltve, az ima legfőbb gyümölcsét nem a
melegségben vagyaz édesség érzésében látják, hanem az alázatban, a kereszt megsze
retésében, életünk megváltozásában. Sziluán sztarec hagyta követőire "A:z Athosz-hegyi
szerzetesben", hogy a lelki élményeredetét a szívünkre gyakorolt hatásról a legkönnyebb
fölismerni. Ha az élménynek önhittség és mások iránti közömbösség a "gyümölcse", akkor
illüziö volt, a sátán műve.Haviszont végtelen alázattal párosul, akkor Istentőlvaló. Mert ez
az egyetlen, amit agőg atyjasemmilyen szemfényvesztéssel sem képes előidéznibennünk.
"Ami Istentől jön - írja Teofán püspök -, az csupa békesség, nyugalom, gyöngédség, és
ez a gyöngédség a lélekben is marad, sőt bőséggel árasztja tovább önmaga körül." A
Keresztről pedig ezt mondja: "Ne vonzzon a belső édesség utáni vágy, mert a Kereszt
nélkül ez ingatag, sőt veszélyes." Makáriosz optyinai sztarec egyik levelében olvassuk
Egyiptomi Szent Makáriosz szavait: "az olyan ima, amit nem kísér életünk megváltozása,
haszontalan, irreális, csupán maszkja a valódi imának". A remete-püspök pedig mintha ezt
a gondolatot folytatná: "Ha nem látjuk magunkban megjelenni a szeretet, a béke, az öröm,
a szelídség, az alázat, az egyszerűség, az őszinteség, a hit, a hosszantűrés gyümölcseit,
akkor haszon nélkül, hiába fáradoztunk, mivel minden nélkülözésünknek. fáradozásunk
nak a célja éppen az volt, hogy e gyümölcsökre szert tegyünk."

kL igazi lelki ösvény, mely Istenhez vezet, és a mellette árnyékként futó fantom-csapás
könnyen összetéveszthető.Hariton igumen, Remete Teofán, Sziluán sztarec és a többi
szentéletűlelki vezető azonban biztos kézzel irányít bennünket. Csak rájuk kell bíznunk:
magunkat ...

Irodalom: Charlton, igumen of Valamo: The art of prayer. London, 1966; Macarius, Starets of
Optino. Russian letters of direction 1834-1860. St. Vladimir's Seminary Press, 1975; Nastol'naja
kniga svjastennoslufitelja. Tom 2. Moskva, 1978; Orthodoxy in Finland Koupio, 1981; Sophrony,
archimandrite: The monk of Mount Athos. St. Vladimir's Seminary Press, 1975; Sophrony,
archimandrite: Wisdom from Mount Athos. St. Vladimir's Seminary Press, 1975.
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