
A világszínpad kulísszáí lassan eltűnnek, s utolsó látomása az igazi világot
pillantja meg:

"Akkor feltámad bennünk az új föld és az új ég; olyan, mint ez, s mégsem
ugyanez, ahogy' mi is feltámadunk Krisztusban. És a sötétségnek és a csöndnek kii
tudja mekkora eónjai utáln, a madarak újra megszólalnak, a vizek megindulnak, a
fények és az árnyak megmozdulnak a dombokon, és csodálkozó arccal barátunk
nevet ránk.

Sejtések, persze mínd csak sejtések. S ha nem volnának igazak, akkor a való
ság csak még szebb lehet. Mert azt tudjuk, hogy Hozzá leszünk hasonlóvá, és
olyannak fogjuk látni Ot, amilyen.

Köszönöm Betsy figyelmeztetését. A későbbi vonattal megyek, a 3.40-essel. És
mondd meg neki, hogy ne fáradjon a földszinti ággyal. Újra tudok már lépcsőt

járni, ha .alaposan' csinálom. Viszlát szombaton."

c. S. LEWIS GONDOLATAIBÓL

Ha olyan vágyak feszítenek, amelyeket a világnak egyetlen élménye sem tud
kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat szerint egy másik világra vagyok
készítve. .

Egy életen át tartó nosztalgiánk, sóvár vágyunk, hogy eggyé váljunk valiLmivel,
amitől el vagyunk vágva, hogy belül kerüljünk azon az ajtón, amelyet mindig
csak kívülről láthatunk - mindez nem beteges képzelgés, hanem a leghitelesebb
helyzetjelentés.

Sokszor előfordult, hogy azt gandoltum:nem vágyódunk a mennybe. De még
gyakrabban rajtakapom a szívem, hogy azon tűnődik: valaha is vágyódtunk-e va
lami másra.

A mennyország meg fogja oldani a problémáinkat, de azt hiszem, nem valami
kífinomult kompromisszumban egyeztetve össze egymásnak látszólag ellentmondó
fogalmainkat. Fogalmainkat mind kiütik a talpunk alól. Rá fogunk eszmélni, hogy
sohasem 1)olt semmilyen probléma.

Mindez azért történik, hogy próbára tegyen. Ezt a mondást azonban helyesen
kell értenünk. Isten nem azért teszi próbára a hitemet és a szereietemet, hogy
meqtud.ja, mennyit ér. Régóta ismeri már. Én vagyok az, aki nem ismerem. Ű min
dig tudta, hogy a templomom csupán, kártyavár. Engem azonban csak úgy tudott
erre rádöbbenteni, hogy földig rombolta.

Istent a vallással helyettesítette - mintha a megérkezést pótolhatná a hajózás,
a győzelmet a csata, a házasságot az udvarlás, vagy egyáltalán: a célt ae eszköz.
De veszélyes lehe't a valZás fogalma is. agy tűnhet, mintha ez is egy teriilete volna
csupán az életnek, egy különleges terület a gazdasági és a társadalmi élet, a kul
túra és a szómkozás mellett.

Krisztus élete emberi élet, és lehet úgy is tanulmányozni, mint pusztán em
beri életet... Ahogya Szentírást is lehet úgy olvasni, mint csupán emberi írást ...
Mert megértésükhöz nem elég a tudás - szükséges a belátás is. A fókusz meg
felelő beállítása ... Valaki azt állítja, hogy egy vers nem egyéb, mint [ekeie jelek
[ehér papíron; írástudatlan közönség előtt mégsem tudom megcáfolni az állítását.
'l'edd bármilyen mikroszkóp alá, elemezd ki a nyomdafestéket és a papírt, tanul
mányozd "tudományosan", ameddig tetszik: semmi efféle elemzés nem fog kimutat
ni semmit, amil1e azt mondhatnád: "Ez a vers." Akik azonban tudnak olvasni,
azok mégis azt fogják mondani, hogy a vers: létezik.

Lehet, hogy akad olyan oktalan, aki azt mondja, hogy e darabok magukban
léteznek, szerző nélkül... V éleményünklet ShCLkespeare-ről mégse módosítaná, ha
eWállna azzal, hogy ő végígtanulmányozta e darabokat, mégsem találkozott soha
Shakespeare-rel.
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Az 'Úrben keresni Istent olyan, mintha végignézed vagy olvasod Shakespeare
dambjait, abban a reményben, hogy rábukkansz Shakespeare-re a szereplők egyi
kében, vagy Stratiortira: az egyik színhelyben.

Semmiképpen sem akarom azt mondani, hogy Isten létezése éppoly könnyen
körülhatárolható, mint Shakespeare-é. Csak azt mondom, hogy ha Isten létezik,
akkor kapcsolata a világgal inkább a szerzőnek és színdarabnak a kapcsolatához
hasonlít, mint a mindenség két tárgyának egymáshoz való viszonyához.

Hogyan érhetjük el és hogyan kerülhetjük ki Űt?

Kikerülni. .. a mi korunkban és világunkban. rendkívül könnyű. Kerüld a
csöndet, kerüld a magányt, kerülj minden gondolatmenetet, amely elkanyarodnék a
kitaposott csapásról. Figyelj jól a pénzre, szexre, . rangra, egészségre, és (minde
nekfölött) saját panaszaidra. Tartsd bekapcsolva a rádiót. Élj a tömegben. Hasz
nálj sok nyugtatót. Ha könyvet kell olvasnod, válogasd meg gondosan. Biztosabb
azonban, ha megmaradsz O!Z újságoknál. Igen hasznos lehet a hirdetések hosszas
tanulmányozásla, különösen azok, amelyek a szexet vagy a sznobságot csiklandozzák.

Elérni . . . Ehhez csak sokkal kevésbé biztos tanácsokat tudok adni. Ennek oka,
hogy én sohasem kerestem Istent. Fordítva történt. tŰ volt a vadász (legalábbis
nekem úgy tűnt), én pedig a szarvas. Becserkeli, mint egy indián, célzott és tü
zelt. Es én örökké hálás leszek azért, hogy így esett meg első (tudatos) találko
zásunk.

De igen jellemző, hogy ez a sokáig kerülgetett találkozás akkor történt, amikor
komoly erőfeszítést tettem azért, hogy engedelmeskedjem a lelkiismeretemnek.
Nyilván sokkal ,kevésbé volt ez komoly, mint gondoltam, az én életemnek azonban
mindenesetre a legkomolyabb erőfeszítése volt.

A szabad akarat tette lehetővé a rosszat. Miért adott hát Isten szabad akaratot?
Mert bár a szabad akarat teszi lehetővé a rosszat, mégís ez az egyetlen dolog, ami
képessé tesz a szeretetre, a jóságra, a boldogságra. Egy automata-vil'ágot - robot
emberekkel - alig lett volna érdemes teremteni. A boldogság, amelyre Isten az
embert szánta: szabadon, önszántunkból egyesülni vele, és rajta keresztül mások
kal a szeretetnek és az örömnek olyan e,ksztázisában, amelyhez képest a legmámo
rosabb földi szerelem is cukrosoiz csupán. Ehhez pedig szabadnak kell lennünk.

Semmiképpen sem tudom elfogadni egyik-másik mai embernek azt a vélemé
nyét, hogy a kUlturális tevékenység nwr magában is lelki és éraemszerző - mint
ha a tudósok és a művészek eleve jobban tetszenének Istennek, mint az utcasen
rők ésa cipőtisztítók. Beethovennek és egy takarítóasszonynak a munkája lelkileg
ugyanannyit érhet: .azzal, hogy felajánlja Istennek, s azzal az alázatos tudattal vég
zi, hogy Neki készül. Ez persze nem jelenti azt, hogy ki-ki a hasára csapva dönt
heti el, hogy szobát söpörjön-e vagy szimfóniát írjon. A vakondoknak a földet
kell túrnia Isten dicsőségére, a kakasnak viszont kukorékolnía.

A Teremtő ellen lázadó teremtmény saját erőinek forrása ellen lázad - bele
értve a lázadáshoz szükséges erőt is... Olyan, mintha a virágillat megpróbálná el
pusztítani a virágot.

Ha egy teremtmény ráébred arra, hogy Isten: Isten, ő pedig ő maga, ebben a
pillanatban megnyílik előtte a rettenetes választás, hogy magát vagy Istent vá
lasztja-e a mindenség középpontjának. Ezt a bűnt fiatal gyereke,k és tudatlan pa..;
rasztok éppúgy naponta elkövetik, mint a legműveltebb emberek, a magányosok
éppúgy, mint a társaságban élők. Itt bukik el minden nap, minden élő ember, ez
az igazi bűn minden bűn mögött: éppen e pillanatban is, Te és én vagy éppen
most követjük el, vagy most készülünk elkövetni, vagy éppen most bánjuk meg.

Halj meg, mielőtt meghalnál; később már nincs rá lehetőséged.

A jelen pillanaton kívül hol találkozhatnánk az Örökkévalósággal?
A hit bizonyosságának igazolásában mindig kell akkora résnek maradnia, hogy

lehetővé tegye a szabad választást; 'mert mi mást tehetnén,k, mint elfogadjuk, ha a
hit olyan volna, m~nt az egyszeregy?

A gyónás nagyon segíti önismeretünket. Legtöbbünk nem nézett igazán szembe
saját cselekedeteivel, .amíg ki nem mondta őket hangosan, egyszerű i;zavakkal, ne
vén nevezve a gyereket.
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Ha Te is úgy gondolod, hogya dolgok valamik~ppen egységet alkotnak, akkor
megcáfolhatatlanul valószínűnek fog tÍínni számodra, hogy végső soron' uauanas:
rejlik minden felszín 'alatt. Ennek nyomán arra a meggyőződésre juthatsz, hog'y a
lét tit«:ával s'okkal közelebbi kapcsolatba kerülsz azon keresztül, amit saját éned
nek mondasz, mint azon keresztül, amit anyagnak hívsz.

Ezután eljuthatsz (néhányan el is jutnak) oda, hogy észrevedd (és itt megint
jelképekben vagyok kénytelen beszélni): a leg,közvetlenebb kapcsolatot a Titokkal
az a hang teremti, amely lelkiismeretedben és legnagyobb örömeid némzlyikében
megszólal. Néha csökönyösen .hallgat, néha meg könnyen elhallgattatható, máskor
11iszont hangos és határozott. Végül is tehát .ebben kell bízn,od, ennek engedelmes
kedned, ettől fél1'/;ed, erre vágyakoznod minden másnál jobban.

Nem gondolnám azonban" hogy minden vallásos és mituien: vallástalan ember
eljutott addig, hogy megtette vagy elutasította volna ezt a lépést. Amióta vallás
és vallástalanság létezik a világon, a többség mindkét táborban egyszerűen kon
formista. Hitüket vagy hitetlenségüket pusztán neveltetésük és környezetük szabj'a
meg. Nem vad,ásznak maguk Isten után.• s nem is menekülnek tőle.

Ha valaki azt kívánja, hogy Isten szeretete elégedjen meg velünk úgy, ahogy
vagyunk, a,k.kor azt kívánná, hogy' Isten szűnjön meg Isten lenni. Éppen mert Is
ten, azért szeret úgy, hogy kikarikáz és kitöröl bizonyos vonásokat a jellemünkben.
Ha szeret bennünket, fáradoznia keü azon, hogy szeretetre méltóvá is tegyen.

Az anyagvilág olyan körülöttünk, mint egy színpad. A színpad nem álom, nem
is semmi. De ha nekiesel a színpadnak vésővel és kalapáccsal, ak/cor nem tégla
vagy kőtörmelék marad utána; legföljebb lyuk keletkezik a vásznon, mögötte pe
dig huzatos sötétség. Ebben a világban mozgunk. Én magam is, a darabban játszó
színész, az író alkotása vagyok. Altalában ezt a színészi alakitast ne'l..'ezem Én-nek,
a színpadot pedig való világnak.

Az imádságban azt tudatosítom, újra és újra tudatosítom, hogy ez a "való
világ" és "való én" nagyon távol van attól, hogy sziklaszilárd valóság legyen. Amíg
e testben élek, nem hagyhatom el a színpadot, nem mehetek be a színfalak mögé,
nem ülhetek le a nézőtérre. De gondolhatok rá, hogy ezek azért vannak. És gon
dolhatok arra is, hogy látszólagos magam - ez a bohóc vagy hős vagy sztár - a
sminkréteg alatt valóságos személy, akinek' meqvan: a színpadon kívüli élete is. A
színész nem léphetne a színpadra, ha nem rejtőzne mögötte egy igazi szeméty: még
hibákat sem követhetnék el képzelt mag,ammal, ha nem rejtöznék mögötte e{1Y
igazi személy. Az imában ez az igazi én küszködik azért, hogy megszólaljon egy
szer, igazi lényéből, és megszólitsa egyszer - nem a többi színészt, hanem ... Ho
gyan is nevezzem Ot? A Szerzőt, hiszen Ö talált ki mindnyájunkat? A Rendezőt,

hisz O iránryít mindnyájunkat? Vagy a Közönséget, hisz O figyeli, O fogja meg
ítélni az előadást?

Egyáltalán nem menekülök tehát ebből a világból, a térből-időből, teremt
ményi helyzetemből. Sokkal kevesebbet akarok: újra és újra 'ráeszmélni arra, hogy
szerepez játszunk. Ha ezt meg tudom tenni, akkor nem kell mennem sehova. Ez a
helyzet már magában, bármely pillanatban, lehetővé teszi Isten megjelenését. Itt
van a szent föld; ég a osipkebokor.

E kísérlet természetesen a legváltozatosabb kudarcokkal és sikerekkel járhat.
Minden imát megelőz a kérés: "Hadd szólaljak meg igazán magam! Hadd szólhas-

\ sak igazán. Hozzád!" Végtelenül különböző lehet az a lelkiállapot, amelyben imád~

kozunk. Az érzelmi feszültség mCLgaban még nem bizonyít lelki mélységet. Ha fé
lünk, akkor komolyan fogunk imádkozni; de ez csak azt bizonyítja, hogy a féle
lem komoly érzelem. Csak maga Isten tudja leereszteni a mérőónt énünk mélysé
geibe. Ezért kell állandóan szétrombolnia elképzeléseinket. Bá.rmilyen fogalmat
alkossunk is róla, irgalmasan szét kell törnie. Az imádság legáldottabb eredménye.
ha eszmélkedni kezdünk: "Sohasem gondoltam volna, sohasem álmodtam volna ..."
Azt hiszem, egy ilyen pillanatban mondhatta Szent Tamás egész teológiájáról:
"Olyan, mintha s.zalma volna."

(Válogatta és fordította LUKACS LiíSZLÚ)
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