
mindenki meaedéket keres, amelyben mindenki védelmet talál és megszabadul ma
gányosságától, halkan, mégis hallhatóan beszél a hétköznap keretében az örök
élet ünnepi lakomájáról.

Az alvásról

Életünk jó egyharmadát átalusszuk, Az alvás tehát nagyon is hozzátartozik
életünkhöz, ehhez a mindenkí által gyakorolt tevékenységhez és művészethez.

Van-e az alvásnak is teológiája? Minden bizonnyal van. Az Irás mindenekelőtt

csodálatos emberséggel igazolja az álommal kapcsolatos tapasztalatadnkat: beszél
azoknak a nyugodt álmáról, akik derekasan dolgoztak, azoknak az ártalmas ál
matlanságáról, akiket az ügyködés nem hagy nyugodtan aludni, a lusták túlsá
gosan hosszú alvásáról és még sok más hasonló dologról, Az Irás számára azon
ban az alvás az emberi lét egy mélyebb valóságának hasonlata is: jelképe a ha
lálnak, jelképe a halálos korlátozottságnak, hasonlat a bűnben való elmerültség
re. De az Irás számára az alvás az ember oldottságának ideje is lehet, amikor
Isten útmutatása elérheti az embert például értelmes álmok révén, amelyek 
minthogy az ember lelkének egyébként elnyomott mélységeí törnek fel bennük 
Isten útmutatásáról is szólhatnak. Tény, hogy a hétköznapi alvás titokzatos
dolog. Az ember, aki személy és szabadság, aki birtokolja és irányítja önmagát, az
álomban elhagyja magát, kiengedi kezéből a sorsát, rábízza magát egy olyan
lét hatalmaira, amelyet nem ó teremtett és amelyet nem tud áttekinteni. Az al
vás a bizalom aktusa, az emberek világának helyességébe. biztonságába és jó
ságába vetett bizalomé, a gyanútlanság aktusa és a belenyugvásé abba, ami ha
talmunkon kívül áll. Ha így alszik valaki, tehát nemcsak egy fiziológiai mecha
nízmus vgyőzí le tompán, hanem egész emberségéveloldottan és bizalommal vál
lalja ezt az aktust, akkor az ilyen alvás voltaképpen az imádság belső struktú
rájával rokon, hiszen az sem egyéb, mínt önfeledt ráhagyatkozás a saját való
ságunkra, a szeretettel elfogadott isteni intézkedésre. Nem csoda, hogy a keresz
tény úgy érzi, alvasát az esti imával kell bevezetni, s ez az ima az imádkozó
helyzetének megfelelően jóakaratú, tisztító és megbékélő búcsú a naptól és an
nak hétköznapíságátől, és önmagunk rábízása arra a titokra, amely állandóan
szeretettel vesz körül bennünket. Ha így fogadjuk el az álmot, akkor lényünk
nek az a sötét mélysége, amelybe alvás közben belecsúszunk. áldásossá válik.
És Isten angyalai, nem pedig a sötét mélységek angyalai őrzik álmunkat. S
akkor ez az álom békés és oldott, és kapcsolatba hoz bennünket míndazokkal
az alapokkal, amelyeken az ember szabad személyísége és minden tudatos élet
terve alapul, és amelyekben gyökereznie is kell, ha az ember ép és egész akar
maradni vagy azzá akar lenru.

Minden mestermű: imádság. 1i:ppúgy dicsŐíbi. Istent, mint a csUla.{Jok, amelyek
éjszakánként hálaimát zengenek a Mindenhatónak. Minden művészet: Isten di
csérete. Nem az a lényeg, hogy a művészet a vallás motívumait tükrözze, mert
·a művészet mindig hitvallás. A keresztény embernek semmi sem profán, még a
'meztelen test sem az, mert Isten hívott létre mindent, és minden isteni mű: szenr.
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