
nem megyünk- sokra azzal, ha a misztikusok élményét, mínt különlegességet han
goztatjuk, Isten szerétetére az vet világot, hogy ő mindenkit be akar vonni saiát
életének légkörébe, s akik válaszolnak erre a szeretetre, azok még több kegyelmet
kapnak.

Viszont a Krisztussal való egység olyan lefoglaltság, amely egészen természet
fölötti marad. Nem szüs.ítí le a természetes élete. és semmit sem szorít ki a he
lyéből. Ebben az üdvrendben nunden adomány egyúttal küldetés: amint engem
küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket ... Krisztus egészen egy volt az Atyá
val, mégis egészen a világé, egészen az embereké tudott lenni, Eletének tartalma
az volt, hogy az Atya szentségét, hatalmát, irgalmát és szeretetét továbbadja az
ernbereknek. Nemcsak tanítással, hanem munkával és áldozattal. O viszont azért
van velünk, hogy tanítását, példáját, kegyelmét és tevékeny szeretetét közvetítsük
minden ember felé a világ végéig, Ezt a feladatot a modern világ adottságai között
is meg kell tennünk. A liturgikus istentisztelet, a szentírás olvasása, az időnkénti

elmélkedés, a szentségek vétele mind arra való, hogy ezt a küldetést teljesítsük,
A világ zaja ma nemcsak az egyes embennél okoz szétszórtságot, hanern az egész
egyháznak is próbatétele. Csak azok maradnak meg a hivő közösségben, akikben
tudatosul a hit, a remény és a szeretet, Nem nehéz észr-evenni, hogy útban va
gyunk ilyen bensőséges egyházi közösség felé. Akiknél a vallásos külső csak csa
ládi hagyomány vagy társadalmi forma volt, azok lassanként elmaradoznak. de
akik keresztények maradnak, azok érzik, hogy Krísztus személye és evangéliuma
köti őket össze. Az ilyen közösség már maga ic> a lelki bensősós ápolója és bizto
sítéka. A földi élet ezernyi kötöttségében. a szellemi és flzlkai erők dlnamikájában,
sőt a szívek elnehezülése közepett is ébren tartja azt a gondolatot, hogy Krisztus
által a Szeritlélekben útban vagyunk az Atyához (Ef 2,18).

NylRI TAMÁS

A KÉRŰIMA ÉS A HIT
Manapság sokat bajlódunk az imádsággal.

Nem akarjuk abbahagyni, mert tudjuk, hogy
hitünk akkor válik valóságosan hihetővé szá
munkra, ha szavakba foglalja. kimondja, ak
tualizálja az lma. Mégis kevesebbet imádko
zunk, mint régen. Mindenekelőtt a kérillma esik
nehezünkre. Úgy érezzük, hogy gondolkodá
sunkkal ellentétes önértelmezést kényszerit
ránk. Mi az oka ennek?

A kéróima bírálata
Irodalmilag hatásosan fogalmazta meg a problémát Bertolt Breclit a ,,Kurá

zst mama" című darabjában. Katonák vonulnak a védtelen Halle ellen, Néhány
parasztnak végig kell néznie, mínt ütnek rajta a szomszéd városon. Egy megfélem-

. Iített parasztlegény hajlandó megmutatni a Hallébe vezető utat. A többiek aggód
nak a városért. de csak ugyanoda lyukadnak ki: "Nem tehetünk semmit". Ebből

vonják le a következtetést: "aki nem tehet semmit, az legalább imádkozhat", Az
imajelenet alatt lép színre a néma Kattrin, dobot szerez, fölmászik az Istálló te
tejére és megszállottként dobol. A leányt szitává lövik, de a lakosok fölrtadnak,
s elűzik a katonákat. A város megmenekül. A kérőima ellen emelt természettu
dományos vád a természeti törvények determinált rendszerére hivatkozik: az ima
önáltatás, nem egyeztethető össze a zárt természettudománvos világképnel. A pszi
chológiai ellenvetés szer-nt az önzés legdurvább formája az ima, mivel föltételezi,
hogy Isten egyéni érdekektől teszi függővé a világ irányítását. Tál'sadalmi-efik.ai
bírálat a harmadik: súlyos erkölcsi visszaélés a kérőima. a társadalmi felelősség
vállalás és az embertársakért végzett munka helvett képzelt vílácba menekít. A
tudománvtalansáz. az egoizmm, a f'elelőtlonséz Iölnanaszolása mösött az istenf'o
galmunkat kikezdő é~ az ember világi helyzetét érintő mély teológiai problémák
rejtőznek - írja J, Bommer (678. o.),
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Megszólítható-e Isten? Személyként fordulhatunk-e hozzá. beszélhetünk-e ve
le, ahogy bizalmas barátunkkal. vagy az idegennel is szoktunk? Elsőként Fichte
vetette föl a kérdést 1798-ban, a [enaí ateizmus-vitában. A személy különbséget
jelent, fogalma nem gondolható el végesség nélkül, tehát nem alkalmazható Is
tenre. "Ezzel a prédikátummal véges, hozzátok hasonló lénnyé teszitek, s nem
Istent gondoltátok el - mint akartátok -, hanem csak tenmagatokat sokszoroz
tátok meg gondolatban" (Werke, V. Un. o.), Isten személyessége csakugyan prob
léma, a tagadó válasz azonban nem vezet ki a zsákutcából. Nyilvánvalóan nem
olyan személy, mint te vagy én. A valóság legvégső értelme nem egy személy a
sok közül, De semmiképpen sem személytelen. biztosan nem kevesebb a személy
néL Isten lenne-e még szellem és értelem, szabadság és szeretet nélkül? A sze
mélyesség szintje alatt miképpen támogatná meg a szellemet és az értelmet, a
szabadságot és a szerétetet a vílágban és az emberben? Az értelmesség és betel
jesülés reményét az emberi személyben nem az a meggyőződés ébreszti-e, hogy a
valóság mélységesen személyes jellegű? Az ember és a világ viszonyáról alkotott
képünk megváltozása is nehezíti az imát. A "hézagpótló" Isten fölöslegessé vált:
az új valóságfelfogásban nincs rá szükség erkölcsi, politikai, tudományos munka
hipotézísként, Szálljunk magunkba: melyikünk gondolja komolyan, hogy Isten sze
mélyes beavatkozása vetett véget a vietnami háborúnak, s ha eleget kérjük, ak
kor nem lesz többé szökőár a bengáli öbölben, sem földrengés NIcaraguaban ? Bár
tagadhatatlanul történnek megmagyarázhatatlan gyógyulások Lourdesban - egy
értelműen klvf áglik A. Olivieri kritikus tanulmányából -, a gyógyíthatatlan rá
kosok nem gyógyulnak meg a kérőima hatására, akinek a vonat elvitte a lábát,
annak még a lourdesi zarándoklat sem adja vissza, s az öntözőrendszert sem he
lyettesíti a jótékony esőért végzett litánia.

De akkor mí értelme van a megszekott formában a kérőimának? A többség
azt mondja : semmi - állapítja meg Ranner (80-81. o.), Nincs aki rneghallgatná,
Vagy ha van, megközelíthetetlen fényben lakik. Olyan, mint a többi hatalmas: dl
csőségéért vérrel áztatja a földet. Aki nem panaszkodik éppen, kapásból bizonyít
ja, hogy Isten végtelenűl felülmúlja a kicsinyes világi ügyeket. Ha csakugyan az,
akkor nem igazgatja utólag az órát. A kisebbség máskénit beszél. Azt tartják, hogy
csak lelki javakért imádkozhatunk: tiszta szívért, nagvlelkűséaért, türelemért. Is
ten akaratának az elf'ogadásáért, nem pedig hosszú életért, egészségért. jó időért

és m'ndennapí kenyérért. A kérőima kezdetleges kifejezése annak, hogy rnínden
képpen megnyugszunk Isten kifürkészhetetlen akaratában. Nem azt kérjük, hogy
távolítsa el a rosszat, hanern adjon erőt az elviselésére. Eltekintve néhány cso
dától - igazán nem számíthatunk rájuk -, az Imameghallgatások a szív mélyén
történnek, s nem a kérlelhetetlen törvények érzéketlen világában. A végeredmény
ugyanaz: mindkét tábor elutasítja a kérőimát. Az egyik, mert nem remél az ég
ben, a másik, mert küzdelem nélkül menekül a földről. Van azonban egy harma
dik nézet is: jól megvetve lábát a földön, remél az égb€ll1 és Jézustól tanul imád
kozni.

Az ima gyermeki közvetlensége

A tankönyvek imateológiája az imádkozás töretlen hagyományával számol 
jegyzi meg J. Bomtner (679-680. o.). Azokra a hivőkr-e gondolnak, akiknek ma
gától értetődő az ima és nem gond az imádkozás: a lélek fölemelkedése Istenhez,
s a beszélgetés Vele. Úgy látszik. sokkal többen vannak, mint első pillanatban
vélnénk. Például a nyugatnémet katolikusok 39-56 százaléka rendszeresen imádko
zik. s meg van győződve arról, hogy imájában találkozik Istennel - mondja W.
Nastainczyk (20. o.). A hagyományos imafelfogás föltétele. teológiai kifejtésének ki
indulópontja Isten közvetlenül megtapasztalható. vitathatatlan személyessógn, amely
megnyilvánul Jézus Krisztusban, A végtelenűl jóságas Atya bármikor meghall
gatja gyermeke kérését. "Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitok
nak, mennyível inkább adja mermyeí Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik
tőle" (Lk, 11,13). A problémátlan bizalom légköre ez: "Kérjetek és adnak nektek,
keressetek és találtok. zörgessetek és ajtót nyltnak" (Mt 7,7). S a gyermeki egysze
rűségé : "Hiszen tudja mennyeí Atyátok, hogy minderre szűkségtek van" (Mt 6,33),
Az ember a menmyei Atya kezébe helyezi életét. s előre elfogadja a sors különös
fordulatait. A "Jézus nevében" mondott ima okvetlenül meghallgatást nyer, mínt
hogy az ember eleve beleegyezik Isten akaratába. Egyéni vágyaink és. reményeink
kiigazítój aként minden esetben hozzáfűzzük kérésünkhoz a "ha" szócskát: ha ké-
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résern beleillik Isten tervébe, ha helyesen - Isten szemével - látom a dolgo
kat és esemenyéket. Akaratunk Iölretelességeben nyilvánul meg legtisztábban a
hit, egyetlen kérés sem hiabavaló, mert 19y, vagy úgy, mindenxéppen teljesíti a
mennyeí Atya.

Az elsodíegesen közvetlen ima is a míndermapí kenyérrel kezdi. Innen emel
kedik föl a megingathatatlan bizalomhoz, s beteljesül az Atya akaratanak föltét
len vállalásában. Isten közelségere. jelenlétének az átélésére támaszkodik. A min
dennapi élet igazolja erejét: a. lourdesi zarándoklatok mindig bekövetkező cso
dájaként azok is megvigasztalódnak, akik nem gyógyulnak meg. Az imádság, a
bizalom és a hit szava - amennyire csak lehetséges - visszavonul a világtól,
és a hagyomány, a vallásos intézmények védőfalai, a vallásos tér oltalmában rej
tőzik el. A tartalmak változhatnak, az ima szituációja - Isten és az ember kap
csolata - változatlan. A másokért végzett könyörgés a hit szelidaritását fejezi ki, azt,
hogy nemcsak egyénenként állunk Isten előtt, hogy felelősek vagyunk egymásért
(Kol 1,24; l Kor 12,12). A kérés és könyörgés elismeri az ember szükségét, Isten
elé terjeszti az emberiség gondjait, s meghallgatást vár mások és a maga szá
mára. A kérés előterében személyes vonatkozások állnak. Azt várjuk, hogy Isten
megérintse szívünket, irányítsa gondolatainkat, fölébressze felelőssógtudatunkut,

növelje tettrekészségünket. Ha nem bocsátkozunk mesterkólt magyarazatokba. nincs
sok értelme esőért, bő termésért, gyógyulásért esdenünk. ,.Ha valaki beteg. nem
csodát kell várnia, hanem az orvostudomány igénybevételével kell keresnie a gyó
gyulást" - írta Schütz A. (I. 480.

c

o.). Ha a kérőima nemcsak az elet tapasztalatait
gyűjti össze, ha nemcsak fogékonysagát kívánja növeini az ember, hanem valódi
segítséget vár, akkor - a mai világfelfogás szerint - kéréséből ki kell hagynia a
tál'gyi vonatkozásokat. Nem könyörög azért, hogy Isten óvja meg a víllámcsapás
tól. hanem villámhárítót szerel a házára. nem esedezik esőért. hanem öntözőbe

rendezést épít, s oltással védekezik a járvány ellen. A földi vonatkozásokban sa
ját kezdeményezésére és nem lsten segítségére támaszkodik az is, aki egyébként
hagyományos nézeteket vall az imáról.

A hagyományos ima nem felel meg mai tudásunknak és tapasztalatunknak.
Melyikűnk tudná elfogadni, hogy a híd szilárdsága a helyes tervezésen és gondos
építésen kívül még az érte mondott ima erejétől is függ? Az elsődlegesen közvet
len imádság hívei többnyire visszavonulnak a lélek. mélyére, vagy az ég magasá
ba. Eltekintve attól, hogy az állandó visszavonulás az ima és a hit bátortalanná
válását jelzi, a spiritualista imafelfogás helytelenül fordul az időbeli Jézus helyett
az időfölötti javak Jézusához. A keresztény imát a remény jellemzi. a várakozás
arra, akinek még jönnie kell. hogy beteljesítse az időt és a történelmet. A spiri
tualista ima nem könyörög Jézus eljöveteléért. hanem az é-rí Jézusnál időzik. Az
ima emberhez nem illő megtlsztitására törekszik. s a kérőimát - ami amúgyis
kezdőknek való - megfosztja valódi emberi aktivitásától és lendületétől.

A szekularizált ima

A hagyományos teológia megfutamodik a világ kemény tényei elől, a radiká
lis teológia Isten személyességéről mond le. A személy kategóriája nem alkalmaz
ható az abszolúturnra, mível inkább kérdés az, mínt válasz, inkább megfogalmazha
tatlan titok, mint kimondható szó. Az imádságban nem a világ Urával kerülünk
kapcsolatba, hanem a hegeli míntára felfogott abszolútummal : nem szólíthatjuk
meg, minthogy nem állunk szemben vele. A személy kategóriája végessé tenné és
tárgyiasítaná az embert is magában foglaló és körülölelő végtelent. Az imádság
nem dialógus, nem a világ Urához és Teremtőjéhez fordulunk. hanem életünket
gyűjtjük benne össze. "Magát imádkozza" az ember - mondja D. Solle. Mi kerü
lünk szóba a Míatyánkban, mi, akiknek messze, az égben van az atyánk. mí, akik
nélkülözzük Isten nevét, országát és akaratát, mí, az éhesek, a bűnösök, a megkí
sértettek. A Míatyánk az embert szedi össze (l09-111. o.). A kérés nem a meghall
gatásra, hanem az érzékenység növelésére irányul. Nem akarunk hatni Istenre,
hiszen ez mágia lenne. Ehelyett önmagát: rászorultságát, megpróbáltatásalt. remé
nyét fejezi ki az ember, azt, hogy nem adta föl a kűzdelmet. Mivel Jézus Isten
emberszeretetének a jele•. és a kérőima a legemberibb jelenség, ez, és nem a hála
vagy a dicséret áll Jézus életének a középpontjában, A kérőima szóba foglalja az
egész embert, odavaló tehát, ahol az ínség. a tehetetlenség és a remény -honol.
A másokért való esedezés nem cselekvéspótlék. A tettek elől nem menekülhetünk
jámbor beszédbe. A könyörgés Isten elé terjeszti, átgondolja, az érdekeltekben

156



tudatosítja feladataikat. Szolidarítás nyilvánul meg, összetartás és közösség való
sul meg benne. Nem közvetlenűl, közvetve hat: emberibbé, a nyomorúság iránt fo
gékonyabbá, a segítésre készségesebbé teszi a könyörgőt. Ajánlatos tehát a mér
seklet. Az esdeklő a világnak azért a részletéért könyörög, amelyért másokkal
együtt felelős, amelyet együtt alakit velük.

A nem vallásos, szekularizált, világi imádság jellegzetes képviselője J. A. T.
Robinson anglikán püspök. Azért szükséges az "isten" szó - mondja -, mert lé
tünknek olyan mélységeí vannak, amelyeket nem hajlandó elismerni sem az evo
Iucion.sta, sem a mechanista, sem a dialektikus naturalizmus. "Abban rejlik az is
tenkérdés. hogy valóság-e vagy önáltatás a létnek ez a mélye, s nem abban, hogy
a cstllagsátor fölött vagy egyebütt egzisztál-e i<;teni lény" (62. o.). Isten az, "ami
föltétlenül érint" (ultírnate concern), mondja Tillich nyomán a Woolwich-i püs
pök. "Aki szcretetében föltétel nélkül a másik emberre bízza magát, együtt van
vele Isten jelenlétében. s ez a kérőima szíve. Kérni annyi, mínt magamat és őt

létünk közös alapja elé állítant. érdekét annak a világosságában nézni, ami föltét
lenül érint minket, tehát bevonni Istent a kapcsolatunkba. A fohászkodás együttes
elmélyülés: a hallgatásban, a könyörületben vagy a cselekvésben. A könyörgés
embertársunk meahallgatása. s másvoltának komolyan vétele, nem fohász Isten
hez mint harmadik személyhez. Bár a megszólított ,Te' az embertárs, olyan el
mélyülten beszélhetünk vele s felelhetünk neki. hoov elmondhatjuk : Istenben is
mertük meg őt. s benne Istent ... Az imádságban 1elles valónkat átadjuk a másik
embernek; készek vagyunk találkozni a föltétlennel a föltételesben : számítunk rá,
hogy ezen az úton találkozunk Istennel, s nem akarunk kitérni előle. Minden egyéb
felkészülés erre, vnav elmélyült összeszedettség" (103-104. o.). Az elmélyülés és a
meditáció nem a világfölötti személyes Istenre irányul. az ima tárgya a világ. az
ember, Isten csak közeg. mélvdlmenzió. amelyben föltétlenül érint az embertárs
(Kasper, Bl. o.). A radikálls teológusok közös meggyőződése. hogy az imádság nem
Istent szól ítia meg, hanem az embert tájékoztatja saiát állapotáról. G. Otto az Új
szövetségre hivatkozik. A szentoálí .szüntelenüí imádkozzatok" (1 Thessz 5;}7) ki
ragadja szakrális összefüazéséből, s az élet ezészébe integrálja az elkülönült imát.
A szüntelen imádság megfelelő él-trnódot jelent: az imának nincs külön helye az
életben. az ima magatartás és él-tvitel. az élet egészét meghatározó valóság,
amelynek csak nyomatékot kölcsönöz a kifejezett imádkozás. "Az ima nem a jám
borság kezdete, sem bizonyítéka, nem a jámborság dokumentálása, mint általá
ban gondolják. Inkább az összeszedottség helye, ahol megfontoljuk a lelkiismeretes
élet alakját és módiát" (Bommer, 6B2. o.),

Aligha tagadhatjuk, hogya hit (a hivők számára is) a világi feladat teljesí
tésében. a szeretetben. az önzetlen szolzátarban lesz hihető. A radíkálts teológia
jogos követelménye. hogy az ima szárnyalása ne kerülje ki a földet, ne menjen
el az emberek mellett. leülönben partikuláris. szűkkörű szembenállónak. véges lé
tezőnek tekintené Istent. Isten csakugyan hézagpótló lenne, ami ellentmond az is
ten- és emberszeretet evangéliumi ezysévének, a jézusi mazatartás és üzenet alap
törvényének. De aki nem hagy külö-i helyet életében az Imádkozásnak. nem lesz-e
hasonló csalódás áldozata, mint aki csal-nem k'.zárólag az imádságban keresi Is
tent? Elég-e a hívőnek a társadalm! elkötelezettség és az emberi kapcsolatok Is
tene? A radikális teológia újabb változata a hegelinek. Hegel a felvilágosodás ateiz
musát kívánta meshaladní. Azt mondja, hogy az újkor ateista közérzetét a nagy
péntek értelmezi. Ezt úgy kell felfognunk, mínt az abszolútum nagypéntekét. va
lamennyi létező Istentől való elhagyatottságát, amit az eszme magához térése szün
tet majd meg az abszolút tudásban. A hegel i abszolútum nem egyszerű egész, ha
nem az Isten és az ember ellentétét is magába záró, önmagában különböző és kü
lönbözőségében azonos szellemi teljesség. A fenomenoíógíából kiviláglik, hogy Is
ten világiassága nem azonos a világ istenségével. hogy Isten világ és mégsem vi
lág, hogy a világ - bár Isten külső ruhája - rettenetesen ístermélkűlí. A fejlő

désben kíüresedő Isten elidegenül a világba, s ezáltal visszavezeti magához: exitus
a Deo - reditus in Deum tanították az újplatoníkusok és a skolasztikusok. Hegel
istenfogalma csakugyan abszolút, a megismerés dialektikája azonban nem váltja
be a hozzáfűzött reményt. A megismerés "tárgyaival" nemcsak fogalmi-intellektu
ális síkon kerülünk kapcsolatba; a lét, a valóság, a személy, a szeretet, a szabad
ság nem tárul föl egyedül az ész oldaláról. A megismerés föltételezi az alanynál
nagyobb lét iránti odaadást, amely - ha nem vall kudarcot az alany. ha nem
zárkózik szűkkörűségének az élvezetébe - a szeretet odaadásához visz. A radiká
lis teológia nem veszi figyelembe, hogy a szerétet dialektikája - a hegeli logika
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nélkülözhetetlern kiigazításaként - feloldja az abszolutum merev szükségszerüsé
get, s biztosreja lsten es az ember ontetet, szabausagat és as.aratát a tcrjessegen
beíul. Fokent lsten személyességet. folLeve, hogy az anszoíút megismerést és sze
rétetet nem az emben szerneíy szintjen iéyo, nanem személy roiotti szemeíykent
gondoljuk eL A megismeres es a s<leretet dralektrkája az elő Istent kozveu u a
szekuiarizált viiágban is. Aki nem hezagpótlo, aki nem idegeniti el az embert, a:<.i
nem narkotikum a létezés fájdalmára, nem testi-lelki félelmeink visszatükröződése

és kivetítese, aki Iultetlenkent jelenik meg életünk SOKSZOros Iüggöségeben, aki
létünk végső értelmességieként érint minket, aki Iölszínes létünktől végtelenűl tá
voli és mégis közelebb van hozzánk, mirit mí önrnagunkhoz, aki létünk alapja, s
isteni szabadságában az emberi szabadság föltétele, célja és megváltója,

A radikális teológusok többnyire elfelejtik, hogy ha van valami, ami nem vi
tatható az 0- és Újszövetségben, akkor az az, hogy Isten .hívja, megszól.ítja, vezeti
az embert, szabadon és logikailag nem Ievezethetően viselkedik vele. Ahhoz ha
sonlóan találkozi!k az emberrel, mint aswmélyek szoktak egymással. A személy
kategóriájanak hiányosságai és félreérthetősége ellenére sincs jobb szavunk, amely
alkalmasabban foglalna össze a szentírás tanítását Isten és ember kapcsolatáról. .

Az ima másodlagos közvetlensége

A harmadik csoport nem fogadja el sem az első tábor maximális, sem a má
sodik minimális válaszát: optimális megoldást keres. Helyteleníti Isten és az em
ber én-te viszonyának és az imának gyermekien naiv felfogását. A hagyományos
imateológia nincs tekintettel a nagykorú, gondolkodó hívőkre. Az említett statisz
tikákból kiderül, hogy bár a megkérdezettek 86 százaléka imádkozik, 68 száza
lékuk hisz csak Istenben, s 64 százalék abban, hogy imája eléri Istent. A mű

veltséget és az életkort tekintve még rosszabb az arány - állapítja meg W. Nas
tainczyk (20. o.), A radikális teológia elhanyagolja az Istenhez fűZ1Ő vertikális kap
csolatot, jelszavakkal (Isten halála) helyettesíti a krítíkus gondolkodást, 8 önkénye
sen bánik a szeritírás tanúságával: egydimenziós légköre fulladással fenyegeti az
embert.

Mielőtt a tulajdonképpeni megoldásba fognánk, el kell távolítanunk a teoló
giai kilátás filozófiai akadályait. Az abszolutum személyességének a kérdésére az
előbb feleltünk, de nem válaszoltunk arra, hogy van-e értelme az imának a ter
mészeti törvények által determinált és zárt világban? A kérőima lehetősége azon
dől el, hogy a valóság legmélye történelmi-személyes folyamat-e? A világ Ura-e
Isten? Megváltoztathatjuk-e imánkkal az eseményeket, megakadályozhatjuk-e azt,
amitől félünk, előmozdíthatjuk-e, amit kívánunk? A világot nemcsak fizikai, ké
miai, biológiai törvények alkotják, a természeti törvény absztrakció, a realitás jó
val több mennyíségí meghatározásoknál, Hozzátartozik az értelem, az érték és a
szabadság: a világ alapvetőerr történelmi. Amit sorsnak mondunk, az éppen e ket
tőnek, mennyíségnek és mínőségnek, determináltságnak és szabadságnak a föl old
hatatlan egysége. Az ember saját sorsa kovácsaként beavatkozik a világ rendjébe,
megváltoztatja. átalakítja, más irányba tereli a fizikai, kémiai, biológiai folyama
tokat: bekapcsolja a villanyt, eloltja a gázlángot. A természeti törvényeket nem
függeszti föl, de erre nincs is szükség, mert nem 'determinálják egyértelműen az
események folyamát. A világ hierarchikus fölépítése következtében a fizikai tör
vények nyitva állnak a kémiai, a kémiai törvények a biológiai, a biológiai tör
vények a pszichológiai minta szeríntí elrendeződés, s míridez a szellem előtt. Lép
ten-nyomon tapasztaljuk, hogy "pszichikai erő" fizikailag észlelhető változást hoz
létre, bár a szabad elhatározás hatásmechanizmusa a természettudományos ma
gyarázat számára nem hozzáférhető. Ha az ember átalakíthatja a természetet,
miért ne tehetne valami hasonlót Isten? Nem úgy, hogy Iölfüggeszti, hanem úgy,
hogy igénybe veszi a maga alkotta törvényeket. A marxi és freudi valláskritíka
jogosan leplezte le a "gyermekes vigaszt", amit (tehetetlenségében) a vallásban ke
resett az ember. Isten csakugyan nem hézagpótló: nem teszi meg helyettünk, amit
mi is megtehetünk. De nincsenek-e magának az emberi egzisztenciának hézagai ?
Nem partíkulárts-kategoríálís hiányai. (a tudomány, a technika stb. fejletlensége),
hanem az emberi létezés végességéből adódó hézagok? Helyesen állapítja meg
Schillebeeckx, hogy van olyan .Jstení vigasztalás", amely nem a kategoríálís hé
zagok betömésére való, s amelyet nem érint a valláskrit.ika. A hézagpótló jelző

vel is óvatosabban kell bánnunk. Aki elfogadja Isten és ember személyes kapcso
latát - mivel az abszolutum nem lehet. kevesebb a személynél -, s meg van
győződve arról, hogy Isten emberszeretete nem csupán elgondolt, hanem reális
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transzcendentális vonatkozás - az ember konkrét valósága -, annak egyáltalán
nem nehéz elgondolnia, hogy néha meglepő fordulatokat teremt Isten az őt sze
rotökért. Ha abból indulunk ki, hogy csakugyan személyesen törődik azzal, aki
szereti, nem nehéz belátnunk, hogya tudományosan elmaradott világban más ala
kot ölt gondoskodása, mint fejlett kultúránkban, s hogy ma is megtapasztalhatók
váratlan kezdeményezései. Máskülönben nem vesszük komolyan Isten és ember
párbeszédét. A kifejezett csodák esetében sem helyes a természeti törvények föl
függesztéséről beszélnünk - állapítja meg B. Weissmahr -, leülönösen nem az
ímameghallgatásokkor. Már csaknem négyszáz éve rájött Bacon kancellár, hogy
"a természetnek csak úgy parancsolhatunk, ha engedelmeskedünk neki". A repü
lőgéppel akkor történ-k az, amit a pilóta akar, ha engedelmeskedik a fizika törvé
nyeinek. A repülőgép kőzömbös a tervező meg a pilóta szándéka iránt: ezen a
szin.ten az anyag vak törvényei érvényesek. Az ember nem varázsló - eltekintve
néhány parapszichológiai j,"lensiÉl6től -, nem kényszerítheti akaratát a természet
re: ez mágia lenne. A technika azon nyugszik, hogy az ember vállalja saját tehe
tetlenségét, s engedelmeskedik az anyagi világ törvényeinek. Isten sem viselkedik
varázslóként ; nem szüntetí meg egy pillanatra sem a természetet (nem függeszti
föl törvényeit, nem bontja meg azt a rendet, amit és amennyit maga helyezett
belé) sem az ember alkotta történelmet, s mégis az történik a világgal és a tör
ténelemmel - miként a pilóta repülőgépével -, ami az Ot szeretők javára szolgál
(Ró. 3,26). Aki nem ért egyelt ezzel a filozófiai okoskodással, fontolja meg Szent
Tamás szavait: "minél közelebb van Istenhez valami, annál inkább irányul ön
maga megvalósítására" (De veritate, q. 22 a. 4). Minél hatékonyabb és önállóbb a
teremtmény, annál jobban közvetíti Isten működését a világban.

De ha csakugyan megteheti Isten - mert személy, s mert a világ nyitva áll
akarata előtt -,miért teljesíti oly ritkán kérésünket? Hol marad segítő keze? Azt
kell tapasztalnunk, hogy bármilyen buzgó is a fohászkodásunk. a dolgok ugyan
úgy mennek, mint azelőtt: ha valami sikerül, az saját erőfeszítésünknek köszönhető,

ha nem sikerül, akkor nincs mit tennünk. "Pedig imádkoztunk, de Isten nem vá
laszolt. Kiáltottunk, de ő hallgatott... Bebizonyíthattuk volna neki, hogy igénye
ink szerények és teljesíthetők is, ha O míndenható" - írja Rahner (77. o.). Hogyan
segítsünk magunkon? Úgy, hogy a kérőimával kapcsolatos kérdést, esetleg kételyt
hitetlenségnek mínősítsük, s az imán kívülre utasítsuk? Vagy úgy, amint RahneT
(86-92. o.) ajánlja, hogy a kérdést és a kételyt nyíltan és őszintén integráljuk az
imába? Úgy tűnik, hogy a gondolkodó hivőnek a második út járható. A kísértés,
kétely, hitetlenség, panasz, sőt lázadás kibogozhatatlanul összefonódik a hittel,
a bizalommal, a megnyugvással. Ezen az úton járt Jób és Jeren'úás, s valami ha
sonlót tanít Jézus imája is. "Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könny
hullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Is
tenfélelme miatt meghallgatásra is talált" (Zsid 5,7). .Iézus kérésé egészen realista:
"Abba, Atyám, szólt, neked minden lehetséges: Vedd el tőlem ezt a kelyhet" (Mk
14,36). A haldokló félelmével fohászkodik nem magasztos lelki [avakért, hanem
a legközönségesebbért, ami a földieknek a legdrágább; az életért. Hogy mentse meg
Isten gyötrelmeítől, a bitófa szégyenétől. Teljes bizalommal kér: "neked minden
lehetséges", és "tudom, hogy mindenkor meghallgatsz" (Jn 11,42). Föltétlen odaadás
sa; esedezik: "ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd" (Lk 22,42). Kereszt
reteszltetten, Istentől elhagyottan (Mt 27,46), sikertelenül és elárultan is ki tudja
mondaní : "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" (Lk 23,44). Hogyan Illenek össze
Jézus szavai? Míndhalálig harcol Isten akaratával, bár eleve elfogadta. Az égre
kiál.tja nyomorúságát, noha biztos abban, hogy már meghallgatták. Tudja, hogy
bármit kérhet, mert mindig meghallgatják, mégsem akar mást, csak Isten fölfog
hatatlan akaratát. Halálos komolyan esdekel életéért, míközben éppen az életet ld
nálja föl a halálnak. A kérőima Isten és ember találkozásának mísztéríuma, Jé
zus titkának - az isteni és az emberi elválaszthatatlan és összekeverhetetlen egy
ségének - a folytatása. A keresztény ima egészen emberi. Földi gyötrelemtől való
félelem, földi boldogság utáni vágy szólal meg benne: a vajúdó teremtmény kiált
Istenéhez. Az életösztön felj~jdulása, elemi jajkiáltás az életért és a szükséges
kenyérért. Egészen isteni is: mikor a Föld érdekében szólunk, mindent átadunk
Istennek, megfellebbezhetetlen akaratára hagyátkozunk. Az életért könyörgünk, de
nemcsak mindennapí kenyerünkért, hanern akaratálnak teljesüléséért is. Isteni és
emberi az ima. Az lobbantja lángra, hogyaMindenhatóhoz fordulunk, hogy az Ö
ígéretében bízunk: minél közelebb kerülünk Hozzá, annál földibb, annál emberibb
az imánk. Nem rnondunk le akaratunkról. Fölemeljük vágyainkat Isten szereteté-
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be, ahol áttetszik rajtuk a legvégső értelem. Imánk áramlása Isten elé sodor mín
dent: sikert és balsíkert. életet és halált. Akarata fölemeli, megszüntetí és meg
őrzi akaratunkat, szétválaszthatatlanul és összekeverhetetlenül egyesül az övével,
s így biztosan meghallgatást nyer.

Elméletben tökéletesen igaz, hogy az ima a hit szava Istenhez, csakhogy nem
az elméleti hitet kell szavakba foglalnunk. hanem a keresztény ember konkrét,
megkísértett hitét: "Hiszek Uram. segíts hitetlenségemen" (Mk 9,24). Ha nem té
rünk ki a megpróbáltatás, a kétely, a bizonytalanság elől, ha nem álmodozunk
olyan biztonságról, amely nem lehetséges a Földön, hanem imárikba foglaljuk va
lamennyi kísertósünket, akkor új közvétlenséggel ajándékoz meg Isten. Az érett
ember hite és bizalma a gond, a lemondás, a kétely kohójában tisztul meg. A leg
több embernek át kell mennie az egzisztenciális kétségbeesés (a végesség átélése,
az értelmesség eltűnése, a létezés üressége stb.) tísztítótüzén, hogy kiégjen belőle

a hamis remény, a naivitás és a gyermekiség, hogy újra megtalálja metafizikai
súlypontját - szögezi le Ph. Lersch (252. o.). Odaadás és bizalom nemcsak a gyer
meki naivitás, hanem a kritikus reflexió szintjén is lehetséges. Az, aki sohasem
gondolt arra, hogy fölülvizsgálj a bizalmának az alapját, nem hivő, hanem hiszé
keny. Az egzisztenciális kétségbeesésben rejlő pozitív lehetőség az egzisztenciális
újjászületés: a létezés megbízható alapjának, tulajdonképpeni értelmének fölfede
zése, újra megtalálása. Az imának is fejlődnie kell. A gyermek imájából ki kell
alakuLnia Isten felnőtt fia és leánya könyörgésének. A naívitást felváltó, másod
Iagos közvétlenség magába emelve szüntetí meg a felnőtté váláshoz nélkülözhetet
len kételyt, kísértést és hitetlenséget. A gondolkodás, a kétkedes és a remény köz
vetítette világosságban belátjuk, hogy nem adhatunk megfelelőbb választ Isten üd
vözítő tetteire a hagyományos, szóbelí imádkozásnál, bár a módján sokat kellene
változtatnunk, A gondolkodó hivő megérti, hogya hivatás és az emberszeretet az
Istennel való találkozás kitüntetett helye. Világosan és meggvőzően él benne vi
lági felelősségének a tudata. Tudja, hogy az Úr példájára vállalnia kell a világot.
el kell fogadnia történelmi helyzetét. szelgálma kell ott, ahová hivatása állította.
Tudja, hogy Istennel főként áz embertársért vállalt gondoskodásban találkozhat
Az az Isten lebeg szeme előtt. aki távollevőként van jelen életünkben, aki elrej
tőzve működík az emberek révén, s így akarja kibontakoztatni a történelmet. Mind
azokra érvényes ez, akik őszíntén elkötelezik magukat a világban. Ott találj uk
meg Istent, ahol értelmet kap a földi élet. Arra való a kifejezett imádkozás, hogy
összegyűjtse életünk tapasztalatait, s megvilágítsa bennük a személyes Istent. Meg
halljuk hívó szavát, felismerjük feladatunkat: emberi világunkra kiárasztani a hit,
a remény és a szerétet megváltó erejét. Az életére reflektáló hivő találkozik a
személyes Istennel. Nem tagadja a filozófiai problémát, a pozitív válasz sem kü
szöbölí ki a kétely lehetőségét, de megtapasztalja Isten jelenlétét: a kivívott nyu
galomban, türelemben, békében és bizalomban, az embertársak felé való fordulás
ban. A szív átalakulása, Isten jelenlétének az átélése imára készteti: fohászkodik,
könyörög, panaszkodik és hálálkodik. Megköszöni. hogy Isten meghallgatta kéré
seit, hálát ad a míndennapí csodákért: hogy egészséges, hogy vannak barátai, a
tudomány haladásáért. hazánk Ielvtrágzásáért, a nemzetközi kapcsolatok javulásá
ért, Európa békéj éért, a vietnami fegyvernyugvásért. S a többi kis csodáért : kol
légákért, akik nem gáncsoskodtak, barátokért. akik mellé álltak, a sok váratlan se
gítségért és szerétetért. Hogyne kérné ezeket a jövőben is! Attól az Istentől: aki
nem tárgy, nem visszhang nélküli üres míndonség. nem az emberek közötti név
telen valami. hanem igazi Te. Hozzá fordul kérésével, hozzá könyörög - adja
Isten olyan bizalommal - mínt az a varsói zsidó, aki a gettó falára írta:

Hiszek a Napban, akkor is. ha nem süt.
Hiszek a Szeretetben, akkor is, ha nem érzem.
Hiszek Istenben, akkor is, ha nem látom.
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