
LUKAcsLAszLÓ Benső figyelem
Korunk embere lassan túljut az információs forradalom által oko
zott első sokkhatáson. Hozzászokott a technikai újdonságokhoz.
Első kábulatából felocsúdva képes talán reflektálni arra, hogy mi
történt-történik vele: az élet látványos felszíne elfeledtette vele,
hogy igazi életét, önmagát csak belül, a "szívében" találhatja meg.

Napjainkban mintha növekvőbenvolna a felismerés, hogy a fel
színes élet előbb-utóbb elsorvad. A gyökerét vesztett ember elveszti
belső egyensúlyát, elidegenedik önmagától. A válság azonban va
lódi fordulatot is hozhat. Egyre többen befelé fordulva kezdik ke
resni az élet igazi mélyeit, ahol Istennel tudnak találkozni. Newman
szerint "a keresztény az, aki figyel Istenre". Ez a figyelem össze
kapcsolódik énünk legbensejének tudatra ébredésével. Ahogy Szent
Bazileiosz mondta: "Figyelj önmagadra, hogy figyelhess Istenre."

A személyes hit elsősorban az imádságban, az Istenre irányuló
összeszedett figyelemben nyilvánul meg. lJ.. sivatagi atyák egész éle
tüket az imádságnak szentelték, tapasztalatukból ma is tanulhatunk.
"Az ima a figyelemből fakad. Az összeszedett, mélységes figyelem
alapozza meg a folytonos imádságot." Tanításukkal összecseng ko
runk nagy istenkeresőjének,Simone Weilnek megfigyelése: "A ter
mészetfölötti szeretet és az imádság nem egyebek, mint a figyelem
legmagasabb rendű formái." "Istenhez közeledni nem az ember fel
adata. Egyedül Istenre tartozik, hogy közelítsünk hozzá. A mi dol
gunk: a várakozás, a figyelem, a készenlét."

Kérdés, hogy a vallásosság intézményes keretei mennyire tudják
megnyitni azokat a mélységeket, amelyekben ez a találkozás létrejö
het. Isten Krisztusban látható történelmi alakban jelent meg a földön.
Krisztus Lelke pedig láthatatlanul, szívünk mélyén szólít meg ben
nünket. Kétfelől, mégis együtt "közelítenek hozzánk". Figyelmesen
kell várakoznunk mindkettőjükre:a látható jelben megjelenő Látha
tatlanra. Ezért is válik a befelé forduló figyelem különösen fontossá
a keresztények imájában. A szentségek megjelenítik és megadják
Krisztus kegyelmét. Ennek biztonsága azonban el is feledtetheti azt,
hogy Isten: az örök Misztérium, aki fölötte áll minden emberi foga
lomnak, elképzelésnek, vágynak. Thomas Merton trappista szerze
tesként a sivatagi atyák sorába lépett: "Bizonyos értelemben folyvást
vándorlunk, úgy vándorlunk, mintha nem tudnánk, hová tartunk.
- Más értelemben viszont már megérkeztünk. - Ebben az életben
nem juthatunk el Isten tökéletes birtoklására, ezért aztán vándorlunk,
mégpedig sötétben. Mégis már birtokoljuk Öt a kegyelme által, és
ezért, ebben az értelemben már megérkeztünk, és a világosságban
élünk. - De jaj! Milyen messzire kell elmennem, hogy megtaláljalak
Téged, Akiben pedig már megérkeztem!"
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