
Az összeszedettség:
elmélyülés Istenben
II. Fülöp (1527–1598) spanyol király buzgó katolikus volt. A Trentói
zsinat alig hozta meg új határozatait a kolostorok klauzúráiról, a
király azonnal végrehajtotta azokat, és a szerzeteseket olyan klau-
zúra-rácsok mögé zárta, amilyeneket csak apácazárdákból isme-
rünk. „Monachus propter chorum” — mondják azóta —, a szerze-
tes a kórusba való, maradjon a templomban, ne foglalkozzon világi
dolgokkal. Éljen szigorúan elmélkedő életet, tanuljon, restauráljon
könyveket, dolgozzon a kolostor kertjében, mást ne tegyen. II. Fü -
löp azonban ezt mindenekelőtt a saját érdekében tette: nem akar ta,
hogy a bencések és a ciszterciek kolostorokat alapítsanak Dél-Ame-
rikában, és vetélytársai legyenek a világi uralomban. Ab ban az idő-
ben ugyanis az apátok még fejedelmek voltak, földbirtokkal és had-
sereggel.

Fülöp a saját hasznára gondolt, de ugyanakkor a szerzeteseket
azokhoz a feladatokhoz irányította vissza, amelyeket Benedek szánt
nekik. Végeredményben Benedek is azt akarta, hogy a szerzetesek
csak a kolostor falain belül mozogjanak, ott dolgozzanak, imádkoz-
zanak, aludjanak, étkezzenek és fogadjanak vendégeket. Bizonyára
sejtette, hogy a férfiak a nomádokhoz hasonlóan hajlamosak kó-
szálni, és szeretnek utazni. Megpróbálta mozgásterüket — a saját bol-
dogságuk érdekében — a kolostorra korlátozni, ahol zavartalanul él-
hetik lelkiéletüket. Tudjanak magukban lenni — ki ne szeretné ezt?

Néha én is azt kívánnám, hogy jöjjön egy II. Fülöp, és ne engedje,
hogy kiröpüljek a világba. „Habitare secum” — magunkban lenni,
egyedül: ez a vágy nagyon fölerősödött a mai korban. A minden-
napok beteges rohanásában gyakran az az érzésünk, hogy elve-
szítjük önmagunkat. Egész bensőnk szétszóródik. Emberek jönnek-
mennek reggeltől estig; telefonhívások zavarják meg tervezett
napirendünket; kopognak, és az illető elvárja, hogy azonnal legyen
időnk az ő problémájára. Szétszakítanak, és estig csak töredékét in-
téztük el azoknak a dolgoknak, amelyeket aznapra terveztünk.
Szétszakítanak: hol maradok én magam?

Az 1970-es évek óta sokan távol-keleti módszereket keresnek,
hogy megtanulják, hogyan lehet meg az ember egymagában. Min-
den nagyobb városban, szinte bármely órában találunk meditációs
tanfolyamokat: zen-meditáció, zenés meditáció, képmeditáció és
még sok más. Különösen a nagyvárosokban és környékükön gaz-
dag a kínálat világi és vallási meditációkból. Pszichológusok és or-
vosok is felkínálnak meditációt, gyógyító jelleggel. A meditációs
módszereket (jóga, zen) hirdető nagy ázsiai vallások legtöbbször
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előkelő visszafogottsággal jelentkeznek országunkban. A részben
belőlük származó spirituális iskolák ezzel szemben erőszakosan,
például plakátokkal reklámozzák a meditációt.

Ázsiai útjaimon én is megtanultam a zen-meditációt, és meg kell
mondanom, van benne valami. Negyed óra hosszat csendben ülni
egy párnán és kiüresedni, valóban jót tesz. Kilépünk az állandó ro-
hanás és kötelességteljesítés hajszoltságából. Lótuszülésben ülünk
keresztbetett lábbal, és nem figyelünk semmi másra, csak a lélegzé -
sünkre, eloldódunk minden ösztönös vágytól és minden gondolat-
tól, a világban vagyunk, mégis azon kívül. Újra és újra csodálko-
zom, milyen mélyen bele tudnak merülni imádságukba a hinduk,
mennyire át tudják adni magukat életük titkának.

Amikor az emberek nagyon rajonganak a távol-keleti vallások
egészen más spiritualitásáért, azt mondom: hiszen itt van az ajtótok
előtt! Távol-keleti utazásaim eszembe juttatták, hogy a meditáció-
nak keresztény hagyománya is van. Jézus nem „guru” volt, aki az
üdvösségnek egy tőle függetlenül járható útját hirdette, hanem ő
maga volt „az út, az igazság és az élet”. A kereszténység nem me-
ditatív vallás, de sok benne a meditatív elem. Jézus gyakran elvo-
nult a nyilvánosság elől a magányba, hogy ott csendben legyen,
négyszemközt beszéljen az Atyával. „Hajnal tájban, amikor még
sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imád-
kozni” (Mt 1,35). Jézus tehát meditált, bár füstölgő pálcikák, szféri-
kus zene és minden egyéb feltűnés nélkül. Úgy tette ezt, ahogyan
a zsidó hagyományban szokás volt. Ott a „hagah” szó a Szentírás
szavainak halk mormolását jelentette. Az első szerzetesek a hagyo-
mány és mindenekelőtt Jézus példája nyomán tettek így. Elmentek
a pusztába, és rumináltak, vagyis a Szentírás szavait újra és újra
„megrágták” (ruminare: kérődzni). Pachomius azt ajánlotta, hogy
munka közben dúdolva, ismételgetve mondogassák a zsoltárokat.
Így a szavak és a tartalom testté-vérré válnak, és — reménye szerint
— előbb-utóbb már fejből fogják tudni mindegyiket. Később ezt
úgy nevezték, hogy „meditari” (elmélkedni), és a „meditatio” a
„lectio divina” egyik részévé vált a „lectio” (a Szentírás olvasása),
az „oratio” (az imádság) és a „contemplatio” (szemlélődés) mellett.
A „lectio divina” a munkával és a közös imádsággal együtt a szer-
zetesség alapjává lett. Mert ha valaki elmondja magában a bencés
Regula egyik-másik fejezetét, valamilyen bibliai szöveget vagy egy
példabeszédet, mélyen el tud gondolkozni azon, hogy az mit je-
lenthet az ő számára. Ilyen volt a meditáció az ősegyházban, és ez
a mai ember számára is járható út.

Minél inkább kiküszöböljük világunkból a csodákat, és minél
jobban megfejtjük a DNS-ek szerkezetének titkát, annál inkább
megfigyelhető a misztika és a babona visszatérése, különösen olyan
emberek körében, akik azt gondolják, hogy az egyházban nincs hely
a misztika számára. Pedig számos példát találunk arra, hogyan
lehet a hitet személyes élményként is, de az egyház közösségében
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is nemcsak elfogadni, de át is élni. Minden időben voltak hívők,
akik túllépték az egyház olykor szűk dogmatikai határait, és át-
lépve az írásokon meg a parancsolatokon megpróbálták megérezni
Isten közelségét, meghallani Isten szavát. Avilai Teréz írásai és kü-
lönösen Keresztes János művei — amelyekről alig lehet megállapí-
tani, hogy imádságok-e vagy szerelmes versek — bizonyítják, mi-
lyen mélységes, közvetlen, mélységes, az egyháziastól eltérőnek
látszó istentapasztalatokat élhetnek meg keresztények. Az egyház-
nak akadtak is nehézségei az ilyen szemlélődő emberekkel amiatt,
hogy föltehetően közvetlen kapcsolatba kerültek Istennel.

Sok „jó katolikust” ismerek, akik úgy vélik, hogy nem kell szent-
misére járniuk, mert semmi szükségük sincs az egyházra ahhoz,
hogy kapcsolatot tartsanak Istennel. Az egyháznak újra, magabiz-
tosan rá kellene mutatnia történetében a misztikára és a meditáci-
óra, hogy elkerüljék az elmélkedés kiüresedését. Egy szerzetestár-
sam írta egyszer, hogy a misztika mindig akkor lesz élővé, amikor
a „vallásalapítók” spirituális tapasztalatai formálissá, semmitmon-
dóvá merevednek. Ezzel azonban a hívők tartósan nem elégszenek
meg, és ezért — a történelem tanúsága szerint — keresik a miszti-
kát és a közvetlen kapcsolatot Istennel. Amilyen nyitottan gondol-
kozik ma az egyház a tudományról és a filozófiáról, ugyanolyan
nyitottan kellene fogadniuk a keresztényeknek az egyházon kívüli
világi és vallásos meditációt. De: „vizsgáljatok meg mindent, és a jót
tartsátok meg!”

XVI. Benedek egy évvel ezelőtt levelet írt a kínai keresztényeknek,
csodálta spiritualitásukat és bátorságukat. Ezzel teljesen egyetértek.
Azt hiszem, hogy a kínai keresztényeknek éppen ez a mélységes val-
lásos odaadásuk ad erőt ahhoz, hogy minden megpróbáltatás és zak-
latás ellenére megőrizzék a Jézus Krisztusba vetett hitüket és min-
dig újra Jézusra tudjanak figyelni. Én is ezt próbálom tenni, bár
őszinte csodálattal tekintek a kelet-ázsiai meditációs technikákra.
De nem akarok magányos sziklatömb maradni. Át kell élnünk ma-
gunkban, hogy Isten a szeretet. Nem elegendő erről csak olvasni a
Bibliában vagy az újságban. A meditációban „a szív békéjét” kere-
sem, azt, amelyet Jézus Krisztus megígért, nem pedig a halottak
nyugalmát. Az, ahogyan mi szerzetesek a meditációt végezzük,
minden üdvös volta ellenére sem önmegvalósítási gyakorlat,
hanem mélyebb út Istenhez. Önmagam és saját pszichém fölé emel-
kedve kell nyitottá válnom. Ekkor a meditáció már nem csupán ön-
magammal való beszélgetés, hanem párbeszéd Istennel, és mélyebb
elgondolkodás a Szentírásról. Isten nem egy meghatározatlan va-
laki, hanem személy Jézus Krisztusban.

Ismertek a Loyolai Szent Ignác spiritualitása alapján végzett
négyhetes lelkigyakorlatok, de a kereszténységben léteznek egy-
szerűbb elmélkedési formák is. Már egy rövid ima, sőt az egyszerű
keresztvetés is erőt ad, mert a napi robot közepette röviden arra go n-
 dolok, ami lényeges. Ellazít az a nyugalom, amelyben akkor lehet
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részünk, ha egy eseményre nem az utolsó pillanatban rohanunk
vagy éppenséggel elkésünk, hanem valamivel előbb érkezünk.

Ezt teszik a szerzetesek is a közös zsolozsmázás előtt. Meg aka-
runk nyugodni, hogy nyugalomban legyünk. Már az imaóra előtt,
mielőtt a kórusba lépnénk, ott állunk a templomajtónál. Rendbe
szedjük gondolatainkat, hogy a következő félóra teljesen Istené le-
gyen. Mások már korábban a helyükre mennek, és ott készülnek
föl. Gondolataikba merülve ülnek a sötétben, vagy felkapcsolják ol-
vasólámpájukat, és az imaszövegeket lapozgatják. Amikor aztán
már az összes szerzetes összegyűlt, teljes lelkükkel vannak ott. Ősi
dolog ez, mégis újnak hangzik, ha manapság írunk róla. Úgy mond-
juk, hogy a meditáció megkezdése előtt „levetjük a mindennapot”.
Ezt tesszük minden alkalommal: nem engedjük, hogy a feladatok és
a gondok hajszoljanak, hanem elszakadunk ezektől, és figyelmün-
ket Isten felé fordítjuk. A Neki szentelt idő magunknak szánt idő.

Az imában Istenre
hallgatunk
Az imában elismerjük, hogy nincs minden 
a hatalmunkban

Ha Kínában mondok szentmisét, mélyen meghat, milyen áhítattal
vesznek részt rajta az emberek. Krisztusban találják meg az ottho-
nukat éppúgy, mint a világ minden részéről jött növendékek ná-
lunk, a Sant’Anselmóban, vagy koreai szerzetestestvérünk Sankt
Ottilienben. Mészáros mesterséget tanult nálunk, de nehezen ér-
tette a nyelvet, és ijesztő volt számára, mennyire különbözik a mi
kultúránk az övétől. De megnyugodtam, amikor esténként, az
utolsó ima után imádságba merülten láttam őt a kis kápolnában;
ott találta meg otthonát.

„Tárgyilagosan” nézve az imádkozás céltalan időtöltés. Lehet,
hogy magát „fölvilágosultnak” érző kortársunk mosolyog, és az
imádkozó embert naivnak tartja. Az imádságot és a vallásosságot
csak azért tekintik még valamelyest létjogosultnak, mert a hit és a
vallás hozta létre például a legcsodálatosabb építészeti alkotásokat
az egész világon. Amilyen erősen kritizálják ma a vallást — többek
között olyan bestsellerekben, mint Richard Dawkins könyve, az
Isteni téveszme (The God Delusion) —, hasonló erővel keresik ugyan -
akkor a spiritualitást. Olaszok százezrei zarándokolnak évente a
kapucinus Pió atya sírjához. És ebben a percben is bizonyára ke-
resztények tízezrei vannak zarándoklaton, templomban, vagy
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egyszerűen imába merülten. Az embereket a csodálatos utáni vágy
sarkallja.

A katolikus egyháznak 2000 éves tapasztalata van a csodákkal.
Ebben az ügyben Rómában a Szenttéavatási Kongregáció illetékes,
amelynek néhány munkatársát én is ismerem. Bár az ott dolgozó
emberek legnagyobb része pap vagy szerzetes, a legapróbb részle-
tekre is kiterjedő pontossággal vizsgálják a világon bárhol előfor-
dult legcsodálatosabb eseteket is. Vannak közöttük nagyon tárgyi-
lagos bürokraták, akik már csodák tucatjait utasították vissza, mert
találtak rájuk természetes magyarázatot. De gyakran ők is azt
mondják, hogy valóban történt valami rendkívüli.

Olvastam egyszer egy tanulmányt: tudósok vizsgálták az imád-
ság erejét. Amerikai keresztényeket imádkoztattak számukra is-
 meretlen koreai asszonyokért, akik meddőnek gondolták magukat.
A terméketlen asszonyok másik csoportját nem támogatták imád-
sággal. És íme: a sikeres megtermékenyülések száma az imával „se-
gített” asszonyok körében jelentősen nagyobb lett. Az egyház még
egy tengeri csata kimenetelét is isteni beavatkozás eredményének
tartja. Amikor a velenceiek vezette keresztény hajóhad 1571 októ-
berében Lepantónál legyőzte az Oszmán Birodalom hajóhadát,
ennek örömére a pápa elrendelte a Rózsafüzér Királynője ünnepét.
Mennyire megható Skolasztika imádsága, aki rossz időért könyör-
gött, hogy Benedek, szeretett testvére, tovább maradhasson nála.

Aki hisz az előre elrendelésben, logikusan nem tartja elképzel-
hetőnek, hogy egy most elmondott imádság változtatni tud Isten
megváltoztathatatlan akaratán. Az agnosztikusok pedig a legjobb
esetben cinikusnak tartják Istent, aki minden válogatás nélkül dönti
el, kinek az imádságát hallgassa meg, és kiét utasítsa el. Én hiszek
az ima erejében. Miért is ne hinnék? Nem hiszünk-e mindannyian
a szeretet erejében? Szívesen nézünk meg olyan romantikus filme-
ket, amelyekben a szerelem minden mást legyőz: összeveszett szü-
lőket, banditákat, szegénységet. És az ugyanilyen láthatatlan imád-
ság hatásában kételkednénk? Sohasem imádkozott még az, aki azt
hiszi, hogy az imádság nem ér semmit.

Aligha vitatható, hogy az imádság képes erőt adni az embernek,
és tudja növelni benne a jót. Különösen szépen — az égiek beavat-
kozásáról nem is beszélve — írta le az imádság erejét a nagy misz-
tikus szerzetesnő, Magdeburgi Mechtild: „Az ember teljes odaadás -
sal végzett imádságának nagy ereje van. Az elkeseredett szívet
gazdaggá teszi, a balga szívet bölccsé, a félénk szívet merésszé, a
gyönge szívet erőssé, a kihűlt lelket lángolóvá. A nagy Istent be-
húz za a kicsiny szívbe, az éhes lelket fölvezeti Isten teljességébe.”

Így élem meg ezt én magam is: az imádság terhet vesz le a vál-
lamról. Ha imádkozom, újra tudatára ébredek annak, hogy nem
minden tőlem függ. Nem tartom magam annyira fontosnak, és
ezért nem is követelek olyan sokat magamtól. Legtöbbször ugyanis
nem a munka terhel túl, hanem a gondok merítenek ki. Ha a szer-
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zetes túl sok mindennel törődik, akkor nagyon tevékenynek tűn-
het, de ennek előbb-utóbb rossz hatása lesz: a csupán többé-kevésbé
fontos problémáktól már nem látjuk azt, ami igazán lényeges. Ha
imádkozunk, ha kérő imát mondunk, föladjuk a mindennel tö rő-
dést. Akkor magunkat teljesen elengedve egyetlen feladat felé for-
dulunk, és nem gondolunk arra, hogy utána egy még nehezebb
vár ránk.

Az imádságban nemcsak kérünk valamit, hanem vissza is tekin-
tünk a saját tetteinkre. Nem bántam-e tisztességtelenül másokkal?
Valóban kedves voltam-e barátaimhoz, társamhoz? Vétkeztem-e?
Az alázathoz hozzátartozik önmagunk megkérdezése. Amikor a
Róma közeli hegyekben, a subiacói kolostorban a szerzetesek zso-
lozsmázni mennek, a templom első harmadában letérdelnek a ta-
bernákulum előtt, ahol az Oltáriszentséget őrzik. Egymás után
mennek be a templomba, és még a legidősebb szerzetesek is aláza-
tosan térdre borulnak. Minden erejüket összeszedik, hogy le tudja-
nak térdelni, azután nagy fáradsággal újra fölállnak, és a helyükre
mennek. Kevés erejüket valami nagyobbért akarják összeszedni.
Ma már alig tesszük meg azt, hogy ilyen módon tegyük kicsivé ma-
gunkat valami nagyobbért, mert eltűnt belőlünk az alázatosság, te-
hetetlenségünk biztos tudata. Hasonló ez ahhoz, amikor a férfiak
nem tudják összeegyeztetni büszkeségükkel, hogy egy járókelőt
megkérdezzenek, ha utat tévesztettek. Nem, ők akarják megtalálni
az utat! Így gyakran még jobban eltévednek.

Ha az Istennel, az igazi jóval szembeni alázatunkat elveszítjük,
viszonylagossá tesszük a gonoszt. Ismerek embereket, akik nem szí-
vesen imádkozzák a Miatyánkban, hogy „szabadíts meg a gonosz-
tól”, és hogy „ne vígy minket kísértésbe”. Elegük van abból, hogy
az egyház ezzel az imádsággal beleszól magánéletükbe, és meg-
magyarázza, hogy mi a „gonosz” és mi a „kísértés”. Meg akarunk
szabadulni ettől, nem akarjuk, hogy rossz legyen a lelkiismeretünk.
Miért is kellene bárki előtt is bűnösnek mondani magunkat?

Minél jobban védjük jogainkat, és minél inkább képtelenek va-
gyunk beismerni bűnösségünket, annál jobban keressük mások
bűnét, olyanokét, akik védekezni sem tudnak. Nem győzünk eleget
beszélni országunk múltja — a „Harmadik Birodalom” — miatti
bűnös voltunk beismeréséről, de ha romlott fiatalok botrányosan
viselkednek, azért a társadalmat tesszük felelőssé. Nem látjuk be,
hogy ennek a társadalomnak mi magunk is a részei vagyunk. Minél
inkább beképzeljük, hogy egy félresikerült világ áldozatai vagyunk,
annál inkább belesüllyedünk az önigazolás és az önsajnálat bűnébe,
a minket ért „jogtalanság” miatt.

Azt persze jól tudjuk, milyen szabaddá és elképzelhetetlenül bol-
doggá tett minket gyermekként, ha bármilyen csekélységért is bo-
csánatot kértünk. Amikor bocsánatot kértem a nővéremtől, mert
bosszantottam, vagy a szüleimtől, mert pimaszul viselkedtem,
utána úgy éreztem, mintha újjászülettem volna, valóban kő esett le
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a szívemről. Hány ember szaladgál a világban ezzel a kővel, és se -
hol sem rakja le, mert annyira hiú!

Ha valaki nem kér bocsánatot, még nevetségessé is válhat, mint
Lutz Heilmann, a baloldal képviselője a Bundestagban, 2008 no-
vemberében. Valamikor a Stasi (az egykori keletnémet Állambiz-
tonsági Szolgálat) főállású munkatársa volt. A Wikipedia internetes
lexikonban töröltetett egy számára kellemetlen szócikket. Ő, aki a
jogtipró rendszer embere volt, most a jogállam eszközeit vetette be,
hogy eltussolja jogtipró múltját. Ez számomra egyáltalán nem rend-
kívüli, hanem tipikus eset: mindenki más súlyos erkölcsi hibát kö-
vetett el, csak én nem.

Nem csoda, hogy ma már alig mennek gyónni az emberek, hiszen
ha nem érezzük magunkat bűnösnek, milyen bűn alól oldozna föl
a pap? Szülők ma csaknem gyermekkínzásnak tartják, ha gyerme-
küket áldozás előtt gyónni küldik. Már régen elfelejtették, milyen
mély a gyermek vallásos érzéke, és milyen felszabadultnak érzi
magát, miután meggyónta aprócska „bűneit”. Gyermekként még
nagyon határozottan érezzük, hogy mi a jó és mi a rossz, de alig-
hogy idősebbek leszünk, máris mindent relativizálunk. Még most
is emlékszem, milyen büszkének, szinte szentnek és újjászületett-
nek éreztem magam első gyónásom után. Néhány nap múlva per-
sze újra bosszantottam másokat, titokban torkoskodtam, de újra bo-
csánatot tudtam kérni, elmehettem gyónni, és újra megnyugodtam.

A gonosz sohasem fog eltűnni a világból, ezt a fogalmat nem tud-
juk eltörölni. De mert kellemesebb a szemünket behunyni és más
„bűnösökre” panaszkodni, ezért mindig újra régi ideológiák után
futkosunk. Vannak emberek, akik mindig ugyanazzal a dologgal
hozakodnak elő. Segíthet rajtuk a gyónás, mert világos, hogy az a
bizonyos dolog meg van bocsátva, éspedig egyszer s mindenkorra.
A gyónás nem pszichológiai eljárás, semmit sem kell földolgozni.
Csak ennyi: most megszűnt, vége van. Föllélegezhetünk. Persze
vannak aggályoskodók, akiknek nem elég egyszerűen azt mondani,
hogy megszűnt. Továbbra is tépelődnek. Ilyenkor pszichológiai se-
gítségre is szükség van.

Ebben a tekintetben a kereszténység rendkívül emberi módon
gondolkodik: szabadok vagyunk a bűn elkövetésére, akkor is, ha
gyónunk és megbocsátunk. Az egyik pillanatban elkövetjük a bű-
nöket, anélkül, hogy ez bárhogyan érintene bennünket. De azok a
pillanatok, amelyekben megbocsátunk vagy megbocsátanak ne-
künk és elfogadjuk magunkat, igazi nagy pillanatokká válnak. Fe-
lejthetetlen kép volt, amikor Willy Brandt 1970-ben a varsói gettó-
ban letérdelt: magára vette a bűnt. Az imádságban mindennap újra
elfogadhatjuk magunkat mint vétkező embereket, amikor azt kér-
jük: „és bocsásd meg vétkeinket”. Ha ezen elgondolkodunk, sza-
baddá leszünk. A természetgyógyászoktól és a távol-keleti orvoslás
szakembereitől szívesen halljuk, hogy egy betegség mennyire ösz-
szefügg valamilyen átélt eseménnyel vagy gonddal. De amikor az
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egyház hív arra, hogy bűnünket Isten és egy pap előtt megvalljuk,
ezt szabadságunk korlátozásának érezzük. Minden orvos egyet fog
érteni azzal a megállapításommal, hogy az ember lelkét és testét
már a gyónásban elmondott ígéret is meggyógyítja: véget vetek
bűnös viselkedésemnek. Isten nem olyan kicsinyes, mint mi. Újra és
újra visszatérhetünk hozzá, és megélhetjük, milyen jót tesz tes-
tünknek-lelkünknek egyaránt, ha valóban úgy érezzük, hogy most
minden meg van bocsátva. Ez irgalmassá tesz önmagunkhoz és má-
sokhoz. Másrészt pedig a megbocsátás erős emberre vall. Belső erőt
és szabadságot ad.

Bár naponta sok minden szépet élek meg, látom a természetet, ta-
lálkozom emberekkel, és mindezt látható istenbizonyítéknak te-
kintem, egész életemet is a hitnek szenteltem, bizonyítani mégsem
tudom, hogy az imádság meghallgatásra talál. Azt azonban tudom,
hogy az ima nekem is segít, már azzal is, hogy a gondomat megfo-
galmazom, mint ahogyan egy beszéd előtt is összeszedem a gon-
dolataimat. Pál leírja, hogy a „be nem avatott arcra borul”, ha meg-
lát egy imádkozó közösséget, mert azt mondja: „Valóban köztetek
az Isten!” Alighogy befejezem az imádságot, úgy érzem, mintha a
terhes mindennapi gondok ugyanilyen tisztelettel máris távozná-
nak a fejemből.

Nekünk, szerzeteseknek könnyebb az imádság, mert gyakrab-
ban imádkozunk. Gyorsabban el tudunk mélyedni az imában, mert
gyakorlatunk van benne. Olyan ez, mint ahogyan a jó úszó gyor-
sabban halad a vízben, mint az, aki már néhány méter után a me-
dence szélén levegő után kapkod, és azt gondolja: ehhez én gyönge
vagyok. Az egyik embernek türelemre van szüksége, a másiknak
az erejét és kitartását kell gyakorolnia. De mi, szerzetesek sem vá-
runk el túl sokat magunktól. Alázattal elismerjük, hogy nem mi ma-
gunk imádkozunk, hanem Isten Lelke imádkozik bennünk. Ő pedig
— írja Pál a Rómaiaknak írt levelében — „gyöngeségünkben segít-
ségünkre siet, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imád-
koznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk szavakba nem
önthető sóhajtozásokkal.” Ezért kérik a szerzetesek minden nap
kezdetén az első imádságukban: „Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy
dicséretedet hirdesse szavam!”

Sokszor azonban én magam is túl rutinosan imádkozom, felszí-
nesen, nem elmélyülve. Gyakran előfordult, hogy a zsoltárokat
mondtam vagy énekeltem a kórusban, de közben gondok nyugta-
lanítottak, és a gondolataim elkalandoztak. Vagy pedig valamilyen
különlegesen jó gondolatom támadt zsolozsmázás közben, és alig
volt vége a közös imának, máris a szobámba mentem, és leírtam.
A nyugalom, a kiemelkedés a mindennapokból kreatívvá teszi az
embert. Rossz dolog-e, ha valaki elkalandozik? Minden bizonnyal
nem. Azt hiszem, hogy Isten nem olyan kicsinyes, mint ahogyan
mi, emberek gondoljuk. Egyszerűen Istennél kell lennünk, az ő ol-
talmát érezve. Ő megérti, hogy nem tudunk szabadulni a gondja-
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inktól, még ha Jézus arra figyelmeztet is, hogy éljünk úgy, mint az
ég madarai, akik nem vetnek, nem aratnak, és mégis találnak enni-
valót. Ennek ellenére kérünk, azaz imádkozunk. Az imádságban
nem teszünk sem többet, sem kevesebbet, mint minden mást félre-
téve föltárjuk gondjainkat, és elmondjuk köszönetünket. Az imád-
ság egyszerűen jelenlét Isten előtt. Éspedig úgy jelenek meg előtte,
amilyen vagyok, és így kezdem el az imádságot.

„Úgy kell imádkoznunk, ahogyan tudunk, nem pedig úgy, aho-
gyan nem tudunk” — írta egyszer nagyon emberbarát módon Basil
Christopher Butler angol bencés, aki részt vett a II. Vatikáni zsinaton.
Ha így teszünk, akkor Szent Pál szavai szerint már nem nekünk kell
imádkoznunk, akkor az ima egyszerűen megtörténik: a Szentlélek
imádkozik bennünk. Jézus azt mondta: „Bármit kértek hittel az
imádságban, megkapjátok.” Én hittel kérek, és sokat kapok.

Az imádság azonban nem csupán kérés, hanem mindenekelőtt
hálaadás. Az ószövetségi zsoltárok jó példát adnak arra, hogy az
ember hogyan fordul teljesen Isten felé, őt dicsőítve, magasztalva,
de panaszkodva is, egészen a jajkiáltásig. A zsoltárok többsége
mégis dicsérő ima. Isten nagyságának színe előtt egyszerűen el-
csendesedünk, és hálát adunk neki létünkért.

Kerényi Dénes fordításai
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NOTKER WOLF – CORINNA MÜHLSTEDT:
Isten megszületik az életünkben
24 karácsonyi elmélkedés

Notker Wolf a karácsony titkát keresi a minden-
napi életben, szerte a Földön. Szemléletesen mond -
ja el tapasztalatait, amelyeket az egész világon el-
terjedt bencés rend prímás apátjaként szerzett,
bejárva a földkerekséget. A prímás apát elmélke-
déseihez Corinna Mühlstedt újságíró és írónő fűz
24 gondolatébresztő buzdítást.

Ára: 1.900 Ft
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