
Az áldás lelkisége
Bingeni Szent Hildegárd — bencés egyháztanító 
— a beteljesedett élet titkáról

Mi a bencés lelkisége lényege? Akik közelebbről ismernek bencés
közösségeket, legtöbbször az „ora et labora” mottót idézik. Igen, az
imádság és a munka, sőt harmadikként a lelki olvasást is hozzáfűz-
hetjük, illetve ennek a háromnak az egysége meghatározza a bencés
életet. Azonkívül a vendégbarátság is lényeges jellemzője a bencé-
seknek, mind az érkező idegen felvétele során bizonyított nyitottság,
mind a közösségen belüli, egymás iránti figyelmesség gyakorlása
által. Még sorolhatnánk további tulajdonságokat, amik fontosak a
bencés életben. Ha viszont elgondolkodunk a bencés lelkiség mély-
reható lényegéről, akkor arra a nézetre juthatunk, hogy a bencés élet
olyan élet, amelyre szíve mélyén minden ember vágyakozik. A szíve
mélyén mindenki bencés szeretne lenni. Ezt a talán túlzásnak tűnő
állítást szeretném megvilágítani.

A bencéseket azért hívják így, mert Szent Benedek Regulája szerint
élnek. Szent Benedek a 6. században élt és írta meg máig is aktuális
szerzetesi szabályzatát. A bencések tehát Szent Benedekről kapták a
nevüket. Ez a név — Benedek — mély tartalommal bír. Nagy Szent
Gergely pápa, akinek Szent Benedek életrajzát köszönhetjük, talá-
lóan utalt erre. Művének első mondata így hangzik: „Élt egy tiszte-
letreméltó életű ember, aki a kegyelem szerint és a neve szerint is
‘Benedictus’ volt.”1 Benedek neve latinul annyit jelent, hogy áldott.
Ezek szerint a bencés életet is értelmezhetjük úgy, hogy „áldott élet”.
És egy áldott, áldásban részesült élet nemcsak néhány szerzetesnek
van fenntartva, hanem minden embernek ez a rendeltetése és vágya:
áldásban részesülni, áldássá lenni. Tehát a bencés élet alapvetően
nem azt jelenti, hogy valaki hosszú fekete ruhát hord és monostor-
ban lakik. A bencés élet lényege minden embert érint!

Maga Szent Benedek Regulája is megerősíti, hogy az az iránymu-
tatás, amelyet tartalmaz, minden ember számára szól. Ha kinyitjuk
a Regulát, mindjárt az elején ez áll: „Ki az az ember, aki életet óhajt
és jó napokat kíván látni?” (Regula: Prológus 15).2 Úgy is kérdezhet-
jük: ki az, aki boldog akar lenni? Bizonyosan nem létezik olyan
ember, aki azt mondaná, hogy ő ezt nem szeretné. Sokkal inkább fel-
tehető, hogy szíve mélyén minden ember azt mondja: igen, ez az,
amit úgy szeretnék, az életet kívánom, jó, boldog napokat látni. Szent
Benedek éppen ehhez akar nekünk Regulájában útmutatást adni.

A Regula érdekessége, vagy még inkább zsenialitása abban rejlik,
hogy bár sokféle dolgot előír, mégsem agyonszabályozni akarja az
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életet. Ismételten hangsúlyozza Benedek, hogy bizonyos döntéseknél
az adott körülményeket, illetve az emberek különböző szükségletét fi-
gyelembe kell venni. Így nagy teret ad az apát konkrét mérlegelésé-
nek. Ezt a bölcs megkülönböztetést, helyes mértéktartást a „discretio”
fogalmával nevezi meg. Nagy Szent Gergely az előbb említett élet-
rajzban ebben a „discretio”-ban foglalja össze a Regula lényegét.3 Ez
a titka annak is, hogy Szent Benedek Regulája még 1500 év után is ak-
tuális, és nem csak a monostor falain belül adhat útmutatást a betel-
jesedett, megáldott élethez. A késő ókorban sok szerzetesi szabályzat
született, Szent Benedek Regulája mégis évszázadokon keresztül
a mai napig mértékadó maradt. Ez éppen annak köszönhető, hogy a
Regula megengedi, sőt megkívánja, hogy minden korban, minden
kultúrában, minden földrajzi helyen újraértelmezzék és a körülmé-
nyekhez szabják a benne lévő előírásokat.

A történelem hosszú évszázadain át sokféleképpen értelmezték a Re-
gulát. Ebből a gazdag hagyományból most Bingeni Szent Hildegárd
(1098–1179) személye szolgáljon példaképp. Hogy miért pont ő? Eh-
hez érdemes tudni, hogy 2012. október 7-én XVI. Benedek pápa egy-
háztanítónak nyilvánította Szent Hildegárdot, a középkori német ben-
cés apátnőt. Ennek jelentőségét akkor érthetjük meg, ha röviden
felidézzük, mit is jelent az, hogy egyháztanító. Ez a cím az újkorban
alakult ki. XIV. Benedek pápa, még pápasága előtt mint egyházjogász,
1738-ban megjelent művében három kritériumban határozza meg az
egyháztanítóság lényegét: kiemelkedő tanítás (doctrina eximia), az élet
szentsége és egy pápa vagy általános zsinat nyilatkozata.4 XIV. Bene-
dek pápa ezzel megteremtette azt a mércét, amely alapján lehetővé vá-
lik bizonyos szentek eme különleges kiemelése: azokat a szenteket nyil-
vánítják egyháztanítónak, akik szellemi képességükkel a teológiai
gondolkodást előmozdítják, a keresztény életet elmélyítik, és ezáltal
tanúságot tesznek az egyházban és az egyházért. Ezzel a definícióval
XIV. Benedek egyértelműen hangsúlyozta, hogy a tanítás hitelessége
az életmóddal elválaszthatatlanul összefügg. Csak az tud igazán teo-
lógiát művelni, akinek tanítása az életében gyökerezik, és aki életével
hitelesíti tanítását. Hiszen tudjuk Szent Páltól, hogy a tanítás szerető
odaadás nélkül csak zengő érc vagy pengő cimbalom (1Kor 13,1).

Az egyháztanítóvá nyilvánítás hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy
szent tanítása az egyháztörténelem bizonyos korszakában aktuali-
tást nyerjen. Így fel kell ismernünk azt az üzenetet, amely abban
rejlik, hogy Szent Hildegárd a 21. század kezdetén részesült ebben
a megtiszteltetésben. Ha belegondolunk, hogy Tiszteletreméltó
Béda és Canterbury Szent Anzelm mellett Bingeni Szent Hildegárd
a harmadik bencés egyháztanító, akkor megértjük, hogy ez felhí-
vás számunkra, hogy felfedezzük, mit is mond nekünk, a 21. század
embereinek ez az új egyháztanító Szent Benedek nyomdokán az ál-
dott, beteljesedett életről.

Hildegárd életét és lelkületét Szent Benedek Regulája határozta
meg. Szent Benedek azt követeli Regulájában az apáttól, vagyis a fe-
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lelős pozícióban állótól, hogy élete összhangban legyen azzal, amit
tanít, illetve inkább példával, mint szavakkal tanítson (Regula 2,11–
16). De alapvetően minden szerzetest, mindannyiunkat arra buzdít
Benedek, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal (Regula 19,7). Hil-
degárd példaszerűen megvalósította ezt. Hiszen tudta, hogy a teoló-
gia, Isten szeretetének hirdetése az emberekhez való odafordulást je-
lenti. Szegények és nemesek, betegek és sikeresek, mindenki iránt
megkülönböztetés nélkül nyitottan élt, és minden ember számára
hirdette Isten odaforduló kegyelmét. Hildegárdot látnokként tisztel-
jük. De ha igazán megértjük művét és mondanivalóját, akkor belát-
juk, hogy nem kivételeseknek fenntartott misztikát hirdet. Maga min-
dig hangsúlyozta, hogy látomásait éberen és józanul kapta, soha nem
volt elragadtatása. Így tanítása is minden ember számára szól. Lé-
nyege abban áll, hogy Isten velünk, emberekkel üdvtörténetet ír. Isten
minden emberrel személyesen szeretné megélni az üdvtörténetet.

Hildegárd éber tanúja volt korának és észrevette, érzékelte az „idők
jeleit”. A 12. század az egyik legizgalmasabb korszaka a történelem-
nek. Nagyon sok változás történt politikai, társadalmi, vallási és kul-
turális téren, ami még a mi korunkban is érezteti hatását. Hildegárd
egész életműve válasz korának kihívásaira. Fiatalon kezdte meg szer-
zetesi életét a Disibodenbergen, ahol egy újonnan alapított bencés férfi
monostor működött, a mainzi egyházmegye akkori legmodernebb
monostora. Ennek a szomszédságában élt a kis női szerzetesi közös-
ség, amelyhez Hildegárd tartozott. 38 évesen ő lett a női konvent apát-
nője. 1141-ben, 43 évesen különös élményben részesült. Lenyűgöző
fénylátomásban azt a megbízást kapta, hogy írja fel „látomásait”. Így
43 évesen megkezdte teológiai-irodalmi tevékenységét. 1150 körül,
majdnem 40 év után, amit Hildegárd a Disibodenbergen töltött, új
monostort alapított a Rupertsbergen, ott, ahol a Nahe folyó a Rajnába
torkollik. Sokoldalú tevékenységet folytatott, így híre kisugárzott a
Rupertsbergen túl messzi vidékekre. Társadalmi téren leveleivel fej-
tett ki nagy hatást. Levelezésben állt pápákkal, apátokkal, püspökök-
kel, érsekekkel, de világi uralkodókkal is, például Barbarossa Frigyes
császárral. Azonkívül prédikált is, nő létére a középkorban, hajóra
szállva fontos városokba utazott, mint Trier, Köln, Mainz, hogy ott
hirdesse élő szóval Isten Igéjét. Szociális és karitatív szolgálatával eny-
hítette a betegek és rászorulók szenvedéseit és nyomorát. Tanácsai-
val az embereknek lelki szorongatottságukban segített. Ugyanakkor
művészi tehetséggel is megáldott volt. Egyházi énekeket komponált,
és ezzel a liturgia ünneplését gazdagította. Számos teológiai művet
írt, amely több kötetet foglal magába. Hildegárd nem az egyetlen nő
a középkorban, aki irodalmi műveket alkotott, de műveinek terje-
delme, teológiai mélysége és eredetisége miatt egyedülálló alkotást
hagyott az utókorra.

Hildegárd életének rövid felvázolásából láthatjuk, hogy szemé-
lyiségében sokféle elem forrt össze szerves egységgé: irodalmi, il-
letve teológiai munkásság; vezetés és menedzseri képesség, hiszen
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monostorát nemcsak lelkileg kellett vezetnie, hanem ki kellett har-
colnia a gazdasági, jogi és intézményi függetlenséget; társadalmi,
politikai, egyházpolitikai tevékenység; karitatív szolgálat; lelki ve-
zetés és pszichológiai érzék; és nem utolsósorban szent életforma.

Ilyen sokrétű tevékenységhez szükség van alapzatra, gyöke-
rekre. Ezt az alapot Hildegárd monostorában teremtette meg. Irány-
mutatóként Szent Benedek Reguláját választotta, mert benne is-
merte fel azt az útmutatást, amely tájékozódást nyújthat egy olyan
korszakban, amelyet átalakulások jellemeznek. Az átalakulások,
változások egyben bizonytalanságot és félelmet is magukkal hoz-
nak. Hildegárd a bencés eszmékkel próbált az elbizonytalanodott
embereknek szilárd támaszpontot adni. Egész életműve bencés lel-
kiségéből forrásozik. Művei megértéséhez is Szent Benedek Regu-
lája adja a kulcsot. De fordítva is érvényes: a művein való elmélke-
dések során a bencés lelkiség új dimenzióit fedezhetjük fel.

Hildegárd alapvetően képekben fejezi ki mondanivalóját, nem teoló-
giai értekezésekben és szakkifejezésekkel. Egy látomásában így festi
le Szent Benedek portréját: „Benedek olyan volt, mint egy második
Mózes: kőbarlangban élt, és testét az élet szeretete miatt szigorúan
gyötörte és kordában tartotta, mint ahogyan az első Mózes Isten pa-
rancsára kőtáblákon szigorú törvényt adott a zsidó népnek. De aho-
gyan Isten Fia ezt a szigorú törvényt az Evangélium édességével át-
lyukasztotta, úgy tett Benedek is, aki a szerzetesi életformának
ideálját, amely azelőtt igen kemény volt, a Szentlélek sugallatának
édességével járható, kiegyensúlyozott úttá alakította, és így nagy sereg
embert nyert meg a szerzetesi életformára.”5

Hildegárd találóan foglalja össze azt a lelki fejlődést, amelyet Be-
nedek végigjárt. Először szigorú életmódot folytatott, remeteként bar-
langban lakott. Amikor egy közeli monostorban meghallották szent-
életű hírét, megválasztották apátnak. Viszont a szerzeteseitől is olyan
szigorú életmódot követelt, hogy végül meg akarták mérgezni. Bene-
dek ebbe nem keseredett bele, hanem tanult belőle. Szigorú törvény-
hozóból („első Mózes”) megértő mesterré („második Mózes”) vált.
Felismerte, hogy az emberek nagyon különböző jelleműek, külön-
böző tehetségűek, különböző felfogásúak. Így amikor maga alapított
monostort, először Subiacóban, majd Montecassinóban, figyelembe
vette ezt. Regulájában tükröződik ez a tapasztalata. Ha fellapozzuk,
olvashatunk ott makacsokról, engedetlenekről, zúgolódókról, mint
ahogyan türelmesekről, tisztelettudókról és értelmesekről. Benedek
nagyon reálisan írja le az embereket. De éppen ezáltal sikerült neki
egy kiegyensúlyozott regulát alkotnia. A Regulában találkozhatunk
saját realitásunkkal, saját belső valóságunkkal.

Az idézett szövegben így fogalmaz Hildegárd: „a szerzetesi élet-
formának ideálját, amely azelőtt igen kemény volt, a Szentlélek su-
gallatának édességével járható, kiegyensúlyozott úttá alakította”.
A latin szövegben „discreta via” (kiegyensúlyozott út) szerepel. Ez
azt jelenti, hogy Benedek élettapasztalatából egy diszkrét (discretiva)
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regula született, amely minden ember számára feltárja az Istennek
szentelt élet lehetőségét. Az áldott élet útja mindenki számára
nyitva áll, bármilyen tehetséggel, bármilyen képességgel rendelke-
zik is. Az egyetlen döntő kritérium, hogy meghalljuk Isten hívó sza-
vát: „Ki az az ember, aki életet óhajt?”

A Regula ennek a hivatásnak megélésében kíván utat mutatni.
Célja az, hogy az Evangélium vezetésével járjuk Isten útját (Regula:
Prológus 21). A Regula ilyen értelemben az Evangéliumot fordítja le
egy konkrét életmódra. Hogyan történik az Evangélium e „discretiv”,
bölcs szellemiséggel átjárt fordítása? A Regula legtöbb fejezete előírá-
sokat tartalmaz: a napirendről, arról, hogy hogyan bánjunk a monos-
tor szerszámaival, az étel és ital mértékéről, a vendégek fogadásáról.
Benedek büntetésekről is ír, ha valaki eltér a közös szellemiségtől.
E tulajdonságok alapján megállapíthatjuk, hogy a Regula irodalmi
műfaja törvénykönyv. Ezt Benedek kifejezetten hangsúlyozza (Regula
58,10). Nem áll ez ellentmondásban az Evangéliummal? Mi köze a
törvénynek és az Evangéliumnak egymáshoz?

Mély bölcsesség rejlik abban, hogy Benedek törvénykönyvet írt a
szeretet megőrzésére, mint maga fogalmazza meg az előírások célját
(Regula: Prológus 47). Amit egy egyházjogász az egyházjogra általában
vonatkoztatva mondott, az illik a Regulára: a tapasztalat azt mutatja,
hogy a „jog” fogalmával nem a „szeretet” áll szemben, hanem a „ha-
talom” és az „önkényesség”. Ahol tehát nincs jog, ott nem az érvé-
nyesül, akinek nagyobb a szeretete, hanem akinek nagyobb az ereje.
Ezt mindenütt megfigyelhetjük, államban, társadalomban, családban,
munkahelyen, de még egy szerzetesközösségben is. Törvényekre
azért van szükség, hogy védjük az életet.

A törvények törvénye és minden törvény ősformája az ószövetségi
Tízparancsolat. Keletkezésének üdvtörténeti helyzete megérteti ve-
lünk, hogy miben áll a törvény lényege. A Tízparancsolatot Isten adta
Mózes által, amikor népe kivonult Egyiptomból, a szolgaság házából.
A Tízparancsolat a szabadság megtapasztalásában gyökerezik. Ugyan -
akkor Isten a Tízparancsolattal meghívja népét, hogy a világban maga
is a szabadság megtapasztalását segítse elő. A Tízparancsolat a sza-
badságot garantálja, és lehetővé teszi, hogy mindenki, aki megtartja,
a felszabadítás folyamatán munkálkodjon.

Ha tehát Hildegárd Benedeket mint második Mózest ábrázolja,
akkor arra utal, hogy Benedek Regulája ezzel a felszabadító erővel
rendelkezik. Ha megvalósítjuk a Regulát, akkor a szabadság szel-
lemiségét valósítjuk meg a világban. A bencés élet, az áldás lelki-
sége a szabadság megvalósítására hív. A szabadság pedig a szere-
tet legalapvetőbb feltétele.

A szabadság és szeretet ideáljának megvalósítása a mindennapokban
történik. Ezt Hildegárd regulamagyarázata bizonyítja. Ebben a mű-
vében levél formájában megjegyzéseket fűz a Regula kiválasztott ré-
szeihez. Ha kézbe vesszük ezt az írást, az tűnik fel elsőként, hogy Hil-
degárd a Regula központi fejezeteit figyelmen kívül hagyja. Így nem
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ír magyarázatában a Regula csodálatos 72. fejezetéről, amelyet a Re-
gula szeretethimnuszának tartanak. A közösséggel kapcsolatban és a
testvérek egymáshoz való viszonyáról csak ennyit ír, kiindulva a Re-
gula egyik mondatából: „Akárhol találkoznak egymással a testvérek,
a fiatalabb kérjen áldást az idősebbtől (Regula 63,15), tudniillik kö-
szöntésként, mert ezáltal fejezi ki a fiatalabb alázatosan, hogy aláren-
deli magát az idősebbnek.”6 Ebben az egy mondatban benne van a
szeretet csírájában: ha a testvérek tisztelettel találkoznak, akkor ez a ta-
lálkozás áldást hoz. A köszöntés elég csekély dolog, mégsem magától
értetődő, főleg a mai társadalomban. Életünk útjain a legtöbb ember
mellett köszönés nélkül megyünk el. Tegyük fel egyszer a kérdést: ho-
gyan nézne ki a társadalmunk, ha elkezdenénk egymást köszönteni?
Mi történne, ha köszöntenénk egymást a metróban vagy a villamoson,
ahol valójában egy átmeneti időre sorsközösséget alkotunk?

A köszöntés az első kis lépés, amely segítségével gátakat és előíté-
leteket építhetünk le. A köszöntés az első és mindenki számára gya-
korolható módja, hogy közvetítsük egymásnak Isten üdvhozó sze-
retetét, ahogyan arra Ferenc pápa felhívja figyelmünket.7 Ezt a
minimális követelést nem szabad lebecsülnünk. A köszöntésben egy
jó szót mondunk a másiknak: „bene-dicere”, amely egyben áldást je-
lent. A köszöntésnek erre az áldó hatására emlékeztet Benedek és Hil-
degárd. Benedek tudja, hogy mekkora ereje van a jó szónak, és erre
buzdítja a monostor házgondozóját: „ha valakinek nem tud anyagit
adni, nyújtson akkor legalább jó szóval feleletet, amint írva van: »A jó
szó többet ér a legjobb adománynál (Sir 18,17)«” (Regula 31,13–14).

Ezt a mindennapokban tudjuk gyakorolni, látszólag apró dolgok-
ban, és akkor eljuthatunk arra a megtapasztalásra, hogy Isten minde-
nütt jelen van. A Regula elején ezt Benedek csodálatosan foglalja
össze. Az egymásnak kimondott jó szóban („benedicere”, áldás) Isten
jelenléte nyilvánul meg: „Ezt kiáltja az Úr a népsokaságnak, amikor
keresi munkását: Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván
látni? Ha ennek hallatára ezt feleled: Én, akkor Isten ezt mondja
neked: Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el a nyelvedet a gonosz-
tól, ajkad ne szóljon csalárdságot [fordítva fogalmazva: beszélj jól,
benedicere], fordulj el a gonosztól és tedd a jót. Keresd a békét és járj
utána! Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja
könyörgéseteket. És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom
nektek: Íme, itt vagyok. Mi lehetne édesebb számunkra, szeretett test-
véreim, az Úrnak e minket hívó szavánál? Íme, így mutatja meg jósá-
gosan az Úr az élet útját.”8

Mint a Regula imént idézett szavai rámutatnak, a bencés élet alap-
meggyőződése, hogy Isten jelen van életünkben, és hogy életünket
Isten jelenlétében élhetjük. Ennek begyakorlására Benedek három ma-
gatartást tart alapvetőnek, amelyre szerzeteseit fogadalommal köte-
lezi. A bencés fogadalom nem az ismert három evangéliumi tanácsot
(szegénységet, tisztaságot, engedelmességet) foglalja magába, hanem
engedelmességet, állhatatosságot és állandó megtérést (Regula 58,17).

6Hildegardis Bingensis:
De Regula Sancti

Benedicti.
(Ed. Hugh Feiss.)

In uő: Opera minora.
(Ed. Peter Dronke,

Christopher P. Evans,
Hugh Feiss, Beverly

Mayne Kienzle, Carolyn
A. Muessig, Barbara

Newman.) (Corpus
Christianorum.

Continuatio Mediaeualis
226), Brepols, Turnhout,

2007, 95. (Ford. Z. M.)

7Ferenc pápa:
Evangelii gaudium,

Nr. 121.

8Szent Benedek
Regulája, i. m. 20.

Az áldás lelkiségének
teológiája: a bencés

fogadalmak a hit,
remény és szeretet

tükrében
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Ez a három alapmagatartás az áldott élet feltétele. Ugyanakkor meg-
láthatjuk, hogy ez a három fogadalom mélyen összefügg a három
teológiai erénnyel: hit, remény, szeretet.

Engedelmesség — hit
„Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja kö-
nyörgéseteket. És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nek-
tek: Íme, itt vagyok.” Isten e jelenléte csodálatos ígéret. Mégis, ha a vi-
lágban körülnézünk, akkor teljesen más valósággal találkozunk.
Életünk realitásában néha az a benyomásunk támadhat, hogy a világ
úgy néz ki, mintha Isten nem létezne. Istent nem lehet ebben a világ-
ban bebizonyítani, mint egy matematikai tételt. Isten megengedi, sőt
eltűri, hogy közvetlen beavatkozása nélkül álljuk meg helyünket az élet-
ben. Isten ezen érzett távolléte kétséget kelthet szívünkben. Sőt, sok kor-
társunkban ez állandó állapottá vált. Hildegárd ismeri azt a belső szo-
rongatottságot, ami az ember szívét elfoghatja egy isten-telen világ láttán.

Hildegárd egyik mesteri fogása, hogy az emberi lelkiállapotokat
megszemélyesíti, és így plasztikusan kifejezésre juttatja. Egyik mű-
vében a hitetlenséget Isten elfeledéseként („oblivio Dei”) személye-
síti meg és hangját is hallatja: „Mivel Isten nem ismer engem és én
sem ismerem őt, miért tagadjam meg saját akaratomat? Isten nem
akar engem, és én sem érzem őt. Sokan kiabálnak valami más életről,
amelyet én viszont se nem ismerek, és nem is hallottam róla. Még
senki nem mutatta meg nekem.”9

Hildegárd viszont azt is tudja, hogy nem Isten távollétének meg-
tapasztalása mondja bennünk az utolsó szót. Sokkal inkább meg van
győződve, és ezt ki is fejti, hogy egy olyan tehetséggel vagyunk meg-
áldva, amely képessé tesz minket arra, hogy megnyissuk magunkat
Isten felé. Hildegárd ezt a tehetséget, képességet „rationalitas”-nak ne-
vezi. Ez meglepő, mert a „rationalitas”-t inkább mint józanságot, ész-
szerűséget fogjuk fel. Hildegárd ezzel szemben arra tanít, hogy Isten
maga a „rationalitas”, ami számára azonos értelmű a szeretettel. Hil-
degárd értelmezésében, vagyis egy nagyszerű látomásában, a „ratio -
nalitas” a teremtés elvét jelenti: az isteni szeretet megszemélyesített alak-
ja mondja magáról, hogy ő az a tüzes erő, amely minden teremtményben
elrejtve él, és amely által minden lángol, és ezért létezik. Ez a tüzes erő,
a szeretet, egyben a „rationalitas”, amely magában hordja az igét, amely
által minden lett.10 Hildegárd tanítását értelmezve elmondhatjuk, hogy
a „rationalitas” két módon valósul meg: 1. kapcso lat (relatio): a „ra tio -
nalitas” a szeretet történése, megélése (Szentháromságos Isten); 2. te-
vékenykedés (operatio): a „ra tio nalitas” teremtő erő (Teremtő Isten, Meg-
testesült Isten). Az, hogy az ember Isten képmá sa, abban áll, hogy Isten
nekünk is „rationalitas”-t ajándékoz. A „ra tio nalitas”-ban részesedve
képessé válunk egy olyan valóság dimenzi óit is érzékelni, amely az ér-
zékelhető világot felülmúlja. A „rationalitas” a mi Isten-képességünk,
befogadóképességünk Isten iránt.

A „rationalitas” legnemesebb gyakorlása a hit. Hitünk mértéké-
ben tudjuk Isten szeretetét és működését életünkben érzékelni. Ezt a

9Hildegardis Bingensis:
Liber uite meritorum.

(Ed. Angela Carlevaris.)
(Corpus Christianorum.

Continuatio Mediaeualis
90), Brepols, Turnhout,

1995, 176. (Ford. Z. M.)

10Hildegardis Bingensis:
Liber diuinorum operum.

(Ed. Albert Derolez,
Peter Dronke.)

(Corpus Christianorum.
Continuatio Mediaeualis
92), Brepols, Turnhout,

1996, 47–50.
(Ford. Z. M.)
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tapasztalatot Hildegárd szintén megszemélyesített formában juttatja
kifejezésre. Ahogyan a hitetlenségnek hangot adott, úgy hangot ad a
hit megtapasztalásának is. Így szól a megszemélyesített „életszent-
ség”: „Istenhez kiáltok és mindent, amire szükségem van, tőle várok.
Isten parancsait összegyűjtöm és bennük maradok, míg Istent meg-
pillantom és felismerem. Szárnyakat kapok a jó ismeret által, amely-
ben Istent megérzem és az imádság hárfáját pengetem (…). Nem a
föld ad az embernek táplálékot, öltözéket és amire szüksége van,
hanem Isten. Az emberek látják, hogy minden nő, de nem látják,
hogy honnan és hogyan nő, viszont tudják, hogy minden növekedés
Istentől van. Senki nem képes az embereket és a világot növekedésre
bírni, senki nem képes még a legkisebb létezőt sem életre kelteni, csak
Isten maga. Ezáltal ismerjük fel, hogy Isten létezik.”11

Ez az idézet rámutat, hogy a hittel rendelkező embernek finom, ér-
zékeny érzékelő-képessége van. A hívő ember lát és hall, sőt többet lát
és többet hall, és tud odahallgatni. Az ennek megfelelő latin szó, „ob-
audire”, egyben engedelmességet is jelent. Ez teológiai összefüggése-
ket tár fel: az engedelmesség abban teljesül be, ha képesek vagyunk Is-
ten láthatatlan tevékenységét látni és hallani, és bízni benne, teljesen
ráhagyatkozni. Ebben az odahallgató és látó hitben, ebben a ráha-
gyatkozó, bízó és engedelmes hitben tudjuk felismerni Isten önkinyi-
latkoztatását a teremtésben, a történelemben és életünkben: „Ha ezt meg-
teszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket. És
még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: Íme, itt vagyok.”

Állhatatosság — remény
Isten megtapasztalása hitből és engedelmességből csak akkor hiteles,
ha ez a hétköznapjainkban igazolódik be. Ehhez járul hozzá a máso-
dik bencés fogadalom: az állhatatosság. Az élet csodája és ajándéka,
hogy minden nap újra felkelhetünk, és minden nap újra kezdhetünk.
Néha azonban nehézzé válhat ez, és ajándék helyett inkább tehernek
érezhetjük a mindennapjainkat. Ilyen szakaszokban, amikor bénult-
ság vagy sötétség nehezedik ránk, abban tudunk támaszt találni, amit
jó napokban begyakoroltunk: az állhatatosságban.

Az állhatatosságnak semmi köze nincs a helyhez kötöttséghez. El-
lenkezőleg! Az állhatatosság állandó készséget kíván, hogy újra útnak
induljunk és mozgásban maradjunk. Az állhatatosság tele van dina-
mikával és lendülettel. Benedek arra int, hogy ne szaladjunk el mind-
járt az első nehézségek miatt az üdvösség útjáról (Regula: Prológus
48). Hildegárd pedig az igazság útján való kitartásról beszél.12 Az áll-
hatosság főleg a mindennapok monotóniájában vagy válsághelyze-
tekben mutatkozik meg. Ilyenkor tapasztalhatjuk meg, hogy milyen
mélyen vert gyökeret hitünk és bizalmunk.

Ebben az állhatatosságban a remény nyilvánul meg, amely által ké-
pesek maradunk minden nap újra csodálkozni, vagy újra megtanu-
lunk csodálkozni a mindennapok sokszor magától értetődő dolgain.
Ezáltal beláthatjuk, hogy semmi nem magától értetődő, hanem mély
értelmű ajándék. Ebben a reményteli állhatatosságban felragyog éle-

11Hildegardis Bingensis:
Liber uite meritorum, i. m.

176–177. (Ford. Z. M.)

12Hildegardis Bingensis:
Sciuias, i. m. 9.

(Ford. Z. M.)
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tünk értelme, hogy Isten jelenlétében élünk: „Ha ezt megteszitek, sze-
mem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket. És még mi-
 előtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: Íme, itt vagyok.”

Megtérés — szeretet
Isten jelenlétét a harmadik bencés fogadalom fényében foghatjuk fel
igazán: ez a megtérés. Ez arra indít, hogy feltegyük magunknak a
kérdést: milyen az istenkapcsolatom? Azért vágyom Istenre, hogy fa-
lakat ugorjak át? Azért vágyom Istenre, hogy megvilágosítsa útjai-
mat? Azért keresem Istent, hogy betöltse vágyaimat, hogy értelmet
adjon életemnek? Igen, ez mind lehetséges! Maga a Szentírás mondja:
Istennel átugrom a falakat (Zsolt 18,30), Isten megvilágosítja léptei-
met (Zsolt 119,105), Isten minden szorongatott helyzetben velünk
van, de éppúgy boldog pillanatainkban is. Mégis, Isten mindig na-
gyobb! Isten segít, hogy falakat ugorjak át, mert szeretné velem meg-
osztani életemet. Isten itt van minden nehézségemben, mert ő soha
nem hagy el, és minden sötétségen keresztül hordoz. Isten ott van
minden örömömben, mert egyszerűen öröme telik létemben. Isten
keresi velünk a kapcsolatot, a közösséget. Ezt a vonzódását felül-
múlhatatlan módon nyilatkoztatta ki megtestesülése titkában.

Hildegárd csodálatos látomásban mutatja be a Szentháromságot,
amelynek fényes, izzó mélységéből Isten emberként felénk fordul:
„Derült világosságot láttam, benne egy zafír színű emberi alakot,
amely szelíden pirosló tűzben lángolt. A derült világosság átjárta a pi-
rosló tüzet, ugyanígy a pirosló tűz a derült világosságot, míg maga a
derült világosság és a pirosló tűz a zafír színű emberi alakot járta át,
úgy, hogy egyetlen képesség erejével egyetlen fényként léteztek.”13

Jézus Krisztusban Isten egyedülálló és felfoghatatlan módon ajándé-
kozza nekünk jelenlétét: „És az Ige, amely által minden lett, emberré
lett ebben a világban. Ily módon akart Isten az emberrel egyesülni,
mert az embert magához hasonlónak teremtette.”14 Isten megtestesült
Igéje a jó szó („benedicere”), áldás minden teremtényre. Isten akarata
abban áll, hogy mi is belehangolódjunk ebbe a jó szóba, és áldássá le-
gyünk. Ez a szeretet, amely kimondja: jó, hogy vagy! Isten mindegyi-
künkkel szeretné megtapasztaltatni ezt a szeretetet. A harmadik ben-
cés fogadalom, a megtérés, arra indít minket, hogy megnyissuk
magunkat Isten szeretetére és elfogadjuk ezt a szeretetet. A megtérés
az Isten és ember közötti szeretet megélése. A megtérés az, ha hagy-
juk, hogy Isten személyesen megélje velünk szeretetének történetét, az
üdvtörténetet. Ez a bencés élet átfogó értelemben.

„Égi harmat áldásával teljen el, aki a beteljesedett prófétai szót át-
öleli és szívében őrzi. (…) Aki megízleli és emlékezetébe vési, az mir-
hából és tömjénből álló hegy legyen és sok-sok áldás kiáradása. Ál-
dásról áldásra emelkedjen fel.”15 Az ilyen áldás annak a beteljesülése,
amire az emberi szív vágyakozik. Az áldás — nem összekeverendő
a sikerrel — ajándék, adomány, sokszor súlyosan ránk nehezedő ado-
mány, amely életünknek belső izzást és világító kisugárzást ad.

13Hildegardis Bingensis:
Sciuias, i. m. 124.

(Ford. Z. M.)

14Hildegardis Bingensis:
»Testamentum

propheticum«. Zwei Briefe
aus dem Wiesbadener

Riesenkodex. (Präsentiert
und ediert von José Luis
Narvaja SJ.) (Rarissima

mediaevalia. Opera latina
4), Aschendorff, Münster,
2014, 145. (Ford. Z. M.)

15Hildegardis Bingensis:
Sciuias, i. m. 635.

(Ford. Z. M.)
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