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Az örök életre vezető út

…siessünk és csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik

„Siessetek, míg tiétek az élet vi-
lágossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!” (RB 
Prol . 13) . Már felfigyeltünk arra, hogy úgy tűnik, Szent Benedek 
szereti a futás képét használni, amikor arról van szó, hogy lelke-
sen teljesítjük a feladatot . Szent Ágoston híres mondata: Cantare 
amantis est. (Aki szeret, énekel .) Talán ugyanígy mondhatjuk: 
Currere amantis est. (Aki szeret, fut .) Elképzelhetetlen, hogy Ró-
meó fáradtan vonszolja magát Verona utcáin Júlia erkélyéig; a 
futás jellemzi azt, aki szeret, azt, aki vágyakozik . Szent Benedek 
azt akarja, hogy így járjuk az utat, amely az örök életre vezet .

Feltételezem, hogy mindnyájunknak vannak rossz napjai, 
amikor minden, amit kérnek tőlünk, elviselhetetlen tehernek tű-
nik . De még ezen túl is, azzal az örökséggel, hogy Isten önki-
nyilatkoztatása mint Törvény jelenik meg, a bőségesebb életre 
vezető eszközök szinte csak ránk rakott kötelességekként vannak 
megfogalmazva . Az a gond ezzel a megközelítéssel, hogy min-
den kötelezettség vele egyenértékű ellenállást vált ki . Minden 
kötelező dolog alól megpróbálunk kibújni, mert úgy érezzük, 
akadályozza önkifejezésünk szabadságát; utálunk arra gondolni, 
hogy nem a magunk kedvére tevékenykedhetünk . Ha beleesünk 
abba a csapdába, hogy a szerzeteséletet vagy a lelkiéletet külső 
parancsok sorának érzékeljük – törvényeknek, szabályoknak és 
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kötelezettségeknek –, szinte biztos, hogy elegünk lesz belőlük, 
még ha a tudatos szinten meg is vagyunk győződve értékükről .

Igen, Szent Benedek szabályzatot írt; törvényt fektetett le . Vi-
szont ha nem leszünk képesek túlnézni a szöveg előírás jellegén, 
valószínűleg megpróbálunk a lehető legkevesebbet teljesíteni be-
lőle . Ha azt érezzük, hogy minden kötelezettség a spontaneitá-
sunkat fenyegeti, nem valószínű, hogy futni fogunk azon az úton, 
amelyet Szent Benedek elénk tár . Legjobb esetben is panaszkod-
va, talán magunkat vonszolva, pusztán akaraterőnk segítségével 
vagy megbecsültségünk elvesztésétől félve járjuk az utat . Lehet, 
hogy leülünk az út szélén, és csodálkozunk, hogy miért nem ha-
ladunk előre . Vagy pedig keresünk egy másik ösvényt, amely ke-
vésbé nehéznek látszik, vagy pedig egészen egyszerűen építünk 
magunknak egy kényelmeset . Szent Benedek nem avatkozik bele 
szabadságunkba . Egyszerűen irányt mutat nekünk, hogyan jut-
hatunk el arra a helyre, ahova igyekszünk . Minden azzal a kitű-
zött céllal van kapcsolatban, amelyet korábban fogalmazott meg 
a Prológusban: „Ha igazi és örök életet akarsz” (RB Prol . 17), és 
„ha jó napokat kívánsz látni” (RB Prol . 15), ezen az úton haladva 
valósíthatod meg álmodat . Ha nem ez a célkitűzésed és másik 
utat választasz, kövesd azt: „szabadon távozhatsz” (RB 58,10), 
mondja később Szent Benedek a novíciusnak .

Ha azonban ez a te utad, miért nem futsz rajta bizalommal 
és örömmel? Kétségkívül ez könnyebb az út későbbi szakaszán, 
mint az elején . Szent Benedek néhány versben beszél az út kez-
deti nehézségeiről . A valóság az, ha valóban felfedeztük hiva-
tásunkat, ha ez az út Isten terve a számunkra, végtelenül hálás-
nak kéne lennünk, hogy nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy a 
sötétben bolyongva keressük az ösvényt, saját kevéske erőnkre 
hagyatkozva és végül nem jutva sehova . Boldogok, akik gyorsan 
felfedezik útjukat és kitartanak rajta; akadálytalanul fognak ha-
ladni . Ahogy Szent Anzelm írja egyik levelében: „Boldogok, akik 
találtak egy helyet, ahol egész életüket tölthetik, nem kényszer-
ből, hanem örömmel, és anélkül, hogy egyik helyről a másikra 
kellene költözniük .” (Ep. 37)



Gyakran észrevettük: Szent Benedek a Prológusban arra pró-
bál ösztönözni, hogy lelkesen és a szív örömével járjuk azt az 
utat, amelyet mutat nekünk . Nem azért, mintha a szerzetesélet 
mindig örömteli lenne – hiszen tudjuk, hogy nem az –, hanem 
mert így találhatjuk meg lakóhelyünket a mennyek országá-
ban . Ez azt jelenti, hogy a monasztikus élet csak eszkatologikus 
szövegösszefüggésben nyer értelmet . Amikor a monasztikus 
élet sajátos tulajdonságáról elmélkedik, Clairvaux-i Szent Ber-
nát (Apologia 1) az 1Kor 15,19-et ajánlja olvasásra: „Ha kizáró-
lag erre az életre való tekintettel helyeztük reményünket Krisz-
tusba, akkor szánalmasabbak vagyunk minden embernél .” Ha 
nincs túlvilági élet, nincs értelme aggódni jelenlegi életmódunk 
miatt . Akkor mi is elmondhatjuk azt a rigmust, amelyet Szent Pál 
néhány mondattal később idéz: „együnk-igyunk, hiszen holnap 
úgyis meghalunk” (1Kor 15,32 és Iz 22,13) .

A monasztikus életnek csak az örökkévalóság szövegössze-
függésében van értelme . Ez általánosságban vonatkozik a ke-
resztény életre is . Anélkül, hogy hinnénk a túlvilági életben, és 
bíznánk, hogy megtaláltuk az odavezető utat, nincs értelme a ke-
resztény tanítványság útján járni . A II . Vatikáni Zsinat egyházzal 
foglalkozó konstitúciójának, a Lumen Gentiumnak a 7 . fejezete 
ezt a címet viseli: A zarándokegyház eszkatológikus jellegéről és egye-
süléséről a mennyei egyházzal . Az egyháznak sincs értelme, ha nem 
az a jármű, amely a mennybe szállít bennünket . Egy busszal kap-
csolatban a legfontosabb információ az a felirat, amely azt mu-
tatja, mi a végállomás . A busz színe és üléseinek kényelme tel-
jesen lényegtelen, ha a busz nem oda visz minket, ahova menni 
akarunk . Így van ez az egyházzal is . A zarándokegyház mozgás-
ban lévő testület: úton van . Hova tart? Úton van a menny felé . A 
célállomástól kapja sajátosságát és identitását . Amikor hívőként 
a mennyre vágyakozunk, nemcsak úton vagyunk a menny felé, 
hanem valamiképpen elővételezve már ott is vagyunk . Ahogy 
Szent Pál mondja: „A mennynek vagyunk polgárai .” (Fil 3,20)

A monasztikus élet utazás a menny felé; kellemetlenségeit 
bőven kárpótolja a remény, hogy mi vár ránk az utazás végén . 
Ebből a reményből erőt merítve gyorsabbra fogjuk lépteinket . 
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Ahhoz, hogy buzgón siessünk azon az úton, amely az örök élet-
re vezet, mindenekelőtt erősen kell hinnünk, hogy van örök élet; 
hinnünk kell, hogy ez az élet itt a földön, amely olyan valóságos 
és értékes, csak létezésünk első szakasza . Hisszük, hogy ez az 
élet véget ér, a halál után ítélet vár ránk, majd a halálból való fel-
támadás, és végül az örök élet . Ez a hit erősítette meg a vértanú-
kat, és ez a remény ad erőt a szerzeteseknek, hogy életük végéig 
kitartsanak a szerzetesség útján .

 a regula ösvényén 133

Michael Casey
(Szita Bánk fordítása)


