
Szentmárton i Mihály

A GONDVISEL~SBE VETETT HIT LelEKTANI VETOLETE

A Gondviselésrő l történő elmél kedés ki1ndulópontja aligha lehet más, mint
Jézus idevonatkozó tan ítása. O a jóságos Istenbe vetett hitet mindig a félelem,
szorongás és aggodalom hátterébe épí tette be, jelezve valószínúleg ezáltal
azt, hogy a Gondvisel és hite nem kívülről ránkruházot t erény, hanem egy
szerúcn egz·isztenciális szükséglet. önmagunk elégtelenségének és végesség é
nek követelménye. A Gondviselé sbe vetett hitet tu loajdonképpen két elemre
lehet t őlbontan i. Negatív eleme a szorongás. Pozitív kifejezője a remény. A
tényleges hit e két pólus között helyezkedik el.

Szorongás

A szorongás sokarcú foga lom. Megkülönböztethe tünk tényleges és elő

vételezett szoro ngást. A tényleges , reál is szorongás, amelyet az egyszerúség
kedvéért gyakran fé lelemnek nevezünk, pontosan meghatá rozott objektumtól
való rettegés. Kierkegaard, aki nemcsak mély megf igyeléseket végzett, hanem
maga is szorongással terhel t lélek volt , felh ívja a figyelmet arra , hogy a fél e
lem nemcsak a fenyegető valóságot jelenti, hanem a telt ételezett veszélyt ls.
Ezért nincs félelem szorongás nélkÜl. A képzelt szorongás leggyakrabban
gyermekeknél jelentkezik, de felnőttekné l is. A gyermek fél a farkas tól , amely
esetleg ott lapul a pincében. A felnőttnél Ide tartoznak a potit ika i szorongá
sok.

Az objektum nélküli féle lem rámu tat a szorongás ig-azi természetére. A
gyermeklé lektani kutatások felt ártak egy érdekes jelenséget: ha a békésen
alvó csecsemő alól kirántjuk a ta lajt , egyé rtelmú szorongástünetekkel válaszol.
Ez tulajdonképpen a szorongás ő smi ntája : a biztonság elveszttése. Létsíkon
ez az életbiztonság elveszttése il l. veszé lyezettsé ge. Ide tartozik a teljes ki
szolgá ltatottság megéléséből fakad ó szorongás, ami egyben rámutat a szoron 
gás igaz.j gyökerére: teremtményi mivoltunk áté lése (Ledergerber, 1976, 21).

A szorongás ezért ösérzés, Fontos hangsú lyozni, hogy i tt érzésról van szó.
A szorongás nem tudás és nem megértés tárgya; nem is ösztön és nem tet
terő, amely az akaratra vona tkozna. Mindez azt [olen ti, hogy nem lehet sem
tudással , sem tudománnyal, sem akaraterővel feloldan i!

A szorongás nem a személyből , hanem a világból eredő érzés . Az ember
tudomásul veszi a valós ághoz viszonyuló állapotát, vagyis azt, hogy csak te
remtmény, amely a lét és nemlét között lebeg, és lényének ellentétes meg
határozói e két végpont ötvözete. A paradoxon csak az, hogy minden bizony
talansága ellenére abszolút, biztos kieléq ülésre vágyik, ésped ig három síkon :
- akarata és hatalomvágya a teljes függet lenséget és önállóságot célozza:
- tudásszomja a hatá rtalan meg ismerésr e vágyH<, a V'ilág és a lét teljes isme-

retére;
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- szerete tigénye a boldog együttlét határtalan örömét és biztonságát igényli.
Ugyanakkor napról napra azt kell tapasztalnunk, hogya beteljesedés na

gyon távol áll a vágytól. Még is kitartóan, csö könyösen él bennü nk a vágy.
Ebben a megosztottságban je lentkezik bennünk az ösblzal om vagy ősszeron

gás.

Az ósszorongás három arculata

A szorongás három alapformája a három alapszüks éqle t visszatükröződése.

1. A s e m m i i s z o n ya : a hatalom , függetlenség és önállóság utáni
vágy meghiúsulása. Az élet veszélyezt etts ége miatti szo rongás sok fo rmában
jelent kezik. Korábban term észeti csapások és vadáll atok veszélyeztették leg 
gyakrabban az életet, ill. mind azok a csapások. amelyek ott szerepelnek mind
a mai napig a Mindenszentek lit ániájának könyö rgő részében : pestis, dö gvész,
háború stb. Ma az életet veszél yezteti a techn ika, köz lekedési bale setek, de a
munkanélküHség ls. A mai emb er azonban érzékenyebbé vált lelki világának
semmibevétele rniatt , Ha nem ismerik el szemé lyi ért ékét. méltó ságát, vagyis
ha veszélyeztetve érz i lelk i függetlenségét, szorongás kerl tl hatalmába.

További szorongáskeltő körü lmény a tulajdonjog , a már elért anyaqi jólét
veszélyeztetettsége . Ilyen újkori fé lelem lenne a kap ital ista szorongás. Mások
szer int \.étezne "szooialista életszorongás" is, amely egzisztenc iál is, ideológiai
létbizonytalanságot jelent. Ez és még sok más körülmény lehet a semmi iszo
nyának kwáltója.

Az egzisztenciális szorongás természetesen elker ülhetet len velejárója az
életnek, mert a veszé lyeztettség árnya mindig és mind enütt ránk vetődik.

Ezért talán pontosabb lenne ezt a szorongást "bizonytalanságérzésnek" ne
vezni, hogy ezálta l is megkülönböztessük a beteges, neurotikus szorongástól.
A szorongás poz itív ill. negatív vo lt ának meg íté lésében döntő az érzés ereje
és jell ege. A szorongás akkor mondható pozit ívnak, ha ell ensúlyozója, a biza
lom lega lább ugyanolyan erejú. Talán nem fö lösleges megjegyezni, hogy kez
detben nem az ósszorongás, hanem az ósbizalom volt.

2. A s ö t é t s é g i s z o n y a: az ér tel em, megismerés és tudás utáni
vágy megh iúsulása, kor l.átozottsága okozta szorongás. A bizonytalanság min
dig szo rongást vált k i. A betegségben nem annyira maga a betegség súlyos
sága a lehangoló, hanem a bizonytalan kimenetel, a betegség természetének
nem ismerése. Egy kísérlet keretében (Amerikában) 8000 beteget kérdeztek
meg, óhaj tják-e tudni betegségük kórtörténetét, HI. megtudni az ,igazságot ?
A betegek 93 %-a igennel válaszolt és saját vallomásuk szer int szorongásuk
nagy mértékben csökkent. De nemcsak a test, hanem a lélek ti<tkai is szeron
gást váltanak ki. A másik ember t itka ugyancsak. Ide tartozik a jövőtől való
szorongás is.
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A nemtudásból fakadó szorongás ellensúlyozója az értelembe vetett hit.
Csakhogy az értelem megsejtése végül is nem tudással és belátással elé rt
állapot, hanem Is mét csak bizalom által éltetett h ~t . Ez a hit, szerencsére,
akkor is jelen van, ha valaki ezt nem tudatosítja , hiszen nélküle nem tudnánk
éln i. Ennek a s ötéts éq-iszonynak ,is megvan a pozitív szerepe : egyre mélyebb
megismerésre ösztönöz bennünket . S~kertelen fe lold ási kísérlet viszont a két
ségbeesés és öngyilkosság.

3. A m a g á n y o s s á g i s z o n y a : a szeretet és biztonság utáni vágy
meghiúsulása. A mellőzötlség érzése abbó l a tudatból fakad, hogy az embe r
nem tartozik sehová, nem szeretik, nem kell senk inek. Itt ,is fontos megjegyez
ni, hogya biztonság, a hova ta rtozás és a szeretet el őbb volt mind létezési
mind személyi sí kon , mint a magányosság. Az ember iség elóbb a szeretet
állapotában élt, csak azután jött a bún és a belőle fakadó érzés, az "elveszett
paradicsom" réme. A csecsemő is elóbb anyja teljes ölelés ében él t , csak
azután következik be az elszakadás miatti tr auma.

Mindebból talán azt az üzenetet tudnánk kiol vasni, hogya szorongás so
hasem alaptalan "üres" érzés, hanem tényleges egzisz tenc iális okai vannak.

Válasz a szorongásra

M'nden félelem (szorongás) valam iféle válaszra, védekezésre, reakc ióra
késztet. Eközben léteznek célravezetó válaszok és olyanok. amelyek újabb
konfli ktus ba, szorongásba sodornak.

A m e n e k ü I é s a leggyakoribb és legáltalánosabb félelmet elhárító
viselkedés . Minden élőlény arra törekszik, hogyelkerülje a veszélyt okozó
helyzeteket. Csakhogy a menekülés is lehet sokféle és nem mindegy ik egyen
érték ű, Ha valaki teljes erejéből fut ni kezd egy felbőszü lt bika elói, akkor ez
nagyon is bö lcs és helyzethez rnért viselkedés. Csakhogy az il yen futás nem
minden helyzetben cé lraveze tó. Az emberek elói nem lehet mind ig elmene
küln i.

Lehet menekülni "szembe" is . Ez az agresszió. Az egyenes támadás valaki
vagy valami ellen tu lajdonképpen félelem okozta menekü lés. Ez egyébként
jell egzetes áll ati viselkedés: a kutya harap, a bak öklel , és mindezt nem bá
to rságból tesz i, hanem félelemből. Ezért a tulajdonképpen i agressz ió sohasem
lehet emberhez méltó viselkedés.

Az agressz ió persze kifejezhetö kül önféle formában. A siko ly vagy a gro
teszk gr imasz tulajdonképpen arra irányul, hogy elrettentse a félelmet ki
váltó másikat. A meghunyászkodás szintén félelmet feloldandó magatartás.
Önmagunk "eltüntetésével" akarjuk elé rni azt, hogya mási knak ne legyen
oka veszélyeztetni bennü nket.
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Végül ide tartozik a cinikus vakmerőség is, a sors kihí vása. Ma egyre több
az ún. veszélyes sport: szabad s árk ányrep ül és. csoportugrás csukott ej tő

ernyővel , víz is í stb.

A menekülés általi szorongás feloldás sohasem lehet teljes, mivel szoron
gásunk igazi okát magun kban hordozzuk, tere mtményi mivoltunkban. De a
mértéktelen szorongással élni sem lehet . Ha a szorongá s tartós állapotának
negatí v következménye it vizsgál juk , akkor azt kell mondanunk, hogya szoron
gás elvakít . A szorongó ember tudata beszűkül, mert telj esen magára össz
pontosul. A szor ongó gyalogos remegve lép le a járdáról, nem látja a közeledő

autót, vagy nem képes józanul kiszámítani annak távolságát il l. sebességét.
Kísérleti s íkon a szorongás a problémák megofdá sának képességével rnér
hető. A kevésbé szorongó személyek több fela datot képesek megoldani, mint
azok, a!<:tk szorongóbbak.

A szorongás legsúlyosabb következménye azon ban az életteI szemb eni
bizalma tlanság. A szorongó ember embe rtársa iban szintén inkább csak a
rosszat sejti, mintsem a jót. Istennel szemben is bizalm at lanná válik ,

A szenvedélyek rabsáoga is egyfa jta szorongást felo ldó próbálkozás. Mér
téktele n evés, ivás, dohányzás, élvhajhászat. A dohányosok éppen arra hivat
koznak, hogy ezáltal akarják lecsil lapít>ani idegességüket, feloldani feszült 
ségükel. A szenvedélyekbe való menekü lés háttere az életszorongás (élet
félelem!). Ám nemcsak testi, hanem le lki szenvedély is létezsk : racionali zmus.
intell ektualizmus, önkényess ég stb . (Lede rgerber, 1976, 114).

Hit által feloldott szorongás

A szor ongás természetfeletti a-lapoko n való felo ldása a hit, bizal om és
szerétet által tö rténi-k. Lélektani szinten - ismételjük - kezdetben nem a
szorongás, hanem az ő sbiza l om és szeretet volt; ebből ad valamit vissza a
hit. Vallásos szinten pedig a bizalom révén az ember részt vesz lsten életere
jében és ez megmenti a telj es tehetetlenség től. A hit által részt vesz lst en
világosságában és tud ásában - ez megmen ti a söté tség és semmi iszonyától.
A szeretet által ped ig részt vesz lsten életközösségében, ez megmenti a ma
gányosságtól.

Az indiai jógában megkülönböztetnek három vallásos-lélektani képességet,
amelyek arra irányulnak, hogy egyensú lyozzák a háro m ősszorongást. Létezik
tehát három jóga út: (1) a teltek jógája, amely az akarat, ösztönök és élet
igen lés, valamint az erőgyakorlás (hatalomvágy kiegy ensúlyozása); (2) a meg
ismerés jógája: célja a le lki vHágosság, értelem és meg ismerés megszerzése
a sötétség iszonyának kiküszöbölésére; (3) a szeretetb en törté nő önátadás
jógája, célja a szeretett istenséggel történő egyesülés .

Azt hiszem itt olyan ősiqazs áqról és ósmegtapasztalásról van szó, amely
általános é rvé ny ű. Ezért némi leegyszerüsítéssel talán meqk ülönböztethe tünk
három szi ntet a Gondviselésbe vete tt hitben [s:
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1. A c s el ek e d e t e k sz int je : az ember igye ksz~k úgy élni és dol
gozni, hogy azáltal a teremtett világban létező és fe li smerhető isteni tervbe
beles imuljon. Talán erre utal Jézus is, amiko r így vall magáról : "Azt cse lek
szem, amit az Atya akar ", vagy : " E:n mindenben Atyám akiaratát keresem ". Ez
volt Mária hite is: " Legyen nekem a te szavaid szerint." Majdnem azt rnonda
nánk, ez a mindennapi élet hite. Itt lsten gondviselő szeretetét és jelenlétét
ismerjük fel a természetes erkölcs és a lelk iismeret je lzései révén. Az ember
érzi : helyesen cselekszi:k és ez betölti életörömmel, életligenléssel ; életét ér
telmesnek látja.

2. A m e g ij S m er é s s z j n t j e : túllá tni, ráérem i isteni valóságokra
olyan helyz-etekben is, amikor ,az emb-er nem lát világosan, i l l. nem látja va
laminek a miértjét. Az emb-er érzi , hogy lsten valam ire hívja őt, de nem lérti
miért. Termés zete ti lt akozik. Ez Jézus getszemáni hite. Múl'jék el tőlem ez a
kehely, - 'imádkoZ'ik. De mégis válla lja a hivást, mert megbízik abban, aki a
hívás mögött áll. Ide tartozlk az olyan döntések meghozása, amelyek feltéte
lezlk a bizonytalan jövőbe nyúló következmények váll alását. Ilyenek a hitben
vállalt papi hivatás , az életre szóló házassági eskü, a hittel vál lalt gyerma1<,
amikor a ,környezet ezt elmarasztelja, vagy amikor a gyermek fogyatékosnak
született. Továbbá ide tartozik egy gyógyíthatatlan betegs'ég hívő elfogadása.
Szép példája en.nek Joni, az életfogytiglani bénaságra ítélt fiatal lány lelk~

metamorfózí.sa. Az elfogadás itt nem a belátáson alapsz ik, hanem abizalmon.

3. A s z e r e t e t s z i n t j e: a telies önátadás, önmagunk kiszolgálta
tottsága minden evidencia nélkül. Abrahám hite ez, aki kész felá ldozni lzsákot,
egyet\.en reményét. A kereszt hite ez. A halál pillanatában ad~uk át így magun
kat a szerető Istennek, hullajtjuk kezébe életünket. Nem kell azonban a ha
lálig várni. Valami ebből a hitből megvalósul minden gyónásban , minden meg
térésben : az ember hi szi, hogy minden gyarlósága, bűn ös mívolta ellenére
szereti ótaz lsten.

A Gondviselésbe vetett hJt buktatól

A Gondviselésbe vetett hit alapja, esetleg buktat6ja az Istenről alkotott
fogalmun\<. Istenképünknek Jézus Istenét kell v~szatüJ<,rözn,i'El: lsten a
szeretet. Ez magába fogl 'alja a jóságot, igazságosságot, jóindulatot , de az er
kölcsi komolyságot i s. Jézus az igazságosságot mindig a szeretet eszközének
tartotta, nem pedig sötét erőnek, amely mintegy rneqk ötözí a kegyelem kezét
és az ártatkant is bünte t i..

Talán furcsán hangz ik, de az lsten iránti szerétet és a Gondviselésbe ve
tett hlt legnagyobb buktat6ja éppen lsten szerétetének hite. Hogyan képes
az örök Jó anny.i szenvedést, tragédiáJ, borzalmat engedni az emberekre? Az
a gondolat, hogy lsten könnyedén elvehetné valal<'i terhét, sokak számára
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próbára teszi a hitet lsten feltétel n élk űl ! szeretetében. Ennek elkerülése végett
fontos, hogy az ember felhagy jon a rrrindenhatóséq gyerekes fogalmával , mert
lsten nem tehet i meg, hogy kétsze r kettő öt legyen. Nem engedhette - saját
üdvösségterve miatt -, hogy Jézus ne szenvedjen , hogy hosszú, békés élet
után haljon meg (Pfister, 1975, 483).

A Gondv iselésbe vetett hit másik két nagy buktatéla a büntető Isten-kép
("szadista atya") és a trag ,jkus J ézus-k ép. A büntető ls ten képe óhatatlanul
visszaránt a pog ány vall ások rítua ltzmus ába. ahol imával és áldozatokkal kell
kienqes ztelrr i, pontosabban: megvesztegetni a haraqos istenséget. Az ilyen
vall ás csak újabb szorongás forrása.

A t rag ikus J ézus-k ép szint én veszélyezteti a hitet. Ez az e~épzel és azt
val lja, hogy Jézus sorsa el kerülhető le tt volna, osak valaki valahol rosszu l
szám!tott. Ez tu lajdonképpen a tehetetlen Isten- kép visszatükröződése. Ez a
fatalizmus vagy determinizmus hálójába ránt ja az embert, vagy ped ig dua liz
musba, miszeri nt lsten metl ett gonosz erő k ls garázJdálkodnak a világban,
amelyek sajnos, néha erősebbek Istennél. Isten tehetet lenségének hite ez,
nem ped i.g jóságának Következménye nem a szorong ás te lold ása. hanem a
sötétlség iszonyának felfokozása.

Remény - a Gondviselésbe vetett hit pozitiv klfejezóje

Mircea Eliade mély meglátása szerint a remény gyökere a "történelem
iszonya" . A tört énelem ugyanis nem más, mint sorssze rű menetelés az isme
ret lenbe. A pogány val lások úgy prób álták feloldani ezt a szorongást, hogy az
örök újjászül etés teológ iájára támaszkod tak. De már lzrael úgy éN meg Istenét ,
rnjnt aki jövőre irányuló törté nelmet ígér . A kivonu lás Istene nem rn4tikus
eredetekre való visszau ta l ás. hanem másmilyen jövöt megsejtető lsten . A múlt
mind ig a jövő Igérete (Moltmann, 1974, 30).

Hernényked ni nem azt jelenti, hogy az ernber nek sok remény e van , ha
nem azt , hogy nyno t tan áll a j övő előtt. A remény ál I a p o t . Alapja mind ig
az Istenbe vetett bizalom. Ab rahám hite azonos teljes bizalmával lsten iránt.
minden k üls ö bizto síték nél kül. A bizalom és remény akkor jut lk,ifejez·ésre a
legvilágosabban és legl'isztább form ájában, amiko r rninden ember i támasz és
bíztostték összeoml ik, de ez kor ántsem jelenti azt , hogy csak pillanatnyi erény.
Ellen kezőleg: tartós áll apot , az ember életének minden pil lanatában lsten
előt t ál l. Ezért úgy ,is mondhatnánk : a remény a [elen pillanat erénye.

Az egész Úszövetségkulcsfogahma az " ígéret" . Az ígéret olyan valóság
hirdetése, amely kívü l esik az embe r látóhatárán . Olyan jövőt jelez, amely
nincs beleírva a j elenbe . Ez tel té telezi a semmibő l való teremtést. A Idnyilat
kozta tás nem a valóság je len áll apotának ért elmezése. hanem annak meg
sejtetése. mivé lehet a világ.

lsten rgéretére az ember reménnyel válaszol. Ki'lép magából - elhagyja
teremtm ényi mivoltának horizon t ját - és rábízza magát arra, aki az rgéretet
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adta . Ez a Gondviselésbe vetett hit. Mindennek kerete lsten szeretete . Fontos
ezt elmélyítenünk. Jézus gyakran buzdított-a tanítványait éppen ilyen értelem
ben: az Atya szereti őket. Maga is ebból a tapasztalatból élt : ..Ez az én szere
tett Fiam . .. " Csak ilyen alapokon képes teljesen az Atyára hagyatkozni.
Ugyanezt kell megtapasztalnia a hívőnek is .

A szorongással szemben i keresztény állásfog lalás ajapja és kiirnlulópontja
Jézus kettős szerete tparancsa. Nem az a keresztény clHja , hogy mindenáron
kfküszöbölje a szorongást - ez lehetetlen - , hanem , hogy úgy tudjon véges
ségének tud atában élni, hogy az a lehető leg kevésbé akadályozza ls ten- és
emberszeretetében. I:rdei<'es megf igyelni, hogya ..Gondvise lés nagyjai" : Avilai
Teréz, Páli Vince, Xavéri Ferenc, ma Teréz anya egyidőben a szocl álls keresz
ténység nagyja i is. Nem a maguk ügyében bíztak a Gondviselésben, hanem
az emberek ügyében. Kiindulópontjuk teh át nem egyén i sorsuk, hanem a meg
sejtett 'isteni te rv. Az újszövetségi szeretet nem önmagáért van, hanem má
sokért.

Mindebból talán azt a következtetést vonhatnánk le, hogya Gondviselésbe
vetett hit tulajdonképpen azonos lsten szerétetének hi,tével. Mi sokszor olt
tévedünk , hogy aprópénzre akarjuk felváltani a Gondviselést, és lefokozzuk
biztosítási ügynökség re. Ezzel szemben a Gondvise lésbe vetett h it - világ
nézet. Talán így is mondhatnánk: a világ nézése - lsten szemével. Megmutat
kozik elsősorban az embe r alaphanqulatában, az események kontemplálásá
ban: a lázadás csodá lkozássá csitul, a csodálkozás szeret ö odahajlássá ne
mesedik.
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Weissmahr Béla

VAN-E IÖRTELME A KIÖRO IMÁNAK?

Nehézségek a kéró Imával kapcsolatban

Az ima, főképpen a kéró lma sokak számára probl éma. ts most nem a
nemhívókre gondolunk, mert az természetes, hogy számukra a kéró imának
semmi értelme sincsen, hanem azokra, akik magukat istenhívóknek vall ják.
Bennük is sokszor felmerül a kérdés: Számolhatok-e komolyan azzal, hogy az
lsten meghallgatja imáma t? Nem illúzló-e, ha bízom abban, hogy lsten telje
síti a kérése met? Ez a kérdés akko r váHk ,ig azán égetóvé, amiko r az lsten
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