
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.

Irodalom:

Ledergerber, K., Kelne Angst yor der Angst. Freiburg, Herder, 1976. - Moltmann, J .,
Das Experlment Hoffnung. München, Kaiser . 1974. - AA. W ., Dlmenslonl della spe
ranza. Roma. Clttá Nuova, 1970. - Pf lst er , O., Das Christentum und die Angst. Frel
burg, Walter, 1975.

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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elé terjesztett kérés nemcsak általánosságokban mozog . Nemcsak olyasm ire
irányul, amiről eleve tudhatj uk, hogy lsten ígéretei alapján valamikor amúgy
is teljesüi ni fog , mint pl. a kérés: "Jöjj ön el a te országod", hanem amikor egy
pontosan megh atározott, evilági eseményre vonatkozólag kérjük az lste n segít
ségét, amikor tehát egy súly os beteg gyógyulásáért , jó termésért vagy egy fel
bomlóban levő házasság rendbejöttéért imád kozunk. Szabad-e ilyen kérések
kel Istenhez forduln i? Mert hiszen az ilyen kéréssel, melynek beteljesü lése
ill etve be nem teLjesülése ellenőrizhető, úgy tűn ik , hogy próbára tesszük az
Istent magát és egyben sajá t hitünket is. Jogunk van-e ehhez?

A Szentírás tanúsága

A feltett kérdésre az egész Szent frás, vagy is az Ó- és Újszöv etség egy
aránt, vilá gosan igennel felel. Nemcsak azálta l, hogy előfordulnak benne ké rő

imák és beszá:mol imameghallgatásokról, hanem elsősorban azzal, hogy pusz
ta létével közli velünk azt az egyálta lán nem magától értetődő tényt : a min
denható és végtelen Istent, aki senkire és semm ire rá nem szorul, érdekli az
ember sorsa, számára nem közömbös, hogy mi történik velünk. A Szentírás
léte bizony ítja , hogy az lsten önmagát kitárva szövetséget kínált fel az emberi
ségne k és ezáltal megmutatta, hogy személyesen törőd ik minden emberrel.
Ezért fordulhatunk hozzá bizalommal, ezért szabad , sót kell kéréseinket az
lsten elé tárnunk, ezért bízhatunk abban , hogy i mánk nála meghallgatásra
ta lál. Ezt a tanítást megerősítik Jézus ismert szavai az evangél iumokból : " Kér
jetek és kaptok, keressetek és talá ltok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, kap, aki keres, az talál , s aki zörget, annak ajtót nyitnak . .. Ha
tehát ti, bár gonoszak vagytok, tud tok jót adni gyermekeiteknek, akkor menny i
vel inkáb b ad jót mennyei Atyátok azok nak, akik őt kérik" (Mt 7,7-11). Es:
"Amit a nevemben kértek, azt rneqteszern nekt ek, hogy az Atya rn eq dics ő ü l j ö n

a Fiúban. Bármit kértek a nevemben , megteszem nektek" (Jn 14,13-14).
EI kell ugyan ismernünk, hogy ezekkel a szentírási szöveg ekké I kapcsolat

ban jogosan fe l tehető a kérdés : mennyiben vehetjük öket sz ó szer int? Hiszen
úgy tűnik , hogy az Atya saját Fiának , Jézusnak kérését sem hallgatta meg
pontosan úgy, ahogy ez szerette volna, amikor a Getszemáni kertben azért
imádkozott, hogy megszabadulhasson a rá váró kegyetlen szenvedéstől és
haláltól. De ha -igaz az, hogya kérő imára vonatkozó szövegeket értelmeznünk
kell, akkor ez az elv az uto lsó vacsorát követő eseményekre is vonatkozik.
Figyelembe kell ugyan is vennünk, hogy k érd ésünkre magának a Szentí rásnak
tanúsága szer int kettős választ adhatunk. Először is utalhatunk arra, hogy
Jézus nem feltétel nélkül kérte mennyei Atyját, hogy ments e fel a kereszt
halál szükségessége alól, hanem hozzátette : "de ne úgy legyen ahogy én aka
rom, hanem ahogy te ". Továbbá figyelembe kell vennünk, hogy a Zsidókhoz
írt levél t anúsága alapján Jézus imája .hódolaté ért megh allgatásra talált "
(Zsid 5,7), amennyib en őt - enged elmessége miatt - az Atya a halálból való
feltámasztása ált al rneqdicsöltette (vö. Jn 13,31; Fil 2,8-11).
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MIndebból világos, hogy a kérő i ma hatékonyságát fe ltéte l ező hU a Szent
írás tanításának szerves része. Ez kűl őnösképpen megmutatkozik a szlnoptl
kus evangéliumokban. Ezekben a hit egyen lő aqondvlsel ö Istenbe vetett teljes
bizalommal: ő az egyetlen, aki minden bajból ki tud ja menteni azt, ak'i hozzá
fordul: ..Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok éskönyörögtök valam iért ,
higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kéréstek" (Mk 11,24).
A meggyőzódés az ima hatékonyságáról azonban nem jelen ti azt, hogy az em
ber valamik éppen is a maga szolgá latába áll íthatná az Istent. Az imának ez a
mágikus felfogása teljesen idegen az újszövetségi Szentf rástó l. Az ember rá
hagyatkozhat az lsten jóságára, de soha nem használhatja k;i öt önzően a
maga számára.

A kéró lma helye a hívó ember Imaéletében

Az Imának sokféle fajtája van : beszé lünk közösségi és egyéni 'imáról ; lehet
szóbeli vagy elmélkedő ,ima; ez utóbbinak szlnt én sokféle változa ta ismert.
Az lma kiifejezhet dicséretet, hálaadást, kérést. A ké rő ima te hát csak egy faj
tája az imádságnak. Ezt tekintetbe kell vennünk , ha meg akarjuk érten i a
kérő ima mivol tát és je l entőségét. A kérő 'imát tehát nem szabad elválaszta
nunk Imaétet ünk egészétől, hiszen az Istenhez való viszonyunk sokrétüsége
csak ilyen összefüggésben mutatkozhat meg. •

Az ~ma alapvető vonása lsten elisme rése. Minden fajtájában, minden egyéb
szempont mell ett elsősorban azt a meggyőződést fejezzük ~i, hogy életünk
lsten elótt folyik \oe. Az lma m~nd ig hitvall ás: hiszek az Istenben, elismerem,
hogy rá vagyok utalva, t ő le függök, és bízom benne, mert életemet ő fogj a
kiteljes íten5. Hitvallás az ima már akko r 'Is, ha erlY 'ke reső , egy még nagyon
bizonytalan, alapvető kételyektől még nem szabad urt magatartásból fakad.
Mert a kereső , a hitében még bizonyta lan ember imájában is kifejezésre jut
legalább a kívánság, a vágy: bárcsak biztos lehetnék abban, hogy van lsten ,
léteztx egy személyes feltétlen valóság, aidtól minden függ, s ennélfogva a
saját életem és egész létem biztos alap ja lehet.

Az 'imában elismerjük az Istent és egyben megva l ~j uk esetlegességünket,
tererntett voltunkat. Ez a dolog természetéből következik , vagyis Imádkozva
ezt akkor ,is megtesszük, ha erre kLfejezette n nem ,is gondolunk. Ezzel elism er
jük és mind ig újra tlKiatosí tjuk , hogy nem ml vagyunk a vil,ág közepe , hogy
létünknek és életünknek igalli súlypont ja önmagunkon 'kívül van egy nálunk
mérhetetlenül nagyobb valóságban, és hogy ez a valóság nem valami, hanem
Valaki. Mégpedig olyan valaki, akitól életünket nem ~Il féllenünk, akinek
nyugodtan, te ljes bizalommal átadhat juk magun kat, mivel, ha életünk súly
pontját valóban belé helyezzük, nem fogunk csalódni.

Ezt persze végeredményben nem magun któl tudju k. A bizonyossáqunk .
hogy az Istent meg (.ehet szöll tani, ő egy valaki, egy végtelen "Te ", akihez
eljut a szavunk, nem tőlünk ered. Soha nem lehetnénk biztosak abban , hogy
Istenhez intézett szavaink nem foszlanak szét a semmiben , ha a kezdem énye-

30



zés a párbeszédre tőlünk indult vosna ki. Mivel azonban a d ialógust az lsten
kezdte el, mivel a hozzá intézett szavunk mind ig csak válasz a hozzánk inté
zett szavára, ezért tudhatjuk. hogy valóban párbeszédbe bocsá tkozhatunk
vele, Ebben a perspektrvában van helye a kérő imának. Az lsten létének és
gondviselő jóságának elismerése és annak megvallása, hogy tő le függünk,
hogy rá vagyunk utalva , valarrént az a tudat, hogy hozzá való személyes vi
szonyunk az ő önmagát kinyilatkoztató kezdeményezésén alapszik, teszi lehe
tövé, i,lIetvekés2ltet arra, hogy kéréseinkkel hozzá forduljunk.

Egy fontos, de klegészitésre szorul6 szempont

Mivel a kérő i ma egyik mozzanata annak a dial6gusnak, amelyet az Isten
nel egész életünkön át folytatunk, azért a kérő imával fog lalkozó kereszt ény
ir6k mindig hangsúlyozt ák, hogy az lsten m i n d e n állhatatos és biza lom
mal hozzá intézett i mát valamtképpen meghallgat. Valami tehát mind ig tö rté
nik az ima következtében, ami je lentős a saját üdvösségünk i ll etve azok üdvös
sége szempontjából, akikért kérésünkkel hozzá ford ultunk. De nem mind ig
az t őrt éník, amit mi kívántunk és nem szükségképpen úgy történik, ahogy mi
szerettük volna , mert az lsten jobban tudja, hogy mi vál'ik igazán javunkra.

Ezzel kapcsolatban gyakran kiemelik a következő szempontot. A h ftből

táplálk ozó, az lsten gondvise lő jóságát fel té te l ező , a saját teremtményi vol
tunkat elismerő és állhatatos kérő imának egyik lényeges következménye az,
hogy álta la készségesebbek leszünk az lsten akaratának elfogadására. A kérő

ima tehát mindenképpen javunkra váli'k, amennyiben álta la az előzőleg talán
elviselhetetlennek túnő eseményekben - anélkül , hogy önmagukban megvái
toznának -, fel tudj uk iosmerni az lsten rendelkezését. Ez a feHsmerés pedig
erót ad arra, hogy elfogadjuk azokat. Ennek pedig az a következménye , hogy
ezek az események - mivel viszonyunk hozzájuk alapvetően megváltozott 
számunkra már egészen más, sokkal pozití vabb jelentőségg el bírnak, mint
azelőtt.

Ez a magyarázat annyiban helytálló, hogy mlnden h itből fakadó kérő imá
nak lényeges tartozéka a nem m~ndig kimondott, de mindig hozz á é rten d ő

feltétel : "de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd " . ~s igaz az is, hogy
ennek a magatartásnak teljesebb kibontakozása nagy lépést je lent az lsten
felé vezető utunkon, és egyben nagymé rtékben befolyáso lja a velünk történő

események ránk való hatását. Nem fogadható el azonba n az a vélemény, mely
a kérő ima hatását kizárólag a bens őnkben végbemenő változásta korl átozza.
Mert ha kizárjuk annak a lehetös éqé t, hogy lmankra adott isteni válaszként
létrejöjjön a kűlső világban az, arnire kérésünk Irányult, akkor az lsten és
köztünk feltéte lezett párbeszédes viszonyt megfosztottuk m:inden rea litásától .

Nem szabad ugyan is elfelejtenünk, hogy az ember nem pusztán szellemi lény,
nem csupán bensőségesség, hanem az anyag,i, testi, külsőséges valóság lénye
ges tartozéka. Félreértette tehát az ember mlvoltát az, aki az imameghall ga
tást csupán az embe r belső életére vonatkozó eseménynek tar tj a, de követ-
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kezménye nem mutatkozhat meg a külsó anyagi világban. Az ember anyag i
lény, és a Te remtőtő l joggal elvárható, hogy t iszteletben tartja a saját múvét.
Ezért nem beszélhetnénk a szó szoros érte lmében vett személyes kapcsolat
ról az lsten és az ember között, ha ez a minket körülvevő anyag i vi'lágban
nem mutatkozhatna meg.

Ahhoz, hogy imáink meghallgatását lehetségesn ek tartsuk, fel kell tehát
tételeznünk, hogy létrejön az lsten és az ember között egy önmagában látha
tat lan , de következményeiben észlelhető történés, mely az embert való sága
egészében ér inti. Ez persze nem je len ti azt , hogya k ér ő imáva l kís érleteket
lehe tne folytatni. A kísérletezónek és az imádkozón ak magatartása alapvetóen
különbözik. A kís érletező kényszer ító jel leggel tudn i ak ar olyasvalamit , am i
öt magát egzisz tenc iájában ig azán nem ér inti. Az imádkozó ember nem akar
semmit sem kikényszeríteni, de hite al apján merész bizalommal párbeszédbe
bocsátkozik az Istennel: a Teremtó szemé lyéhez fordu lva szeretetének jeiét
kéri tő le , Azt, amiról itt szó van, nagyo n jól érzékelteti egy esemény, melyról
liGieux-l szen t Teréz öné letrajzi feljegyzéseiben beszám ol :

..Mindenáron meg akartam menten i a búnösöket az ö rök kárhozzattól.
Hogy felszítsa buzgóságomat, az isteni Mester éreztette velem, hogy ez a
vágyam tetszésére van . Hallottam egy Pranzioi nevú búnözóról, akit ötszörös
gyil kosság .matt Itél tek halálra és tartani lehet ett attól , hogy a bún bánat hiánya
miatt az örök k árhozatea jut. Ezt a végsó és jóvátehet etlen szerencsétlenséget
mindenáron meg akartam akadályozn i. Hogyelérjem célomat, minden lelki
ségi eszközt igénybe vettem. Mivel azonban t iszt ában voltam azzal , hogy ön
magamtól semm ire sem vagyok képes, váltságd íju l fe lajánlottam érte a mi
Urunk érdemeit és az Anyaszentegyház kegyelmi kinc seit. Be kell vallanom :
szIvem mélyén biztos voltam benne , hogy az Úr meghallgat engem. Mivel
azonban úgy éreztem, hogy báto ri tásra szorulok, hogy fo lytassam tevékeny
ségemet a lelkek üdvösségéért, gyermekien így im ádkozt am: ,Istenem, biztos
vagyok ugyan benne, hogy meg fog sz bocsátani a szerence étlen Pran zininek;
erról akkor is meg lennék gyózödve, ha se nem gyónna, sem a bánat legki sebb
jeiét sem adná, . .. de ó az elsó bűn ős öm. és ezért csupán a magam vigasz
talására bánatának egy je l-ét kérem tóled.' Imám szószerint meghall gatásra
talJált Papa nem engedte ugyan meg nekünk, hogy újságot olvassunk, de
úgy gondo~tam , nem vagyok eng ede tlen , ha a Pran zin ire vonatkozó híreket
elolvasom. Kivégzését követó napon sietve fell apoztam a La Cro ix újsá got,
és mit láttam? Könnyeim el árul t ák meqindultsáqornat, úgy hogy ~i kellett
mennem. Pranzini gyónás és feloldozás nélkül ment a vesztóhelyre, . .. amikor
egy váratl an sugallattól i ndItt atva megfordult és a feszü let után nyúlt , melyet
a pap od atartott nek i és háromszor megcsókolta a szent sebek et. Megkapta m
tehát a kért jelet."

Ez az esemény az imameghallgatásnak egy jÓ példája. Egy sem leges meg
IIgyelő számára az ima és a megtörtént esemé ny közötti összefüggés meró
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véletlennek tűnhet, de Kis szent Teréz joggal láthatta benne a kérésére adott
isteni választ, az lste n személy es működésének jeiét.

Hogyan tevékenykedik isten ebben a világban?

Aki megértette, hogy lsten a világ teremtője , annak számára nyilvánvaló,
hogy az egész teremtett világ és annak rendje teljes egészében Istentő l sz ár
mazi·k. Ebbe n a távlatban az lsten személyes és szabad tevékenysége a világ
ban nem okozhat problérn át. Mihe lyt azonban pontosabban meg akarjuk ér
ten4 az lsten eV'ilág.i működésének mikéntjét, egész sor komo ly prob lémával
kerülünk szembe. Igaz ugyan, hogy végeredményben minden az Istentől sz ár

rnazlk , s azért végső soron mindenben az lsten tevékenykedik . Ezt azonban
nem szabad úgy felfognunk, mintha a világ egy gigantikus bábszínház lenne
csupán , amelyben csak a színfalak (azaz a teremtett dolgok) mögött elrejtő

zött lstennek van aktív szerepe . míg rninden más az előtérben csak kli.yitelezi
azokat a mozgásokat, melye ket klizárólag ő hoz létre. A terem tés misztériuma
pontosan abban áll, hogy az lsten valód i önállóságot és öntevékenységet
adott a teremtményeinek. Ezért minden teremtett do log rende lkez ik a maga
természetének megfelelő saját akt ivitással. Teljesen függ ugyan az Istentől ,

de ez a függés egyszeri és különleges ; a teremtmény éppen ezáltal a függés
által áll a saj át lábán és cselekszik a saját természetének és t örv ényszerű

ségének megfelelően. Teo lógiai il letve f ilozófiai szaknyelven ezt a viszonyt
úgy szokták leírni, hog y az lsten mindennek az elsődleges , azaz teremtő oka ;
a teremtmények pedig az isteni, a teremtő okságtól függően mint másod l·agos,
azaz evilág i okok fejtenek ki valódi ok1ságj hatást. Azt kell tehát mondanunk,
hogy az lste n a viiág ban - fegaláblYis elsősorban - azon öntevékenység által
működ ik, me lyet a terem tmények a tőle kapott természetüknek megfelelően

fejten ek kll. Ez a tétel a keresztény fi lozófiában nem képez i vilta tárgyát. Fel
merül azonban a kérdés, hogy vajon az lsten a világon bel ül kiivétel nél klül
másodlagos okok közvetítésével, vagy is a dolqok sa,ját öntevékenységé t fenn
tartva működ i k, vagy ped ig fel kell tételeznünk, hogy vannak esetek, amikor
az lsten úgy hoz létre valamit a Világon belül, hogy abban a teremtményi okok
semmi szerepe t sem játszanak.

Egészen a legutóbbi i d őkig a katolisus teo lógusok, Aqu inó i Szent Tamást
követve, ezt az ut óbb i véleményt fogadták el. Abból indultak ugyanis k'j, hogy
a teremtmények öntevékenység i lehet őséqe nem kor látlan, ami valóban tagad
hatátl an. Ha tehát azt áll ítanánk, hogy az lsten tevékenyséqe a vi·lágon belül
mind ig ezek által történik, és így ezekhez van kötve, akkor ezzel - úgy tűnik

- tagadnánk, vagy legalább is, korl étozn árrk lsten te rerntől szabadságát a
világon belül. Ez azonban elfogadhatatlannak tűnik. Ehhez az inkább elméleti
megfonloláshoz hozzájött egy m ásik meggondolás, mely tapasztalat i tényekre
hivatkozhat, mégped ig az imameghall gatásokr a, föképpen a'kkor, ha egészen
rendk ívütl esemé nyekben, csodákban álltak. Á lta lános volt ui. a meggyőző

dés, hogy az igazi cso dák olyan események, melyek teremtett erőktől nem
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származhatnak , hanem csak kizárólag az Istentöl magától.
Ennek az egykor álta lános meggyözódésn&k kérdéses volta azonban az

újko rban mind'i·nkább megmuta tkozott. Annak a biztos , tudományos megálla
pl tésa, hogy valami nem származhatott teremtett er őkt ől, igen nehéz, sőt alap
jában véve lehetetlen fel adat. A megállaprtás feltételezi ugyan is, hogy kimerl
tően ismerjük a természet erőit és a köztük levő összefüggéseket, és hogy a
természeti folyamatok telj esen egyér1lelmúen megha tározottak. A valóságban
azonban egyik feltétel sem tel jesü l. A modern természettudomány feUsmerte,
hogy a természetben rnncsen ~ljes determinizmus, és egyben tudatában van
annak, hogy termé szetismere tünk mindig csak megköze Hti a valóságot. - Van
azonban még egy másik szempont ls, mely az ellen szól, hogy vannak olyan
történések a világban, melyek úgy erednek I stentől, hogy létrejöttükben a
már meg lévő te remte tt valóságnak semmi szerepe sincsen . Kétséqtelen ugyan,
hogy az lsten képes "a semmi ből" valamit létrehozni, hiszen éppen ebben
áll a teremtés . Az is kétsé gte len, hogy lsten terem tett világunk egészét rgy
hozta létr e. Ebböl azonban még nem követkerik az, hogy ha az lsten a világon
belül hoz valam it létre (amit tagadhatatlanul meg tud tenni), akkor ugyanúgy
jár el, rnlnt amikor az egész világllnkat teremtette. I:ppen ellenkezőleg : alap
vető különbségnek kell fennálln ia lsten teremtői tevékenysége között, amennyi
ben ez a világ egészének a teremtésére vonatkoz ik, és azon teremtői tevé
kenység között, amennyiben ennek eredménye a már meglevő vrlágl1nkon
belül l étrej övő új valóság. Ezt azért kell fe ltéte leznü nk, mivel éppen terem
teltség e szempontjából alapvető kü lönbség van a világ egésze és a világban
létrejövő új valóság közőrt. Az előbbi kizárólag csak az Istentő l függ. Ez utóbbi
azonba n az Istentől való közvet len és tel jes függésén kívül egyszersm ind bele
van ágyazva az evilági valóság teljességébe, azaz ettől is függ . Ha nem úgy
volna, akkor nem tartozna ehhez a világhoz. Ebből azonban az következ l·k,
hogy, ha az lsten valami újat hoz létre teremtő erejével a v~lágunkon belül,
akkor ezt úgy teszi, hogy ez az új mindig a már meglévő te remtett erők m ű

ködésének következményeként jön létre.
A sokáig általánosan elfogad ot t nézettő l elté r6en tehát egyrészt azt kell

mondan unk, hogy az lsten mind ig "az elrejtőzött lsten " marad , 5 ha a rnin
denes tül tőle függő világon belűl hoz létre valami t, soha nem lép egy terem
tett , evilági létező helyére, hanem mind ig ennek őál tala létrehozott múködése
révén tevékenykedik. Másrészt azonb an hangsúlyoznunk kell : mindez nem
jel enti azt, hogy az lsten - mivel evilág i múködése minden esetben a létében
és múködésében töle függö valóság által tö rtén ik - ne múködhetne szabadon
és személyesen a világon belül. Hogy ezt megértsük, a következőket kell meg
fontolnunk:

A dolgok "természete" , amennyíben ezen a dolgok sajátos mivoltának
egészét értj ük, nem azonos azzal, amit a természetttJdományos kutatás a dol
gok természete ként képes megragadni és ún. természettörvényekben ki tud
tejezol. A modern érte lemben vett természettudományos kutatás ugyanis nem
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elégsz ik meg a természeti jelenségek leírásával, hanem meg akarja ismerni
a természeti folyamatok között fennálló szükségszerú összefüggéseket. Ezért
tárgya tulajdonképpen csak az, ami a tetszés szarint megismételhető és vala
milyen mérhető eredményhez vezető kísérletek által megismerhető. Ami a
valóságban csak egyszer előforduló egyedi vonás, és ami mennyiségi viszony
latokban nem írható le, azt a természettudós ugyan nem fogja tagadni, de
módszere alapj án ezzel nem igen tud mit kezdeni. Amikor azonban a konkrét
valóság egészéről van szó, az egyed iség rnozzanata nem hanyagolható el,
mivel ténylegesen mindenütt jelen van. Igaz, hogy ez az egyed iség csak a
magasabbrendú élőlények, de főképpen a személyi lét szintj én lesz teljesen
nY·ilvánvalóvá. De az, ami ezen a színten letagadhatatlanul jelen van, annak
a létanalógia alapján meg kell lennie a létezés alacsonyabb fokain is, annak
ellenére, hogy pl. az anorganikus anyag i világ szlntj én valóban csaknem ész
revehetetlen. Figyelembe kell továbbá venni, hogya helyettesíthetetlen egyed i
ségnek ez a mindenütt jelenlevő mozzanata nemcsak a dolgok létezését, ha
nem múködését ls érinti. Ezért mindenütt, ahol teremtett erők tevékenykednek,
számolni kell egy bizonyos spontaneitással, a teremtmények valódi öntevé
kenységévei, melyet (noha mind ig lefokozott mértékben) az emberi szabad
sághoz h a s o n I ó a n kell elképzelni. Minden eseménnyel kapcsolatban
számolhatunk tehát olyasvalamive l, ami meglepő és új, vagyis amit nem lehet
előre betervezni. Igy válik érthetővé, hogy miképpen hozhat létre az lsten,
(noha minden esetben a teremtményi valóságon keresztül rn űk ödik ebben a
világban) olyan eseményeket, amelyekben az nyilvánul meg, hogy ez az ese
mény egy szabadon cselekvő személy tól ered.

Következik mindebből az, hogy az lsten hatalma a világon belül bizonyos
értelemben nem korlátlan? Alapvető feleletünk : igen. Nem korlátlan. Ez azon
ban nem ellenkezik sem lsten teremtó hatalmával, sem személyes szabadságá
val. Az a "korlátozottság", melyről 'itt szó van, nem Istenen kívül álló hata
lomtól ered (illyesmi nem létezik), hanem az lsten . önxortétozésának" tek int
hető, a saját teremteni akaró elhatározásának köve tkezménye. Az isteni rnin
denhatóság ugyanis nem jelentheti azt, hogy az Istennek olyasmire is képes
nek kell lennie, ami ellentmond önmagának. (A keresztény bölcselők állitják,
hogy lsten sem teremthet háromszögletes kört.) Az lsten tettei nem össze
függéstelenek és szeszélyesek. Isten a vlláqon belül mégis szabadon tud mú
ködni. A teremtett világ saját tevékenységen keresztül ugyanis létre hozhat
olyasmit, ami nem volt előrelátható és ami ezért a dolgok jelentöségét fel
fogni képes ember számára kinyllvánlthatja, hogy ez az esemény egy személy
tól ered. Az lstenl szabadság a vi.lágon belül tehát az emberre irányul. - Össze
fog lal",a: Azért beszélhetünk az lsten szabadságáról a vlláqon belül k'ifejtett
tevékenységeiben, mivel hatalmában áll teremtményeinek sajátosan önálló
múködésén keresztül olyan eseményeket létrehozni, melyek megmutatják,
hogy személyesen törődik az ember sorsával.
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Az Imameghallgatás

Számol hatunk-e azzal, hogy imánk követIkeztében valami megváltozIk a
világban? Erre a kérdésre a mondottak al-apján i gennel kell válaszolnunk. A
sokak számára naivnak tűnő bizalom, hogy az lsten imánkat a szó szo ros ér 
telmében meg tudja hallqatn l, nem alaptalan. Az1 persze rriindig tudnunk kell ,
hogy az -rmameghall g·atás kegye lem. Az eredmény nem kényszerítnet ö k i. Az
ima nem úgy hat, mint egy fi zikailag észlelhet ő tényezó.

Az -lmában kért esemény bekövetkezésének személyes [elentöséqe van
annak számára, ak! ezért imádkozva Istenhez tord ult. Az ilyen mintegy kézze l
fogh ató módon megtapaszta l-ja, hogy az 'is te ni Gondvise l ésr ől va ló beszéd nem
csupán jámbor szólam. Aki számára az esemény nem rende lkezik személyes
je lentőségge l , az ·az eseményre fel sem fog figye ln:i, és ha valaki felhívja rá a
figye lmét, mind ig azt mondhatja róla : ez csupán véletlen volt. Az imameghall 
gatást tehát sohasem hehet minden kéts éqer kízár ó módon bizonyítani. Mert
aki egy hűvös, tart ózkod ó. az események személyes jellegét k ikapcsoló ma
gatartással közeledik ahhoz , amit a hívó 'imameghall g.atásnak nevez , az nem
fog túlju tn i azon a megállapí táson : ez és ez valóban megtörtént. Azt, hogy
egy esemény lsten személyes válasza az embe r imájá ra, épp olyan kevéssé
lehet beb izonyítan i, mint ahogy a személyes szaretet sem bizonyítható tudo
mányosan . A szere tet jelek által közli magát, de ezeket meg kell érten! ahhoz,
hogy megbizonyosod junk annak valódíságáról. Egy jel soha sem tel~esen egy
értelmú: a szeret et jeleivel is vissza lehet élni; a rokonszenvet szlnlelni is
lehet (noha hosszasabban ez lehetetlen). Ennek ellenére azok , aktik szereti'k
egymás:, már egy pillantásból is megértik, hogy mit érez a másik. De ez a
fajta meqisrnerés csak ott jöhet létre. ahol az emberek valód i bizalommal és
ráhagyatkozással kitá rjá k önmagukat egymásnak. Ak i be lemerevedik egy tar
tózkodó magatartásba, az a valóság mélyebb d irnenzi ólt soha nem fogja meg
ismerni.

Mivel az lsten valóban válaszo lni tud a kitartó kérö [rnára, azért ez nem
jámbor önmaoepuláct ó. Gyakran rneqeslk ugyan, hogy az lsten azáltal válaszol

az Imánkra, hogy képesek legyünk önmagunk akaratát feltétel né lkül al áren
delni az ó .akaratának. Hiszen sokszor csak az 'ima álltal ismerjük fe1, hogy mi
is 'az, ami után ig azi énünk vágyakozik. A valód i értékek meg ismerése mindig
egy folyamat, ami akkor mélyül el 19 azán, ha az 'imában egész életünket lsten
elé helyezzük .

Ennek ellenére Imánk ne álljon csupán abban. hogy " legyen meg a te
akaratod" . Amíg vágyainkat és 'kívánságaink.at arra vonatkozólag nem fejeztük
kJ, ami életünkben tényleg szerepet j átszlk, addig az lsten imádása is elvont
marad és nem is lehet egészen ószinte. Még a lemondás a saját akaratunkról
sem lesz egészen komoly, ha nem áll kapcsolatban azzal, amit mindennapi
életü nkben a céllal tesz ünk. hogy meg'lalós ítsuk azt . amit szeretnénk. A k érő

imában az ember egész váqyakozása Istenre i rányul. Csak ebben az össze-
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függésben adhatjuk át ő n rnaqu n lcat és vágyainkat tel jesen Istennek. Ez az oka
egyébként annak és, hegy kifejeze~ten lsten elé kell tárnunk ké rése inket, noha
ó úgyis tudja, hogy mi az, ami re szükségünk van.

Akti rendszeresen és hosszan imádkozik, az általában több kl ót fordít lsten
dicséretére és a há laadó imára , mint az Is-tenhez int ézett kérésre . Az il yen
ember életében az elmélkedő ima is nagyobb súlyt kap , mint a kérő i mádság.
Ennek ellenére a kérő lma nem hiányozhat a hívő ember életéből. Aki erről

lemond, az el teledkezek az l ma dialogllkus je1entőségéről. Sőt : az i mának csak
akkor van egyáltalán értelme, ha megvan a lehetősége annak , hegy kéréseink
kel Istenhez forduljunk. Mert az, hogy Istennel szemé lyes kapcsolatban ál
lunk, csak akkor nem puszta képzelődés , hanem életünknek értelmet adó
valóság, ha az Istent megszó líthatjuk, és ha az lsten kéréseinkre számun kra
érthető módon válaszolni tud .

Kereszty Rókus

AZ ISTENT SZERETÖKNEK MINDEN JAVUKRA VÁLIK

Szent Bernát gondolataiból

A kísértés gyakran megkörnyékez, hogya testemet, betegségeimet, rossz
'hajlamaimat, a csal ádornat. munkámat, lakásomat, az egész társadalmat okol
jam abajaimért, - az ért, mert vergödöm, mert elfásulok, mert semm i kedvem
nincsen, hogy föla dtam a harcot önmagam faragásáért és mások megseg ítésé
ért. Hányszor elfog 'bennünket a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzése :
a k űlsö és be l ső er őktörbe csalnak és rojtegatnak. Elveszitk tőlün k az emberi
és lelki kibontakozás lehetőségét.

Kevesen tudják, hogy ezekre a rlplkusan mai problémákra mennyi segft
séget kaphatnak Szent Bern áttól.' lsten újra meg újra ..csapdába ejti " , ere jén
felü li helyzetek elé ál litja. ~iatalon, tapasztalatla nul ráb ízzák egy új mono stor
alapítását : az első években többször közel kerülnek az éhhalá lhoz ; s a maga
san szárnyaló lel'ktwezető lehetetlen követelményeivel a ké tségbeesés szélére
sodonja a rábízott, földhöz.ragadt lelkeket. S mikor rájön, hogy hibázott, akkor
öt környékezi meg a kétségbeesés : hogyan lehetett ennyire érzéketl en a rá
bízottak iránt, aklik őszi ntén és alázatosan megvallották neki hib álkat?

Sok öröme telt a c1airvaux-i monostor közösségében. Szerzeteseínez meleg
atyai és testvéri szerétet fúzte. De itt is nagy csa lódás éri : t itkára, a1<Jiben

l A legjobb Szent Bernát-élet rajz: B. S. James , Saint Bernard of Clairvaux. An Essay
ln Biography (london: Hodder & Stoug hton, 1957).
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