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A keresztény ember spirituális
útjának néhány állandó eleme





E gondolatsor címe: „A keresztény ember
spirituális útjának néhány állandó eleme.”
Néhány szót fûznénk hozzá magyarázatul.
A keresztény tapasztalatot úgy mutatjuk be,
mint utat, haladást – ma úgy mondanánk: „já-
rást”, mint ahogy a bibliai kifejezés is „Is-
ten elõtt járásról” vagy „az Úr útjain való
járásról” beszél. Aki úton jár, az halad, még-
pedig elõre.

Ezt az utat spirituális/lelki útnak nevez-
zük, de ezzel nem akarjuk szembeállítani egy-
mással a lelket és a testet, az emberi élet
anyagtalan és anyagi elemeit, csak arra kí-
vánunk utalni, hogy az efféle út a Lélek ve-
zetése alatt halad – nagy L-lel, mivel a
Szentlélekrõl van szó. Nem feledjük közben
azt a Péguy által formába öntött sejtést:
„A testi már maga is lelki.”

Ezt a „spirituális utat” azután a keresz-
tény ember útjának nevezzük, amelynek van-
nak bizonyos „állandó elemei”. Ezzel a pon-
tosítással máris meghatároztuk azt a két
támpontot, ahonnan a szerzõ témájához kí-
ván közelíteni, mindenekelõtt pedig megjelöl-
tük a helyet, ahonnan kiindul.
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Mindenekelõtt a keresztény ember útjáról
van szó. Nyilvánvaló, hogy a lelki tapaszta-
lat – kis „l”-lel –, még ha tág értelemben vé-
ve misztikus is, nem a keresztény hit kizá-
rólagos tulajdona. Másutt, más vallásokban és
más kultúrákban szintén hiteles spirituális ta-
pasztalatokat lehet szerezni. Lehetséges, sõt
csábító lenne szembesíteni egymással a ki-
fejezetten keresztény tapasztalatot és más val-
lások tapasztalatait, s megvizsgálni például,
milyen mértékben tartanak egy irányba, hol
ágaznak el egymástól, s vajon valamennyi
ugyanahhoz a legfõbb Lényhez, ugyanahhoz
az Istenhez tart-e. A szerzõ így összehason-
lító spirituális vallástanból tartana elõadást.
Ez figyelemre méltó vállalkozás lenne, de más
célt tûztünk ki magunk elé. Nemcsak azért,
mert a szerzõ nem érzi magát kellõen fel-
készültnek az efféle feladatra, hanem fõ-
ként azért, mert szerinte, ha más lelki tapasz-
talatokról akarunk értekezni, miközben
szükségképpen kívül maradunk rajtuk, akkor
csak elvont megállapításokat tehetünk, kül-
sõ jelek alapján ítélhetünk, tehát kénytelenek
vagyunk a keresztény útról is hasonló meg-
állapításokat tenni – s éppen ettõl akarjuk
megkímélni az olvasót.

A szerzõ ugyanis éppenséggel személye-
sen is elkötelezett emberként szeretne itt a
keresztény tapasztalatról vallani. Olyan em-
berként, aki – olvasóinak többségéhez hason-
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lóan – maga is részese ennek a tapasztalat-
nak, s akit egy bizonyos pontig ez a tapasz-
talat hordoz. Hogyan is tehetnénk érvényes
megállapításokat egy tapasztalatról, ha nem
vagyunk legalább valamelyest érintettek benne?

Egyébként – s ez a második elõzetes
megjegyzésünk – ez a keresztény tapasztalat
a történelem folyamán számos különbözõ
formában nyilvánult meg, amelyek folyama-
tosan fejlõdtek, néha kimondottan elszapo-
rodtak, miközben szakadatlanul igyekeztek a
környezõ kultúrához és teológiához alkal-
mazkodni, hogy megértessék magukat. Ahogy
egy híressé vált séma szerint több egyház-
tani paradigma is követte egymást az egy-
háztörténelem folyamán, s mindegyikük a
maga módján fejezett ki valamit a kinyilat-
koztatás mindig új és megújuló gazdagságá-
ból, ugyanúgy a spiritualitásnak is több pa-
radigmája volt. Ám ahogyan a teológiai
paradigmák egymásutánja – az õsegyház pa-
radigmája, a bizánci paradigma, a középko-
ri latin paradigma, a reformáció és az ellen-
reformáció paradigmája, a modernitásé (és
minden bizonnyal még továbbiakat is találhat-
nánk) – mögött fölfedezhetõ egy bizonyos szá-
mú állandó tényezõ, amelyek az egyház kez-
deteibõl forrásoznak, s amelyeket a Lélek
folyamatos tevékenysége folyton változó for-
mákban világít meg, ugyanúgy különféle lel-
kiségeket is megkülönböztethetünk egymást
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követõen, mindegyiket a maga sajátos szókin-
csével, bizonyos számú állandójával, spirituá-
lis helyeivel, alapvetõ tapasztalataival, ame-
lyek végül is hasonlítanak egymásra, s azon
a módon összegzõdnek, ahogy Isten Lelke
szokta vezetni a hívõket.

Mindez nem akadályozza meg a szerzõt
abban, hogy idõnként régi szövegeket idéz-
zen, ám ezt egyáltalán nem azért teszi, hogy
egyik vagy másik spirituális iskola ügynöke-
ként lépjen fel. A szerzõ ciszterci szerzetes,
és boldog, hogy az; de még ha elõfordul is,
hogy a többiek között Szent Bernátot idézi,
ennek az az egyetlen célja, hogy megmutas-
sa: a különféle habitusokba öltözött szerzõk
lényegileg ugyanazt mondják. Tudjuk, hogy a
Lélek egyrészt csodálatra méltóan mindig al-
kalmazkodik a konkrét egyének sajátosságai-
hoz, s azt is, hogy bizonyos értelemben
annyi út van, ahány hívõ, ugyanakkor az is
igaz, hogy a tapasztalat alapvetõ sémája – mi
úgy mondtuk: „állandói” – alig változott a kez-
detek óta, amióta megismertük a Szentírás-
ból. Ezzel azt is mondjuk, hogy különös fi-
gyelemmel kellene hallgatnunk, mit is akar
nekünk errõl mondani maga Isten Igéje.

10


