„TELJESSÉGEK”

A Havi egy könyv nevű sorozatunk következő összejövetelén Stefan Bauberger: Nyitottan a
teljességre. Keresztény hit, zen gyakorlatok című könyvével foglalkozunk. Jóllehet a kereszténységet más vallások elemei segítségével kiegészíteni, „élénkíteni” kívánó irányzatok ma már egyáltalán nem számítanak újnak, a német jezsuita szerző műve mégis egyedülállónak mondható –
nemcsak különös meggyőző ereje, hanem tömörsége és szépsége miatt is.
Vendégünk ezúttal Tábori Kálmán, a Jezsuita Könyvek Kiadó ügyvezetője lesz. A kérdező
Kemenes Tamás, a Képmás magazin újságírója.
A tervezett témák: A Hit „hiányosságai” – mire legyünk nyitottak? – odaadás, összeszedettség,
meditációs gyakorlatok – a bűn és a „hiba” – zen és misztika – üdvösség és „felébredés”.
A beszélgetés során (egy-egy idézet erejéig) más szövegeket is segítségül hívunk majd, így például
Szeghy Ernő kármelita klasszikus írását, a Kereszténység és buddhizmust, Avilai Szent Terézia
alkotásait, illetve Kovács Gábor atya Mágia és hit című híres könyvének vonatkozó fejezeteit.
Részlet Tábori Kálmán A Szív újságban megjelent recenziójából:
„Sokan, akik ma a zent vagy a meditáció egyéb technikáit gyakorolják, elsősorban csendre vágynak,
sokszor egyszerűen csak azért, hogy megbirkózzanak a mindennapok kihívásaival és a stresszel. S.
Bauberger azonban ennél tovább megy. Nem egyszerűen krisztianizálja a zen egyes elemeit, hanem
jezsuita szerzetesként a zent gyakorolja. A kereszténység és a buddhizmus közti párbeszéd így belső
útja részévé válik. E tapasztalat fényében megerősíti zen-mesterének, a szintén jezsuita Ama Samynak megállapítását, miszerint ha a kereszténység és a buddhizmus találkozik, különbözőségeik
révén megtermékenyítően hatnak egymásra. (…)Bauberger karcsú kis kötetét elolvasva nem
fenyeget az a veszély, hogy buddhistává lennénk, de ha a szerző gondolatainak aktív befogadóivá
válunk, bizony alaposan felpiszkálja elkényelmesedett vallásos beállítódásunkat és mindenre kész
válaszainkat. S talán éppen ez a célja a szerzőnek is, mint a meditációs gyakorlatoknak, hogy „újra
és újra, minden pillanatban legyünk nyitottak saját létünk és a teljes valóság ajándékára”. Hiszen
vagy minden teremtett dologban képesek vagyunk meglátni Isten képmását, vagy nem látjuk meg
semmiben soha.”

