SZÉCSI József

Ramadán a Szent István Bazilika előtt - 2014. július 7.
„A Mindenható és Könyörületes Álláh nevében, Dicsőség Álláhnak a
Mindenség Urának, a Mindenhatónak és Könyörületesnek!” – Ezek a Szent
Korán első szavai. Mi zsidók és keresztények most hadd dicsőítsük a
Mindenható Istent a Zsoltár szavaival: „Dicsérjétek Istent szentségében,
dicsérjétek Őt hatalmas égboltján! Dicsérjétek Őt hatalmáért, dicsérjétek Őt
roppant nagyságáért!” (Zsoltár 150,1)
A Mindenható Istennek úgy tetszett, hogy a mezőt sok és sokszínű virággal
ültesse be! Úgy tetszett néki, hogy a benne hívők sokféle imával, sokszínű
kultúrával és teológiával tiszteljék! Isten nem egyszerűen toleráns az ember felé,
nemcsak eltűri sokféleségünket, de azt értékként respektálja, tiszteli és örül is
Néki!
Az ó- és az újszövetségi Szentírás lapjain találkozunk egy összekapcsolt
fogalompárral, mely így hangzik: ima és böjt. E kettő nélkül nemigen fog
megoldódni világunk keserű állapota. Ez a Rámádán üzenete is. Mi úgy
gondoljuk, hogy a világot a csendben dolgozó, imádságos, igaz életet élők
tartják fent. Ez a csend jelenthet társadalmi, vallási vagy politikai kiállást is.
Sajnos mindig voltak a történelemben és valószínűleg mindig is lesznek az idők
végezetéig extrémitások, szélsőségek, akik beszennyezik egy vallási eszme, egy
vallási kultúra égi üzenetét. A mi feladatunk az, hogy járjunk az úton, járjunk
Isten útján. A héber háláchá és az arab sáriá utat jelent, azt az utat, melyen az
embernek járnia kell, hogy emberek maradjunk egy sokszor embertelen
világban. Itt a Szent István Bazilika bejáratánál egy feliratot olvashatunk, melyet
a názáreti Jézus mondott, itt latin nyelven felírva: Ego sum via, veritas és vita! –
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!
Háláchá, sáriá és via – ez legyen ezen esztendő Rámádánjának üzenete felénk! Ez legyen egy Új dal a Mindenhatónak a 149. zsoltár szavaival: Síru lÁdonáj sir
chádás tehillátó bikhál chászidim! – Adja Isten, hogy így legyen, adja, hogy így
lehessen!

