
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az Anima, a fri!bou~gi katolíkus
egyetem hittudományi karának folyó
irata, egyik legutóbbi szálmát teljes
egészében az ima kérdésének szentel
te. Nincs ennél a problémanál idősze

rűbb napjainkban - bocsátja előre be
vezető cikkében Franz X. von Horn
stein. Az ima lényege, hogy benne és
áltzla az ember találkozik Istennel,
ma pedig a leggígászíbb erőfeszítésnek

vagyunk tanúí, amelyre ember vala
ha is vállalkozott, hogy Istentől sza
baduljon. A modern emJber egyébként
is bizalmatlanrul teikint mindenre, amí
túlmutatna önmagán. Keresztényeket
is megkísért ez a magatartáa. Köztük
is vannak, alkik nem szívesen halla
nak imádságról, holott az imától meg
fosztott kereszténység már csak az er
kölcsi irányzatok egyik változata len
ne.

Al talában két nagy áramlatot fi
gyelhetünk meg a mai kereszténység
életében - írja Homstein. Egyik 01
dalon állnak azok, akiket "mismiku
soknak", a másik oldalon, akiket "hu
manístáknak" nevezhetnénk, Előbbiek

a kegyelem szerepének kízárólagossá
.ga felé hajlanak, utóbbiak már soikkal
inkább a természetre, a teremtett vi
lágra hagyatkoznak, semmint a ke
gyelemre. Mindkét csoport közös jel
Iemzője, hogy könnyen téved szélsősé

gekbe, mihelyt beéri az egyszerűsítés

sel. Az igazság ugyanis az, hogy az
ember éppoly kevéssé "csak termé
szet", mint "csak testetlen transzcen
dencia". Emiatt van, hogy szentek le
hetünk anélkül, hogy le kellene rnon
donunk dwlturáról, technikáról. Hívek
lehetünk Istenhez, ha szeretjük is ezt
a világot és hűséggel viseltetiink az
emberek iránt. 5mbadságunkat éppen
azért kaptuk Istentől,hogy olyan meg
oldásokat keressünk és találjunk, ame
ívekben rnínd a kegyelem, mind a ter
mészet érvényesül. S hogy ez a törek
vésünk sikerrel járjon - ebben segít
rrrinket az imádság.

..
1sten önmagát tűzte ki célul az em

bemek. Részt juttat neki önmagából
É'5 saját isteni életéből. Krisztus vilá
gosan beszél e szándékw-ól főpapi imá
jában: "Amint te, Atyám, bennem
vagy és éln tebenned. úgy legyenek
ők is mibennünk... Én átadtam ne-

418

Irja Mihelics Vid

kik a dicsőséget, amit nekem adtál,
hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk: éln őbennük, te énbennem
(J.án. 17, 21). Hogyan válik azonban
eggyé az emberi szellern Istennel? 
teszi fel a kérdést tanulmányában
GangalI Schneiders. S a válasz: főleg

az ima útján, amelyben a szellem fel
emelkedik Istenhez és követi a "Lo
gos't-t örök vísszatérésében az Atyá
hoz. Ez a teljes és tulajdonképpeni ér
telme a szeritjánosi formulának: imád
kozni "Jézus nevében", és Szent Pál
hasonló értelmű formulájának: "Jé
zus Krísztusban". Az ima ebben a vég
sőteo1ógiai jelentőségében: részvétel
az emberiré lett Logosnak és mennyeí
Atyjának szellemi közösségí életében.
Ugyanebből az Okból - folytatja
Schneíders - az ima és az imádkozó
épp ilyen szorosan kapcsolódik ősz

sze a harmadik ístení Személlyel, a
Szentlé1e1dce1is. Nem más, mint ő.

aki a személyi egység Atya és Fiú kö
zött, vonja be az ímádkozót ebbe az
isteni egynek-levésbe és valósítja meg
ezt önmagán keresztül és a maga ere
jével. Isten Lel1re "mindent átlát, még
Isten mélységeit is" (I. Kor. 2, 10.) Be
vereti az imádkoWrt Isten mélységeíbe,
ahová a saját erejéből soha nem ha
tolhatna be: "Mivel pedig fiak vagy
tok, Isten elküldte Fiának Lelkét szí
vünJk/be, aki ezt kiáltja: Abba, Atya!"
(Gal. 4, 6.) A Szentlélek pótolja az
imádkozó fogyarték<J55ágait s megmu
tatja neki az irányt és a célt, amelyre
Isten hívja: "Gyöngeségünkben segft
sé1W.n1m'e van a Lélek is, mert nem
tudjuk, hogyan imádkozzunk helye
sen. A Lélek azonban maga könyörö~

helyettünk szavaikba . nem foglalható
sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíve
kert, tudja, hogy rrrít kíván a Lélek,
mert Isten tetszés szertnt jár közben la
szentekért" (Rom. 8, 26). Ha Krisztus
az út, amelyen az imádkozónak ha
ladnia kell, akkor a Szeertlélek a fény
ezen az úton, iés az erő, amely képes
SP tesz annak járására. Az imádkozó
nincs ráurtalva szellemének Istenhez
való emelésében a saját gyönge ere
jére, hanem viszi őt az az erő, amely
maga az isteni élet.

Az imádkozónak ebből a magasra
hivatottságából folyik az a nem ke
vésbé nagy kötelesség, hogy az imát
Isten dicsőítésére irányítsa, és ezt ve-



gye bele első teendőjénekmiJnden írná
jáJba. így követeli la hasonlóság és az
egység Krisztuss:al1, aki élete első és
legfontosabb fieladartJának az Atya di
esőítését tekintette, mínt ahogy ugyan
csak főpapi imájában vallotta: "Én
megdicsőítettelek téged a földön; a
művet, amelynek elvégzését reám bíz
tad, vé~ezvittem" (Ján. 17, 4). Isten
dícsőítése la MiatyáJnk első kérésének
tartalma: "Szenielt€ssék meg a te ne
ved !" Ez nemcsak mínt la legfontosabb
előzi meg az összes többi kérdéseket,
de a legelsőnek és JegfontosabbnaJk
kell lennie rnínden imálnklban.

Hogy azonban ennek a lényeges
írna-kelléknek nagys,ága ne bátortala
nétson el rnínket s ne engedje tuda
tosan vagy tudattalanul azt a bénító
érzést támadni bennünk, hogy valami
önző Istennel van dolgunk, aki tu1aj
donképpen csak a saját dicsőségét ke
resi, aminek azután feJ.áldO?Jhaitjuik a
magunk érdekeit, jól meg kell érte
riűrsk azt, hogy Isten és az imádkozó
ember között sohasem adódhmik ér
dekellentét, mert Isten dicsősége és az
imádkozónak java tel~ fedi egy
mást. Ezt a szükséges belátást - mu
tat rá Sohneíders -, amely nagyon
fontos a helyes Isten...lkép számára, ao
ból a megfontolásból nyerjük, hogy
Isten dicsősége semmi másiban sem
rejlik, mint az ember tökéletes átszel
Iemü'lésében, Isten semmit sem kí
vánhat la maga számára s annak el
várásával, hogy az emberek dicsőítsék

őt, k,izáT'ó1Jag csak az emberek lehető

l~gyobb átszellernülését keresd,
mert ez ' teszi ·le1hetővé az emberek
részvételét az e saját életében, gaz
dagodását az ő saját garoaglSágáJbólL
Istent dicsőíteni tehát imáillliklban sem
mi mást nem jelent, mírrt azért kö
nyörögni, hogy Isten la saját szűkössé

gelnket mdnél nagyobb rnértékben pót
lékólja ki.

Az ima az Isten-tisztelat erényének
legfontosebb és legnemesebb aktusa.
Szent Agos.ton .Jocutío mentis ad De
um"-ll1ak mondja, az elme beszélgeté
sének Istennel. Ez a meghatározás
elég tág ahhoz, hogy az Isten irámt
tanúsított magatartásnak mímdazokat
a formáit [mának te'kinthessük, ame
lyekben a léIletk lllyilal1lkozdk meg Isten
előtt. Jde számítanak azoik a formák,
amelyeket Szent Agoston "verba visi
bill.i.a"-Illak, "látható szavaknak" ne
vez: testtartás, taglejtés, arckifejezés,

bízonyos dolgok használata, feltéve,
hogy mindezekinek jelképes jelentősé

gűk 'VaII1 s azt juttatják kifejezésre,
ami az Istenhez szárnyaló lélekben
végbemegy, A térdhajtássaí például
törpeségünket hangsúlyozzuk Istennel
szemben, akinek uralmát és tekinté
lyét mindenek fölött állónak ismerjük
el. A keresztvetéssel a Krisztussal va
ló azonosulás vágyM tanúsítjuk. Ami
kor meghil11tjüik magunkat szenteltvfz
zel, a bűneinktől vaíö szabadulás ke
gyelmét kérjük. Az é~ gyertya kész
ségiinket to1mácsolja arra, hogy meg
hozzuk rníndazokat az áldozatokat,
amelyeket Isten kí~áJnrhat tólüfrlc
Mindezeik és más jJyen jelek valódi
formái az írnának s' a kereszténységen
ilciV'ÜJ szokésos hasondó szertartásoktól
abban különböznek, hogy valóban a
lélek roifejeződélsei. Igazi imák teháIt,
nem pedig' Isten befolyásolását célzó
mágíkus eljárások. S mínt imák ki
válóari tökéletesek is, rnert kifelé is
lá1Jhatók, bevonják a testieket is, s így
a léleknek emberileg teljesebb meg
nyiJartkomsai, mínt a pusztán. szóbeld
írna. Szerosabban véve persze az imán
a lélek beszélgetését értjük Istennel
a száj szavain vagy csak a !léIlek ki
nem mondott szavain át. Az imárrak
mind e két neme: a jel-ima és a szó
ima is, három formát öll1Jhet. Az egyik
a dicsőítő ima vagy imádás, a másik
a hála ima, a hJarnnadiik a kén) ima.

A dicsőítő ~ma Isten szenl\:ségének
és nagyságáOOk dicsérete, a h6do1alt
isteni fönsége előtt, magasztalása mű

veinek a teremtésben és a megváltás
ban, Célja ennek az imánaik Isten dd
csőítése önmagában és önmagáért.
Me~vánj\'l az ímádkozótól, hogy a
legteljesebb módon tekiinrtsen ~ ÖI11ma
gától, a saját ügyedrt()l és kLvánságai
tól, egyepül Istenre fordítva a szemét.
Az imádó .ima ezért a legtökéletesebb
és legtis7Jtább ima.

A hála ima a lélek felemelése Isten
hez annak elismerése okából, amit Is
ten az ő könyörületes szeretete'ból az
írnádkozóérf cselekedett. HaJIl'gf;úlyoz
za azonban Schneiders. hogy a dicső

ítő ima is abból a kegyességből li[l(iJu~

ki, amelyet Isten az imádkozó irányá
ban tanúsított, Ez a kegyesség váltja
ki Isten dicséretét, mert híszen Isten
nagysága la legtökéletesebben a szere
tetében mutaJtkoziik, ez a szerétet pe
dig az aj,ándékozó jóságlban Illyiilaitko
zik meg. É'rtelmetlen lenne Istennek
mínden olyan imádása, amely nem
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arra támas~oda1ék, hogy az imádkozó
tapaSZJtaiJJtJa Istennek il'ánta megnyíl
vánult szeretetét, értelmetlen mán.'
azért is, mert mindJig Isten az, aki az
első ilépést teszi, s amikor a léllek oda
fordul Istenhez az imádó imában, aIk
kor is mdndíg csak válaszol Istennek,
aki már előbbodaforduilt hozzája. Imá
dás és háJa tehát nagyon közel esik
egymáshoz.
Kőzísmert, !hogy a kérő ima foglal

ja el a legbőségesébb teret az ember
ímádkozásában. Egyes írok kevésre is
énitékelik, sőt egyenesen ellene vannak,
IIl,Í több, el is utasítják, rnert, úgy
mond, nehezen vagy semmáképpen
sem egyeztethetőössze a tőkéIletes ma
gatartással Isten ixálnyáJban. Schnel
ders szerínt azonban nincs igazuk.
Krisztus nemcsak a Iebeesülés minden
nyoma né1kJili. beszél róla, de nagyon
is nyomatékosan teszi kötelességünk
ké. A Miatyánk :fé1reér1hetetlenill ké
rő -íma, amelyMa éppúgy felismeI'lhet
jük a kérő ima tölké1etEsségének felté
telét, mintt a kémivalók helyes rang
sorát. A kérő imáJnál sem merül fel
azonban semmi 0Ik, amiért ne tekinlt
hetnők Isten teljes értékű diicsőítésé

nek - állapítja meg Schneiders. Is
ten az emlbe:riben és az embertől ép
PeIll azáJ.tai kíváln dícsőíttetni, hogy az
ember ma,gának ajándéko7Jtatja Isten
lényének egész ~roagságáJt. tppen
e:lJér't minden kérés Isten adománvat
éJ.'lt - feltéve, hogy a valóban. jóra s
nemcsak a látszólagos il6m vonátko
zilk - egyben Isten dicsőítése is. 19y
értette Jéztt.s a tölké1e1tes km-ő imát.
Azt ~ megJ:igye1hej;Jük, hogy tan.íil;á
saiban úgyszólván egyedül a kérő lma
fordul elő. Ezt pedig csakis azzal ma..
gyooá.zJhatjuk, hogy az ember földi 2Ja
rándék-hefyzete Isten adományrom8k
szakadatlan !közlését !teszi szükségessé,
ami viszont újból és újból magával
hozza Isten dicsőítését is. A kérő imát
természetesen a dicsőítő és a hála írná
nál sokkalta jobban fenyegeti a ve
szedelem, hogy ftOkélletlenné válik. An
náll töké1ertJlenebib lesz, rnínél iJn:káblb
háttérlbe sZOI"Ul1 az imádlkozónál Isten
dticsőítésénelk szándéka, mlmél inkálbb
elszigetelt magát Istentől s rnínél iJn·
kább önmagát teszi meg imádkozása
tulajdonképpeni céljává. Az ekként
kérilelő már többé-kevésbé emberi
érdekek szolgáíójává fokozza le Isterrt.
Amíkor tehált imádkozunk, szem előtt

kell <tJarttanunk a.ZOikJnJaik a javaknak vi
lágos rangsorát, amelyekért könyörög-
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hetünk. s ha níncs is semmi földi ér
ték, amit nem szabadna kívánn~

Istentől, nagyon ke1J1 ügyelnünk arra,
hogy az örök jaV'alkat eJ.sőIbbségben ré
szesítsük az időlegesekkel szemben.

A keresztény élet akikor nyeri el tel
[ességét, ha már fölül tudunk emel
kedni önmagunkon és a vtHágQn, ha
vaIóblin Istenben tailMjuk meg éle
tünknek azt a középpontját, amelyből

kitinduliV'a gondollkodUJDlk és végezzük
mínden cselekedetüllllket. Hosszabb-ro
videbb folyamat ez, amel1ynek médrét
a hit, a remény és a szerétet három
isteni erénye jelöli ki. Az imáit ugyan
csak a léleknelk ez az Istenhez való
emelkedése termel1i kd és az ima is
köZNetlenül a hit, a remény és a sze
retet hármas fOl.'ll"áJsáb6l táplálkoziJk.
Az imáiban az ember fölébe emelkedlk
önmagánalk és a vilá·gnak, és Isten
be alapozza magát. Az az erő pedd.g,
amely m.indihárom iSIteni erényt egy
képpen hordozza, 'llgyanJaZ az erő, mJÍnit
amely az imát is gerjeszti és hordozza,
nevezetesen a bízalom. A bimlom á~

tal szerzí meg az dmádikozó embeII." új
tartópil.lé:rét Istenben. A bizalom a tu
lajdOll1kélppellli fel1téteJ.e a helyes imád
kozásni8lk s mia1dazdk a kü1JöIllböző fe!
tételek, amelyeIkett teológusok arm vo
natkozóan soro1lllJak fel, hogy milkor
számíthat biztos meglhaill@lllotásra az
ima, mindezek a ife1Jt2te1e1k a bizalom
ra, mint a közös alapfel1ére1re vezet
hetak vissza..

BíZlI1d azoncan nehéz - fejti ki a
továbbiakban Sclmeiders. Abimlom
~válnja a töIkéletes, a teljes ön
megta.~l fakiadó smJbadságot a
saját énünJkrtőa.JeleIlltia lemondást az
ön.magumkra való hagyatkozáJsról épp-.
úgy, mint az önmagunktól való cse
lekvésrőll. ~s lemondást követel an
nak az ailJapnak ellenőrzéséről. ame
lyen állwn!k. EiiSlmerés..e a teljes lfüg
gésnek. A nehéz magataetások között,
amellyekeil; az embemek gyakocolnia
kell, a bízalom találn a l€igJnehezebb.

A bízaíom nehéz voltával f~ ösz-
. sze az imádság) legtöbb és legsúlyo

sabb nehézsége is. Ez magyarázza azt
a közelfekvő és mínduntalan megpró
bállt kísérletet arra, hogy az imát má
gikUSlaln állítsuk be. Ebben a mágikus
hamis formábaJn az ember kényszerí
tő befolyást szereme gyakorollin:i Isten
re az imájá'Will s ilyen módon étmli el
célját. A mágikus imádkozó magát he
lyezi a középpontba: ő ak:Jaa:' cseleked-



ni és Istennek csak az eszköz, a SZO~··

gáló szerepét szánja, akivel, úgy véli,
tetszése szerint rendelkezhetik. Ke
resztényeik között mindenesetre gya
koribb a rosszul f€l1fogatt imánaik az a
formája, amelyben az imádkozó mo
rálís befolyást Mván gyaikorolJni Isten
re. Megkísérli, hogy kírnozdítsa Istent
vélt közömbö5ségébőllés felk.eltse ben
ne a segitő készséget, VlaJg"Y elutasító
magataetásából egyeneselll . pozíeív se
~yujrtáSll"'a bí~a az írnával. MÍllJd
két hibás formáiban az imádkozó ön
magára támaszkodik s azt híszí, hogy
nekí magának kelJl cselekednie,
ugyanakkor pedi/g Istent a saját aikJa
rata szerínt i1gazgathJatja, ahelyett,
hogy önmagát és mínden dolgát bim
lommal engedné át Istennek és hagy
ná rá az ő segijtőkészségére. Jegyez
züik meg jól: mánden h~yes kérő imá
nak alapfeltétele a mt Isten föltétlen
segírtőikésrz.ségbelll, amelY'l"Ól hisszük,
hogy rneg'V1alll, még InJi€llótt imádkoz
nánk érte, s amelyet nem szükséges,
míkérrt az emberekIné1, a kéréssel el&bb
fe1kellteni.

A bizalom hiálllyából ered a rezíg
náIltság is, amely oly gyakmn megbé
nítja az imá:rt: "Isten úgysem törő
dik velem! minek aikkor imádkoz
nom?" 'Pedig CSIa!k a föltétAen biza
lom tehet ben!nümet méltóvá az Úlr
ígéretére, amely korlátozás né1'km
szól hozzánk: "Bármtt kértek maid
nevemben az Atyától, megteszem nek
tek" (JáIll. 14, 13). Am nemrs·aJk a ké
rő ima, bizailomlból él a dicsőítő és a
hála ima is. Az imádásban az ernber
cmmagáJt és egész sorsárt II n<algys..í~á
ban, szentségében és szeretetében
imádást érdemlö Tsten kezébe h€~yezi

és csak a bizalom, hogy jó helyen v'8l11

ennek az Istérmek kezében, itndílthaltja
ilyen teljes odaadásra. u.gyam.ez a bi
mlom hordozza a hálladrrnát is. amely
ben az ember, aki tapasztalta Istelll se
giJtségét, bi:z;allomteljesen Isten akara
táook engedd árt magát,

A bdzalom tehát a helyes ima gyö
kere. Ugyam.alkkor azonban a gyümöl
cse is. Az· imálbal!l ugyaJnis sZJaik'adlart
mul végbemegy az imádkozó túl
emelkedése Öinmagiálll., fel az ISlteinhez.
Bizail.omlból1 imádkozik, !kÖ2lbelll pedilg
gya!korolja is e2lf; a bizalmat, amely
abbarn a mérté'klben növekszilk beIllne,
amely mértek<ben helyesen iJmádkoz
ni ipaT'kodJiJk. Ha tökéletes az ima, tö
kéletes II keresztény élet is. De egy'Í!k

sem bebizrtosítotIt és elveszfthetetíen
tuilaijdon. Csupán cél, amelyet foly
vást ujiból keIll elérni.

•
Az ima teológiájá:t ismerhettük meg

az előbbiekben, MiIllt azonban Josej
Rudin emeli ki tal!l'lll1Jmálnyáiban, a hilt
tudósok tarrításaí egymagukban még
nem felelnek aJITa a sok:ak:art nyugta
lam.Iitó kérdésre, amely az ima való
disága és ,,ltrtainszcendáJó ereje" tekiin
tetébelll vetődilk fel s amelyet egészen
új oldalról igyeksziJk megközelíteni a
méllylél€!k,taI!li kartátás. A tudományos
pszíehológía kereken ~égy évtizede
fogl1J8JJlrozik, hol közvetlen. hol 1OO7JVe
tett módon az írnával. Vizsgálják a
·többi közöibt "a VIaII1áSi élmény lelki
menetét", míkor is imák és vaüásos
szövegek fclhasználásáV'aJl próbálják
megindí1JaJnd. ezeket a folY'amatollmt. A
német nyeívű i:rodla1omból Karn Gi1'
gensohn, Georg Wunde1'le, We!m.~

GTuehn, Rudolf Otto és Aloís Mag,rr
munkáit emlfti ezzel kapcsa1atbaJn a
szerző.

"Om!nis homo mendax" - mi!nden
ember hazug. Nem egy tudományOSaIll
elemző pszichológusnál, hanern a Zsdl
tárok könyvében olv:assulk ezeket a
megdöbbentő jó7Jan SZlt'V'alkJat, ame
lyek Rudin szeríret egyetlen cselekede
tŰJnIkre sem illenek rá aIk'kora gyalko
risáJgl1,.al, mi.nIt amikor Istenhez fo
hászkodunk. :&ertrt gondolkodású. fel
nőtt keresztények közül sokakban
megvan az az érzés, dlyikor határozet
lanul is, de mégis világosen. hogy va
JIami 'baj WIn 'az ímájk Vlalódisága kö~

rírl. Szenvednek is eleget miatta. Ha
ősziJn1Jélk, sokan kénytelenek bevalla
ni, hogy riern tudnak "W;azában" imád
kozní, s HYe.TlJkor nemcsak írnáiknak
színte krÓilli'kussá váJlt terméketlensé
ge JUJt az eszükbe, az a körü'lmény,
hogy az ima még millldig nem tette
nyugodrtabbá. egyensJlÍ1yozotitalbbá és
jobbá őket, halnem elsősorban az íga
zi benső lmpcsolat hiánya azzal. az Is
termel, akiJre az imáiban egész lényü
!ket Ö68:lJPOntosítjáJk. S miJnél1 tüzeteseb
ben ismerik persze és mimél mélyebb
me~ződéssel his2Jillc az egyház 1JaIIlí
tásárt az imáról, annáíl illl!káJbb feléb
red ·benIIlrük a gyanakvás, hogy tmád
sá~miJndez a tőkélet1e:nsege vagy
álBága ~nem II saját le1Jki elégJte
lenségtüiket leplezi le, amely.ert nylilválIl
titko1n~ maguk előtt. Ha pedig me<g
fogamzortrt bennük ez a gy<aIIlalkvás, aIk-
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kor már szükségszerű következmény,
hogy etJtól kezdve mándenegyes imá
juk a saj'át énjük vádlója lesz, holott
voltaképpen az "én" nem lis érzi bű

nösnek magM. Arnikor azután azt is
megtudják, hogy nincsenek egyedül
ebben a vo.nartJkozáslbarn, hanem mások,
nagyon is sokan ugyJaII1Így vannak,
akJkoc előbb-utóbb beletörödnek abba,
hogy nem kerülhetiJk el és nem vál
toZJtatihaJtjáik meg örömtelen állapotu
kat.

GyanaJkivásuk helyes úton is jár 
á11apítjla meg Rudilll -, az ima á'lsá
gának rendszeríet VialIóban a lelki eIlég
telenség a forrása, Behatóbb vízsgá
lásá:hoz szerenesés MinduilJásnlak vehet
jük azt az egyik közkeletű meghatá
rozást, hogy az ima "a szív felleme
lése" Istelnihez. AZIt a felismerést
ugyanis hogy az ima "a szív funkció
ja", ai' ÖlSZJtönÖS ész mesterí teljesít
ményének tekinVhetjülk, annak ellené
re,hogy magát a szívet semmillrepp
sem sZlámí11hatjuk psziohJiJkaIi fÜJgg]Vélny
nek. Azzal a tipikusan jelképes gon
dolkodással van itt dolgwnlk, amel1y ön
magában bajosan igazolható s~
a helyéttwalót fejezi ki. A szív a jel
képe annlak a benső középnek. amely
az ember lényét összefogj'a s md.nt egy
séget és egészet tesrtesíti és jeJleníM.
meg. Ein.ny1ben a szív kettőt jelent:
1eIlki egésZIt és leIikJi egységet. A külön
böző pszichJiklai funkci&:·- az önrenn
tartás és a lJibidós kíegészülésí és egye-
sülési ösztÖil1Ök dinamilkájáJtól a kép
zeleti.g, a hanJglu:lattól és a tapaszta
1JaIÚi és logi:lmi tudáSItól az ak8Jl'a1ti ak
tusokig, a hozzájuk Jtaipadó és a rnély
ben gyökerező érzeIlrnelög - rnínd ta
lá'lkoz:naik gyüjltől.encseként abban,
amit szívnek" nevezünk. Aiki lelikli
foly~atainak azt az egész voltát ~
egységességét, arnének jellképe a s~v,

V'aiIóban érzi és átéld, att1Il1Jál nem adod
hatiJk lelki tépettség és hasadás, Nem
állhat elő a "pszichikai dis~zocli~ió",
arni egy1k legfontosaJbb kilvMtoJa a
neurotikus megbetegedésekmek. S itlt
a kudcsa az íma problémájának is,
amely nem más, mínt az ember szért
fo~soilJtságának problémája.

Ami mindíg és nemcsak napJainkJban,
ma azonban bizonnyal inkább, mint
azelőtt az imádságot megnehezíti az
em~ek hogy nincs a szívének bír
tolkáIban ~ég nem tudott eljutni hoz
zá V'agy másképpen: nem talárt vá ön
~áJra. S erről szólva nem is annyiva
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a külviJá,gba való szétszóródásra kel~

gondolnunk - a "menekülésre Isten
elő~" amiJt Picard oly remekül tár
gyaJ1'-, hanem a belső szőkő-UJtlaW~,
a lelki labírüntus tömérdek folyosó
jára. A belső zlláltság, a félség és
egyoldalúség harnűsftják meg az imát.
Ez okozza, hogy az értelem érveket
keres a lélek ősi mélyéből feltörelkvő

vallásos érzések eMen, hogy a képze
let olyan, mint a makacs éjjel.í ma
dár, amely csapongásában nemcsak az
egyensúlyát veszíiti el könnyen, hanem
a fejét ds beveri a társadalmi V'a16
ság falain, hogy az akaraterő nem
ritkán a megvadult bilkia módíán ural
kodik s miként ez végkírnerülésíg haj
szeíja a valóságos vagy feltételezett
vörös kendőt, úgy rohan ő I11Ial~ a sa
jM érzékisége és szexualitása utám, A
"iközép elvesztése" elsősorban ie~i á~
lapot, amely az ernbera a saját lényé
nek peremére száműzi s ott azután a
legJkü!J.ÖIlIbözóbb vágYaik, hajlamok és
ürességek, de láltiSzólag nemes tökéae-
tesedési törekvéseIkIllek ds körtáJncálban
f<mga:tja. Majd pedig ha homályos bűn

érzés ds fellép közben, amely több
nyire megmarad ennek és nem dol
gozódik árt; világos és meggyőződéses

bŰ!l1tudJaIttá, akkor mindinJkálbb e1ha
talmasodiik a belső bízonytaíanság, az
aggódás ésa lel1ki hasadás. Hogyan
tudna az illyen ernber úgy imádkozni,
hogy a mai kiálltása Istenlhez holnap
is érvényes legyen? Hiszen folyvást
másnak látja a helyzetét, a peremnek
ama szegélye szerint, ahol éppen tar
tózkodik, S mi sem természetesebb
Lgy, rnínt az, hogy imájának is .va:la
mfképpen nem valódinak kell látsaa
nia: még nem az egzisztencia határo
zott Irányú cél- és éntelemkeresése,
hanem csak szelep, arnelven át felol
dódik egy le!llIDi funkció esetenkénti fe
szüdtsége, Hogy az ima a teljes és
egész emberinek, a "szívnek" a valódi
kifejezése legyen, ahhoz előbb mteg
rálódrría kell belül az embernek, rum
éppen napja~nJkban nem csekély ne
hézségbe ütközík,

Ez a lelki "deziilltegll'áció" az oka
annlak - hangoztatja Rudin -, hogy
a keresztény hívők közül oly sokaknak
gyöngíti meg viszonyát lSitenhez az
imájuk nem valódisága. S eb~ ,a
helyzetben a. közösség Iíturgfkus lma
ja sem nyujt mélyrehatóés tartós se
gítséget, mert dezintegrált és lelkfleg
disszooiáilt emberek együtteséből nem
nőhet ki valódi közösség, Ilyenkor lé-



lekÍlall1á1atg vo1tJa1képpen csalk két for
mája marad az imának, amelyeket va
1óWakJnak foghatunlk fel. Legmeggyő

zóbb a "szétbépettnelk", oa bensőleg zi
lált embemek imája, aki nem kísérte
tezi!k már semmiféle szövegezéssel,
nem bocsátkozák bele teológíaí színű

gondo1atfűzésekibe, hanern csak enge
m, hogy stkoJitozzék a szíve, avagy az
odaadás és önmegadás néma rnozdu
}artJait és m"Cjátékait végzi, mínden
becsvágya nélkfrl annak, hogy bármi
vallásalag él"téIkeset cselekedjék. Ezt
az imát me~eti a valódiság pecsétje,
mert nem egy véletlen piJ.lanaltnyi
hlBlllgl.l1Jattból ered, hanern ·am az eg
zisztenciális, szorongást fejezi ki, amely
eltörölhetetlenül belevésődött az em
beroe. S ugyanúgy valódinak hathat az
iIInádSágJnJaIk az a "szelkulJarizá1t" for
mája is, amelyet szígorú vallásos kö
rőkJben miJnt "természertimádást" oly
nagy gyJa.nIaIkvásS!al tekiill1ltenek. A mai .
ember - írja Rudin - nemcsak a vá
ros, de olykor a templom faJXai közü1 is
menekül a természetbe. Ot, aki fiut a
modern teohníka és a lá2JaS üzemsze
rűség vt1ágJa elől, killönösen kínosan
érinti, ha hasonló üzemszerűséget ta
1áil a templomban. A szervezett jám
borság és annak konvencíonálís-rne
chanikus formái ellen egyébíkécr1t is
fellázadnak azok, alci.klllek finom, Da
1ántúffilllom érzékük van a valódiság
iráflt. Van Gogh s2Jm1'alivaJ. élve "Vlisz
szartaszítónaJk" érzik az istenJtisZJtelet€lk
megrendezett rendszerét és a termé
szet egyszerű, de őseredeti térségében
próbá1il1a'k taJáillkozrrli a Mindenható
val. Függetlenül attól, hogy mennyí
ben van igazuk és mennyiben nín
csen, az ő esetrüklböl is lárthiatjulk,
mennyíre nem könnyű VIaI1ó1ban talál
kozni Istennel s mekkora megértéssel
kell megitélnünk a küzdelmet érte.

Még i1JgaJrmasalbib a másodiik nehéz
ség, amelybe az imádkozó ütkö:zJhetilk
s amely éppen a komoly embernek
okozhat áIlll:allldó tépelődéS't. Valóban
Isten az, aikivel be5zélüllllk? v.aaóban
át lehet törni azt a vastag falat, amely
a Teremtő és a teremtmény közé éke
1ődilk? Nem önmagáViaI beszélget-e
örölkösen az emJber, amikor imádlko
zik, a saját jolbbik énjével, azzal él leg
belső eszményi érmel, alki kelíene
hogy legyen? Felébred a gyanú, hogy
az ima csak intenziv odafordulás a
lélek bensejében elfelkvő legmagasabb
rendű "Iarohetipusihoz", ama lelki ké
pek egyikéhez, amel~l Rilké-vel el-

mondhatjuk: "Képeiket épírtiink fel
előtted, mint ~aI1a1k'at, úgy, hogy már
ezer fal álJ körülötted." És, kínzó két
séget keltihet a gyanú, hogy az imád
ság' nem csupán a "projek.cdós", a ki
vetítő meehanízmus akitusa-e ben
nüllllk? AnIllál is inlkáJbib, mert hiszen
ennek a mecharrizmusnak működését

nagyon sok vOIllaJlJkozásballl észleljük
az embereknél, küllilnösen akkor, h:11
emócióik és affekitusoik is közreiátsea
nak, VajOlll, amikor mí i.m.ádlkozUlllik,
nem egyszerűen a sajáJt 1ellki képein
ket helyezzük bele, a hozzájuk tartozó
eliképzelésekkel és érzelmekkel együtt,
egy csupán elgondolt vagy ha való
ságos is, de merőben ismeretlen
lénybe ?

Rudin helyesen jegyzi meg, hogy a
refilexíóra nem haflamos, ösztönös em
benne:k, fQleg pedig az "extravertált",
él kifelé forduló tipusnialk nemigen jut
eszébe ez a gondolatmenet. EJbben él

típusban, amelyhez az embereik zöme
1laJrItozilk, vagy hamar megfoglan az Is
tennel való tmállrozás reaíatásának
benyomása, vagy hamar Lemond az
imádságiról, mint nevetséges és meg
emészthetetlen v:a1amiroL Az okosikodó
és kJrit,iIkius, az "tIlltrovertáJt", vagyis
befelé forduíó tipus helyzete és maga
tartása viszont soikkallta bonyoluítaob,
Az iJ.yen típus nem egy em'bemi ví
sZOllly:lla"tban gyorsan ráíön a saját lel
ki "projekcióira", rájön arra, hogy
embertársad megírté1éS'ében és kezelé
sében, főleg az úgynevezett ,,:te-IVi
szonyíatok" körében többé-kevésbé a
saját pozitiv vagy negatív lelikti ké
pei és elképzelései tükröződnek. tgy
azután könnyen m~gtöI1télnihetik, hogy
ebben a típusban végül márr az imád
ság lis az elvdselhetetlen monológ érze
tét kel,ti, az egyoldalú ömJlengését,
amelyre valójában sohasem kap vá
Iaszt "főlüWl".

Ha ezzel kapcsolafban nem is tér
het ki most a közvetlen Isten-élmény
gyakran táll'gyalt kérdésére - folytaJt
ja Rudin -, meg kell rnondania, hogy
szerínte is ez a valléspszichológia
egyik [eg'kö~OIllti'bb problémája. Isten
abszolut transzcendencdája áthágha
1JaJtil.an haitámalk látszik, amelyen még
az úgynevezett mísztíkus Isten-talál
kozások sem törhetnek át teljesen,
Bármennyire lenyűgöző és erős ,a köz
vetlenség benyomása, bármiilyen or
kánszerűen ragadja meg, dúlja f'el és
rázza össze az embert, mdhelyt pon-
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tosran elemezzük, v:ilágosan ki.tűllldik,

hogy ez miJndiJg csaik Isten közvetlen
1la.~lása marad, de sohasem ug
rás az absmlutumba. :E:T'V'ényes az ige:
,,Az Istent soha senki Illem látta" (Ján.
l, 18). S nem kétséges, hogy ez a
tény éppen a legsrzemélyeseJ:)b a.kJtusá
ban állítja a l~emén~ próbára a
krritikUSialIl éber emfbert. FáIrIadozása,
hogy közelebb jUBBOIl Istenlhez, vala
hogy ill.UZOII'dus marad. Egy távolsá
got, amely aJbszolut, fokomtosalll sem
csökikenrtlhebiink.

Kettős krisértés adódhaitik ebből. Az
egyik, hogy az ember eIDre7JCli egyre
köZÖimlböseJ::)ben tekinteni Istent. Mert
hiszen ha az ima nem dli'aJógl1s Isten
nel, nem a lélek párbeszéde a lélek
ikel, akkor mire jó az egész? Milllek
az íjat újlból és újból nekífeszítend, ha
a nyíl úgysem talál III célba? Fásult
ság fogja el a mag)áIll~ ÍI1l1ádlkozót, be
lecsömőrl1és a hiába. való váJ.l1alkozás
ba. Az ,,acedia", a "jóra való rest
ség", a búskomorság és a mélabú nem
CSBlk a középkori szerzetesek betegsé
ge - álJJaJpítja meg RudiJn. A másik
kísélités, hogy az emIber rnélységes és
tisateletteljes némaságoa meaekül az
Örök:kévalóvOO. szemlben. A ha1l~,
a csend, a nyugalom lesz az imája
MiJnden sző elég,te1.eIlII1ek: látszik, üre
sen cseng, főképpen azonlbain fö'l.&ae
geg, mert a mindentudó amúgyis' jdb
ban tud mindent. Bölcsebb türelem
mel várni, mWg maga a ha11giaitó Isten
ejti ki az első szót a léiek!hez.

Nehézségek tebáJt nagyon is van
nak - jeleniti ki teljes határozottság
~l Rudiilll -, mí több: azoklalt a ne
hézségeket, amelyeket a projekció és
a 1Jr1aJn8zcendencia okoz, pszíchológiaí
síkon illem is tudjuk, megoldani. A
problérilálkJrra választ egyedül a hit fe
lől lmphatlm!k, aIhol más és új kate
góriálk érvényesülnek, a hit sílkján,
ahol egy más, egy új lélek írnádkozík
az emberben és belőle, aki rndrrt a
,,szentlélek" máir az Istenség rnélyé
be ér. CSIll!k ennek a léllekinek "beköl
tözése" folytán válik lehetségessé, hogy
az Isten irálnJt való tisztelet belső ma
~rtlarttását az "ISIten jelenlétében" vató
életté fejless~ük, hogy ,,szünet nél1km
imádkozzunk". De ez a lényünkhöz
1Jalrtozó ima-mal1Ja1:alr'tás 35 a hit csele
kedete marad, egzisztenciánk aikkor is
várakozás az islterugyennekség feltá
rulására, az isteni életáramba való tel
jes és reális beíkeatódásra, Az ima -
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sroge:ni le Rudín - ennek a hi bneik és
várakozáslllJak map:fu.JlllJkciója.

Míndenesetre szerenesés módon nyo
matékosan UJ!laJJhatUlllk arra, hogy a
hitnek igenis megvannak a pszicholó
giai .győkerei. Az emberi lélek tenné
szeténél fogva készséges a hitre. Mert
ha ezekhez a "disponáltságokhoz" el
sösorban és döntően az értelem meg
fOIlltoilásaii és belátásai tartoznak is
akJkor sem hJanyagolihatjuk el és be~
csüLhetjilk alá az emberi strokturálllik
ba be1eiv6dotrt archetipikus leLki ké
peket. Ami azonbain cseppet sem kö
00mIbös: hogy mílyen képeket és sZÍI1l1
bolumokialt hozunk fel a lellki mélyből
a tudatunklba. VllIIlJIlJaJk neurotizált Is
ten-iképelk és elképzelések Istenről,

amelyek Illemcs:alk: torzak, de vísszalö
kők is, mert vagy egyetlen hittételt
il:lus2ltlrá1n.aJk és a polárűsem kíegészítő
téte'h'e már nincsenek tekíntettel, vagy
mert egyoldalúan a moralizáló-köny
velő Istent, a loíesínyesen bosszúvágyó
és sértődékeny törvényhozó Istent ál
lítják a szem elé. Az imádság azután,
amelyet ilyen belső elképzelések táp
lálnak, szinte szükségszerűen görcsbe
vont, híján a szaibadság'll'aJk és a féle
lem- vagy kényszer-neueózís vonásai t
viseli. :€ppen ezért egészen döntő je
lenJtőségű, hogy 32Jt az archetipikus
Isten-képet kapcsoljuk össze tudaltUllllk:
kiail, amely valameI1ll1yiü'l1Jknek lelke
mélyén Illyugszik: "Saját képére és
hasonlatosságára teremtette az em-
bert." .

Mínden emberi cselekedetnek, de
különösen az imádságn:aJk megvan az
"mnbivalenciája" - figyeLmeztet Ru
wn. (Ambivalencián tudvaíévöen a
lelki életnek am a [elenségét értjiiJk,
hogy egyazon tárgyra két ellentétes,
egymással ÖlSSzeegyem:ethete1Jlen érze
lem írányul, például szerétet és gyú
lölet. A gyermek sZlértrornlbol!ja a sze
retett jáltékot és utána megsirntja. Az
amibivailencia kiétleződése egyik fő tü
nete a lellki betegségeknek.) Amíg az
imát lelki jele:nségként szemlélíük, va
Laihogy míndíg kétértei1Jmú marad. A
szervezethez nem illeszIkedő idegen
testnek tűnák fel, amelyet az ember
mírrt álJságot és utópismilkiusat a nő

vékvésével karöltve a legszívesebben
eltávolíJtalnJa, ugyanakkor azonban a
legmélyebb kifejezésekéne is mutatko
zik annak az emberi .lénynek, amely
csupa támasz...keresés, úgyannyira,
hogy Rtlke, az egyáltalán nem keresz-



tény költő is ide nyila1JkozO'!Jt: "A1:ap
jáJban csak tmádságok vaa1a1lalk." SZIá
munkra, keresztény híVŐk számára az
ima annak az eglJi.sWenciáJnaJk kifeje
zése, amelyet csak úgy tudunk meg-

A KIS ÚT

értend és szeretní, ha hittel odaJkap
csolódd.k ahhoz az Istenhez, aiki 
minJt SZJeIllIt Pál oly gyönyörűen mond
ja (Kol. 1, 17) - "miJlldent megelőz"

és aki!ben ,/létezilk mmden",

"A SzentLélek világosság és erő. O teszi, hogy meg tudjuk 'különböztetni az
igazat a hamistól, a jót a rossztól. Mint nagyítóüveg iQ. rtárgyakat, a Szentl.élek
nagynak láttatjavelü.nk a jót és rosszat. A Szentlélekkel az ember mindent
nagyban lát: látjuk Istenért végzett legkisebb cselekedeteink 'nagyságát. Mint
az órás nagyítójával tisztán látja az ÓTa legkisebb kerékszerkezetét, la Szentlé
lek világosságával mi is kivesszük szegény életünk legapróbb !részleteit is. Bi
zony a legcsekélyebb tökéletlenségek nagynak ,tűnnek föl és a legcsekélyebb
bűnök elrettentenek ...

Ha kérdeznénk a kárhozottaktól: miért vagytok a (pokolban? - ezt [elei
nék: Mert ellenállPunk a Szentléleknek. - És lha a :szenteket kérdeznénk: Miért
.1utottatok a mennyországba? - így felelnének: Mert hallgattunk a Szentlé
tekre ...

A SzentLélek erő. A SzentLélek tartotta fönn Stilita ISzent Simont az osz
lopon. O adott kitartást a vértanúknak. Nélküle \elhullottak volna, mint a [a
levelek. Mikor meggyujtották alattuk a máglyát, a SzentLélek 'vette el a tűz

melegét az istenszeretet forrooágával . . .
A Szerülélek: olyan, mint az ember, kinek pompás kocsija és lova van 18

ajánlkozik, hogy Párizsba lViszminket. Csak ,azt kell mondanunk: ,igen - és
beszállhatunk. Igent mondani már csak könnyű dolog! A Szentlélek: az égbe
akar vinni minket. Csak mondjunk igent és engedjük, hogy vezessen."

(Vianney Szlmt János. Monin-Vácz: Szól az Arsi Szent 42-45.)

Amit Vianney Szem János e fŰJSé

gesen egyszerű szavaJcl<.a:I, mint nagy
szerű éJetrtJapasztalJaJtot mond el am
körü:lbeliil1 a következő idé~el
szoktarn prédikálni: "Én pedig kémi
fogom az Atyáit, és más V~~7J1lalótad
nektek: az igazság Lelkét, aki mdnd
öröki~'é veletek marad". "MIiHmr eljön
a Vígasztalö, akut az Atyától küldöíc
nektek, az Igazság Lelke, aIki az AtY'á
tól szárrnazík, ő 1lainúsá.got tesz rólarn.
Ti is tegyetek: llall'l!úságot rólam". "AJmi
kor eljön, vádlón bizonyítja majd a
viIl~alk a bűnt, az ígazségot és az
itéletet." "Még sok mondanivalóm
volna, nem vagy;toik azonban elég erő

sek hozzá. De 'amikor eljön ő, az II~z

ság Lelke, elvezet titeket a teO.jes igaz
ságra." "A Vi,gasztaló pedig, akLt az
A tya nevemben küld, megJtaJnít majd
mind€lJ1re és eszetekbe juttat rnsndent,
amit mondtam nektek." (Ján. 14, 15 k;
15, 26; 16, fl, 12 k; 14, 26.) - Ezek
szó1naik arról, mily nagyszerű világos
ság a bennünk lakó és dolgozó Szent
lélek.

A következő Idézetek a bennülJlJk:
működő ds1leni erőnek hirdetik Ot:
"Én pedig elküldöm ráItok AJtyám meg
igért ajáJndélkát. Maradjatok a város
ban, &mg erő a mQgJaSSá~ól nem tölt
el titeket." (Luk. 24, 49.) "MliJkor a
Szen'!llélek: les2JáJlI rátolk, erőben része
sültök, úgyhogy tanúságot tesztek
majd rólam," (Csel. 1, 8.) - Az Úr
Jé2Jus á:ltal megígért Erő kdáradásált
mu1laJtja be szemléletesen az Apostolok
Cselek:edeteiJnek 2. fejezete, Szent Pál
pedi,g így magyarázza: "Isten szerete
<te kiáradt szívüniklbe a ránlk áJrIasztOitJt
Szentlélek Mtal." (Róm. 5, 5.)

A Szent, aJk;i naponiként 12-14 Óil'át
töltötJt a gyón1latós7Jékében (papi életé
nek közel háromnegyed részét), taiáJll
míndenkdnél mélyebben látott az em
beri lélekbe. A lélek mélyén mindig
azt a pontot figyelrte, aihol a lé1e1k az
Istennel taIáIlJkozik:. E pont a közö,lnsé
ges szemlélő száméra megközel1í1fue
teíílen, mint maga az Imen, aki "tneg
köze!lírtJheteblen világosságban lakilk" .
(1 nm. 6, 16.) Az Arsi Plébános a
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