
Belon Gellért

A MIATYÁNK VÁLSÁGA
Nem a Miatyánk került válságba, hanem az azt végző lelkület. Valami

lényegbevágó bajnak kell lenni, ha csak néhány eléggé ijesztő tényre uta
lunk is. Altalában azt lehet mondani, hogy a Miatyánk elimádkozása a
megszokott, nagyon ismert és tudott szövegek gondolattalan, benső gaz
dagságra nem utaló és lelki magatartást ki nem váltó elmormogásában
áll. Különösen bántóan nyilatkozik meg ez akkor, amikor változó imák
refrénjeként kerül sor a Miatyánk elvégzésére (keresztút, ima-órák, stb.).
Lelkipásztorok a szokatlanabb, vagy esetleg nagy műgonddal készített ere
deti imáikat kellő és méltó hangsúlyozással végzik és a záró imaként vett
Miatyánkot - szinte bántó hangeséssel - egy szokványos recitáló, a sza
vak megformálására is alig ügyelő módon mondják; a hívek pedig szinte
felmentve érzik magukat a figyelem feszültsége alól és felszabadítva ér
zik magukat bensejük elpihentetésére, Több helyről lehetett hallani 
különösen a liturgikus mozgalom egy-egy próbálkozására érkezett vissz
hangként -, hogy jámbor és ájtatos közönség kifogásolta a Miatyánk
nak a szentmisében elfoglalt helyén való hangos és közös elvégzését,
"mert zavarja a szeritáldozásra való előkészületet". Eféléket lehetne még
sorolni, de semmi sem bizonyítja jobban ,a Miatyánk félreismert voltát,
mint az, hogy igen jeles és szeritéletű szónoklattan-tanárok és lelkipász
tori konferenciák előadói azt kényszerültek ajánlani az igehirdetőknek,

hogy "a szokványos Miatyánk" helyett valami eredetibb imával zárják a
szeritbeszédet.

Nem szabad igazságtalannak lennünk a bajok kiélezett felhozásában
sem és lehet magyarázó szempontokat találni a visszásságokra is. És leg
főképpen utalnunk kell arra, hogy katolikus hívőseregünkneka Miatyánk
egyetlen imádsága. És nem is annyira a népnél, mint inkább a magát ha
ladottabb lelkivilágúnak tartó közönségünknél kell a Miatyánk körüli
felfogáson javítani, és utalni arra, hogy - amint az Oltáriszentség a ki
rályok és koldúsok eledele - úgy a Miatyánk is egyformán kell, hogy
kielégítse a szellemóriásoknak' és egyszerű sziveknek igényét; és hogy 
miként ugyancsak az Oltáriszentség - azokat tölti be a szellem gyönyö
rűségével, akik ráéheznek. a szellemi jóllakottság csömöröseit pedig a
gondolattalanság urialmával bocsátja el.

Általános törvénye a szent kereszténységnek, hogy "ahonnét eredt a
halál, ugyanonnan támad az élet" (Szent Kereszt prefáció). Ahol valami
baj mutatkozik, ugyanott van elrejtve annak orvossága is.

A fejlődő és bontakozó szellemiség legnagyobb gyötrelme a sokfé
leség. Ezt legyőzni indul harcba az emberi gondolkodás és megpróbálja
rendszerezni a dolgokat alapelvek, törvények és jellegzetes formák sze
rint, és a bennünk dolgozó redukálás vágya minél kevesebb igazságra,
képletre, szabályra és alakzatra egyszerűsíti le az élet egy-egy területét.
A haladottabb lelki életnek is ez a problémája: elvész a sokféleség gyöt
relmében, kinlódva érzi kegyelmek és erények, igazságok és cselekvési
formák, bűnök és gyarlóságok áttekinthetetlen halmazát. Éppen ezért ke
resi aztvami rendet és világos látást nyujtana neki. De ahogy a gyer
mek a lefejtett pamutgombolyaggal van, vagy ahogy a tudományok fej
lődésében is tapasztalhatjuk: minél inkább törekszik rendre, annál na
gyobb lesz a zűrzavar, a zürzavartól megnő a kapkodás, új szempontok
és lehetőségek keresése, úgy a lelki-élet vonalán is jelentkezik ez a lázas
ujdonsághajhászás, "a tudományok kulcsának" (Luk. 11, 5) keresése. E
keresés alaptörekvése is ez: rövid foglalatban szeretne összesítve látni és
kézbe kapni mindent.
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A katolikus ember még a kegyelem erejénél fogva is jobban van űzve

erre a nagy egységesítésre, hiszen a Teremtő az egész teremtést "újraösz
szefoglalta" (Ef. 1, 10) Krisztusban és "úgy tetszett az Atyának, hogy
Öbenne lakozzék minden teljesség" (Kol. 1, 19). Igen, mert Istennek ez a
tulajdonsága, hogy a mindenséget egyszeru formában birtokolja; és mín
denki annál jobban veszi fel az Isten eme tulajdonságát, minél inkább
közel jut Hozzá. Ezért van az Egyház liturgiájában is a teljességre való
törekvés. Az egész üdvrendet egy év alatt lepergeti előttünk, zsolozsmá
jában az eqész Szentírást - ha csak bekezdő szavak szerint is - elolvas
tatja egy év alatt. Ez a teljességre való törekvés mutatkozik meg abban
is, hogy akár karácsonyt ünneplünk, akár husvétot, akár megdicsőült

szent évfordulóját, akár gyarlóságoktól körülvett szerettűnk halálának
napját, az áldozat mindig ugyanaz (az áldozathoz nem tartozó tanító ré
szei a szentmisének változnak csupán), az áldozat pedig az üdvözítő "bol
dog szenvedésének, halottaiból való feltámadásának és dicsőséges menny
bemenetelének" (kánon) emlékezetében folyik, vagyis az üdvözítő min
den megváltói működésétegybefoglalvaadja.Nem tűr tehát részletekben
való elveszést és az életmegnyilvánulások minden zugából az egész való
ság perspektiváját nyitja fel. És azt akarja, hogy a lelkek szinte minden
mozdulásukban a teljes isteni élettel jussanak érintkezésbe, ahogy az óceán
partjából nyíló kicsiny öblök vagy fjordok állandóan kapják a mélységek
és tengerek üzenetét, mert csak így maradhatnak mentek az elsekélyese
déstől és elposványosodástól.

Amit az Egyház liturgiájában megtesz, ezt kívánja az egyes hívek
től is. Ezért már az apostolok korában összefoglalta a hitigazságokat rö
vid formulába (apostoli hitvallás), ahol is érintve vannak az Istentől jövő

megváltás tényei. Tehát 12 mondatban a teljes természetfölötti valósággal
jut a keresztény lélek érintkezésbe - ha csak egy villanásnyira is. Az
egyéni vagy más szóval. gyakorlati keresztény életnek tanításai, parancsai,
normái nem kaptak ilyen fogalmazást, mert a Miatyánkot tekintették
annak. Ezért is a keresztség előtt a hitújoncoknak a Hiszekegyet kellett
megtanulniok és a Miatyánkot. (Nagyböjt ötödik szerdáján adták át ne
kik - traditio symboli et orationis Dominicae.) Ez ma is így van a ke
resztségi szertartásban. Hogy a Miatyánkot mennyire az egyéni keresz
tény életet érintő tanítások és magatartások egységes foglalatának tekin
tették, az kiderül abból is, hogya legrégebbi miseformulák tanúsága sze
rint a szeritáldozásra való előkészületül, amikor is a Legszentebb előtt a
léleknek illik minden gondolatával és erkölcsi erőinek teljességével meg
jelenni, egyedül a Miatyánkot imádkozták el.

És ez természetes is. Az Úr Krisztus ezt az imát kifejezetten a po
gány és zsidó imádkozási módok visszautasításaképpen adta (Mt. 6, 1-9)
és éppen ezért belerejtette a véges embernek az Lstennel való minden le
hetséges kapcsolatának érzéseit és magatartásait; a kárhozat irtózatát és
éppen úgy a boldogító látás gyönyörét, a küzdélmek verejtékét a remé
nyek messzibe nyúló vágyakozásával együtt. A Miatyánkban mozgósítva
van a kegyelmi világ minden felszerelése, továbbá az ember szellemi-er
kölcsi erőinek összes készültségei. Mindezek arra vannak hivatva, hogy
kiformálják bennünk Krisztus lelkének azokat az érzéseit és magatartá
sának azokat a finommívű alakzatait, melyeket Jézus megélt éppen akkor,
amikor a hét kérést elmondotta és amiknek objektivált fogalmazásait
a Miatyánkban adta.

De hogyan is lehetne kibontani a betűk és szavak szikláiba zárt
krisztusi lelket? Hogy lehetne kitapintani a fogalmazások merev kérgei
.alatt húzódó jézusi érzésvilágot ? Hogy kellene megtalálni vagy legalább
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is megsejteniaz egymást gyorsan váltó mondatokban Krisztus imájának
feszültségeit, amik az Istennel és a bűnnel szemben pattanásig húzottan
álltak, de lágyan zsongó meleg életté egyszerűsödtek? Aki kegyelemkép
pen Isem kapja meg ezt a megtapasztalást az Istentől, annak azt a fárad
ságos utat kell járnia, amit minden egyetemes fogalmat vagy igazságot
elérni szándékozónak kell követnie: rész1etenként kell összegyűjtenie.

Testben járó szellemünk ugyanis nem képes sem a lényegeket, sem az
egyetemességben elfekvő teljességeket közvetlenül megismerni, csak ré
szeire bontva. Mint ahogya vasat, meszet, szeriet szervezetilnk nem tisz
tán, de növényekben, állati termékekben szétbontva tudja csak asszimi
lálni. Vagy ahogyan a virágnak a lényege mezítelenül sosem jelenik meg,
csak a színek és formák végtelen változataiban. így Krisztus titokzatos
"teljességét" mintegy részeire bontva tudjuk magunkévá tenni. Ezért a
tridenti szent zsinat is a lelket krisztusszerűvé, második Krísztussá for
máló megezentelő kegyelemről azt tanítja, hogy az "gratia virtutum et
donorum", tehát az erények és ajándékok kegyelme. Jelzi ebben a szent
zsinat azt, hogy a krisztusi hasonlóságot eszközlő megszentelő kegyelem
a lélek mélyéről elhatárolható formákban tör elő gyakorlati megvalósulá
sakor. lsten felé a hit, remény és szeretet erényeiben, az emberek felé
pedig az okosság, igazságosság, lelkierősség és mértékletesség sarkalatos
erényeiben nyilvánul meg. Viszont az isteni és sarkalatos erényeket (és
bennük minden más lehetséges erényt) akadozó, nehézkes, túlságosan em
berszabású formáiból a Szcntlólck hét ajándéka emeli fel az istenszerű

cselekvésmód könnyedségére. Ezért szeretik a Szentlélek ajándékait geni
alitásoknak nevezni, mert a lelkiéletet, ill. az erények gyakorlását úgy kü
lönbözteti meg, mint ahogya becsületes fáradsággal gyakorló zongorista
játéka különbözik a zongora-zseni játékától. Másrészt az Úr Jézus mind
járt fellépése elején megjelölt bizonyos alapmagatartásokat, melyeket át
kell venniök azoknak, akik nyomába szegődnek. Ezeket az alapmagatar
tásokat Nyolc boldogságnak szoktuk nevezni és általában úgy tekinthet
jük, mint a kegyelem kivirágzásait szívünkben, mint a krisztusi mentali
tás kibontakozását a lelken.

Igy - hogy csak rövid foglalatban szemleljük a lelkiéletet - Eré
nyek, Ajándékok, Kérések és Boldogságok területét különböztethetjük
meg egymástól, az egy krisztusi kegyelem ennyi szilánkra omlik az em
beri vizsgálódás prizrnáján. De a sokféleségben már Szerit Ágoston óta
észrevették a lélek meaterei az egységet és éppen a Miatyánk volt az,
melyre felépítették az összefüggéseknek csodálatos rendszerét, melyben
mindon egyes kérés egy-egy erényből és ajándékból nő ki, és egy-egy
boldogságban virágzik ki.

De a sok elméleti megfontolás helyett mindjárt nézzük előbb röviden
az összefüggéseket, majd pedig gyakorlatilag próbáljuk egybeimádkozni
mindezeket.

L Mire is gondolhatott az Úr, mikor ezt a kérést elmondotta: Szen
teltessék meg a Te neved! ? lVIegtárult előtte a boldogító Isten-látásban az
Isten titkainak mélysége, melynek gyönyörűségétől nem tudtak betelni a
Titkos Jelenések könyvének szemekkel-teli élőlényei sem és a vízió gyö
nyörétől magával bírni-nem-tudó örökös nyugtalanságban csak ezt a szót
kiáltják önfeledten: Szent, szent, szerit l (Jel. 4, 8.) Jézusnak ez a víziós
gyönyöre ezeknél is mélyebb és viharzóbb volt, melynek mint óceáni bő

szült hullámzásoknak elcsendesült parti hullámverése a galileai hegy ol
dalában szelíden elhangzó krisztusi szó. Amit Krisztus látott és ami Öt a
"szenteltessék" kimondására az élmény erejével kényszerítette, azt kap
juk mi meg hitben, mely mint tudjuk, az Isten-látás gyökere. A hit eré
nyében válunk részeseivé Jézus Isten-látó lelkének. Amit Ö lát, azt hisz-
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szük mi. És hogya hit sötétje ne legyen számunkra oly nehéz, azért adja
nekünk "az Isten mélységeit" kutató Szeritlélek ajándékát, az értelmet
(L Kor. 2, 10) és ezzel természetszerűvé teszi számunkra a hit dolgait és
spontánná Isten szentségét elismerő imáinkat.

II. A második kérés altalaja a remény erénye, fejlesztője a tudo
mány ajándéka. Ez a sírók boldogságára vezet.

Az Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben (Róm. 14, 15).
Ezt az országot birtokolta Krisztus és ennek az országnak diadalmas bir
toklasában járta be ezt a világot, hogy új életre hangolja. Az Istent-bir
tokló Krisztus erejének első megnyilvánulása bennünk a remény szerit
erénye, mely Istennek a lehetetlent is lehetségessé tevő mindenhatósá
gára s a legmakacsabb ellenkezesre is irgalommal válaszoló jóságára épít.
Hogy igazán és könnyen reménykedhessünk Istenben, ahhoz meg kell ér
tenünk, hogy rajta kívül nem találunk más maradandó értéket. Erre a
tudomány ajándéka segit rá: önkénytelenné teszi bennünk földi életünk
minden dolgának múlékony voltát és így rásegít a sírók boldogságára.
Sírni az szokott, aki elveszít valamit. Fájni fáj, ha elveszítünk mindent
ebben a világban, de ez már boldog fájás, ha tudjuk, hogy csak azt vesz
tettük el, .ami úgyis elmúlt volna. És ezáltal kigyógyít mindenféle pesszi
mizmusból, ci létünk korlátoltságán a tehetetlenségén sarkalló létszomo
rúságból (exisztencializmus) is és a belőle eredő restségünket legyőzve

vezérel egy magasabbrendűlét felé.
III. A harmadik kérést a szeretet erénye és a bölcsesség ajándéka

mondatja el velünk, mely egyszersmind gyógyítja az önzésből származó
rosszakaratot és gőgöt és a békességesek boldogságára vezet.

A Getszemánt kertben mutatkozik be legmegrázóbban Krísztus Is
ten-szeretete, .amikor is "az előtte lévő öröm helyett a keresztet" (Zsid.
12, 2) választotta. Ezt .a magát megsemmisítő Isten-szeretetet kapjuk mi
meg a belénk-öntött szeretet erényében. És hogy ez ne legyen olyan in
gatag, kötelességszerű, azért a bölcsesség Szentlelke megizlelteti velünk
az isteni akarat jóságát és természetessé teszi bennünk, hogy míg egy
szívverésünk van, amíg egy gondolat pislákol bennünk, addig Istent sze
ressük, akaratát .alku és ingadozás nélkül megtegyük. éppen úgy, mint a
mennyeiek megteszik. így leszünk az lsten fiai és kiterjeszti fölénk a bé
kességesek boldogságát.

IV. A mai napi kenyér s benne az egy napra való természetes és ter
mészetfölötti élet szükségleteinek kérését az okosság erénye s a tanács
tudás Szentlelke sugalmazza nekünk, és megteremti az irgalmasok bol
dogságát.

A tegnap eredményeivel való elégedetlenség és a holnaptól való fé
lelem hozza létre a fösvénységet. De épp így a tegnapok öröksége és a
tervezgetései, számítgatásai, reményei keménnyé teszik a szívet a jelen
élet feladataival és problémáival szemben, zsugorodott lesz mindezektől

probléma-látásunk. természetes arányérzékünk megromlik és a való élet
ezer tennivalójában nem rendelkezünk egységesítő és átfogó szempon
tokkal. Aki Krisztus gondolata szerint és a Szeritlélek tanácsa szerint
éli a jelen életet, az rájön, hogya mindennapi szellemi és anyagi kenyé
ren (szükségletén) kívül mindig van annyija, hogy másokon is segítsen,
illetve másokért is dolgozzék. így fölös (anyagi és szellemi) erőit másokra
is fordíthatja egy pazarló irgalmasság boldogságában.

V. Az ötödik kérés az igazságosság sarkalatos erényéből és a kegyelet
Szeritlelkéből fogalmazódik, a szelidek boldogságában végződik.

Aki csak egy kissé is megfontolja, hogy rnivel tartozunk az Isten
nek, az rájön, hogy a reménytelenül eladósodott szolga kérésével omolha-
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tunk osak Isten lábai elé, kérni bocsánatát. Mert ezt diktálja az igazsá
gosság. De még ha míndent megtennénk is, akkor sem lehetnénk mások,
mint haszontalan szolgák (Luk. 17, 10) Isten előtt, mert Ű annyira nagy
és annyira szent. Mindent megtenní, de emiatt magát igaznak nem érez
ni, vagy magát bármire is följogosítva tudni, hanem továbbra is kis pont
nak vallani, ez a krisztusi igazságosság diktátuma. És mert ennyire Isten
irgalmára vagyunk utalva, nem lehetünk követelődzök igényeinkben.
Ahogy Isten szabadságunk, sorsunk iránti tapintatból bocsát meg és nézi
el mulasztásainkat, úgy minket az Isten Szeritlelkének kegyelet (tapintat)
ajándéka vezet egy boldogan, tudatosan és erőnk birtokában vállalt sze
lídség boldogságára.

VI. A bátorság sarkalatos erénye és az erősség Szeritlelke sugallja a
hatodik kérést, és az éhezők-szomjazók boldogságát virágoztatja ki ben
nünk.

A bűnnel szemben felszereletlennek érzi magát ,az ember, ha csak
önmagára tekint. De e gyöngeségbe belerejti Isten a kegyelem titkos
erejét és az erősség Lelkét és így igaz az; hogy "nem enged az Isten erőn

kön felül kísértést" (I. Kor. 10, 13.) és hogy "Isten erőtlensége erősebb.az
embereknél". (I. Kor. 1, 25.) A gyengeséget mindig kell éreznie az ember
nek, de tudnia kell azt is, hogy "az erő az erőtlenségben lesz teljessé"
(II. Kor. 12, 9.). Aki éhes és szomjas, annak ereje fogytán van. Ezért
mondja az Úr Krisztussal egy alázatos és boldog kiáltással az igazságra
éhező és szomjazó: Ne vigy rnínket a kisértésbe ! Ez az ima nem mene
külés a küzdelemtől, de bátor hitvallás a gyöngeséggel is győzni tudó Is
ten ereje mellett,

VII. Az érzéki világon keresztül jön hozzánk minden rossz az eredeti
bűntől kezdve és az a gonosz szellem leghatásosabb fegyvere lelkünk
kárhozatha sujtására. A mértékletesség erényével és az Istenfélelem aján-'
dékával ugyanazt tesszük, amit a hetedik kérésben mondunk s a szegény
ség boldogságában vállalunk

Megriadni az érzéki világ által felkínált virágos kehely mérgétől, ezt
teszi az Isten-félelem, szívesen vállalni - ha kell - az éppen csak szük
séges dolgok mértékletes használatát !

A Miatyánk eme kegyelmeinek bősége természetesen nem teljes. De
mindezt az elrnélődést meg kellett tennünk, hogy ráébredjünk az Úr
imádságának hallatlan gazdagságára. És ha hozzávesszük azt, hogy Isten
"bennünk munkálkodó erőnél fogva míndent megtehet bőven azon túl
is, mint mi kérünk vagy megértünk" (Ef. 3, 20.), akkor sejtelmünk támad
a Miatyánk ig.éretes bőségére. szellemi gazdagságára és az egész keresz
tény lelkiélete! összefoglaló teljességére.

A fenti elmélődéseket imába foglalva az alábbiakban kíséreljük meg
a Miatyánk kifejtését:

MI ATYANK ...

Uram, Istenem! Ez imában Téged akarlak megközelíteni egész valómmal.
Add, hogy szent Fiad érzéseivel és gondolataival járulhassak Hozzád ...

1. Mi. - Úgy kívánod, hogy nyelvünkön első szavunk Hozzád ez legyen:
Mi. Nem én vagy enyém, hanem míénk. Azt akarod ezzel, hogy kilépjek ma
gamból és csatlakozzammindazokhoz, akiknek Ura, Istene és Atyja vagy. El
hagyom hát magamat, ezt a régóta hurcolt, agyoura unt, gondolataiban meg
áporodott, érzéseiben megfülledt, cselekedeteiben megdermedt magamat; el
hagyom bűneimet, félelmeimet, szomorúságaímat, kedvetlenségeimet, kiábrán
dulásaimat; de elhagyom kisszerű elképzeléseimet. gyermekes reményeimet
és vágyaimat, kisszfvű és rendetlen szereteteimet, melyekkel teremtmény"
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testvéreimhez, de Hozzád is sokszor kapcsolódom. Elhagyom hát az én vilá
gomat és belépek a mi világunkba. Egynek érezzük magunkat a nagy mínden
séggel, mikor Eléd járulunk: a hegyek szílárdságával állunk Benned, a ten
gerek mélységéíg hullunk Eléd, a csillagok szolíd örömével küldjük üzenete
inket messzi távolodba; a nap éltető fényével árasztjuk szeretetünket; a sze
lek szolgáló készségével futunk parancsaid nyomán; a források nyughatatlan
ságával keresünk Téged; a viharok elkeseredett bosszújával tépjük magunk
ról a rosszat; az esők áldó jóságával segítünk mindenkinek; a tavaszok törhe
tetlen optimizmusával és fáradhatatlan újrakezdésével fogunk ki a mindent
letarló bűn-teleken; a nyarak szívós munkájával érleljük a jó kezdéseket; az
öszök lényeget kiemelő a fölöslegeset elhervasztó tisztulásával akarunk egy
szerűsödni; a tűzhányók szüntelen fortyogásával akarjuk bűnös valónkat ki
forrni; 'a madarak könnyedségével akarunk szárnyalni; a harmat észrevétlen
ségével akarunk fellépni; az erdők néma áhítatában akarunk elcsendesülni;
a villámok gyors ütéseivel akarunk serényerr munkálkodni; a paripák nyihogó
mehetnékjével akarunk Neked készségesen engedelmeskedni; ebek nyitott sze
mével és fülével akarunk Rád figyelni; gyökerek és ásványok rejlésével aka
runk e világtól elrejtőzni; a csecsmők vonzalmával vonzódunk Hozzád; a gyer
mek gondtalanságában hagyátkozunk Reád; a fiatal szivek szerelmével égünk
lázban Érted; anyák törhetetlen várakozásában sóvárgunk Téged; apáik: szót
lan szeretetében dolgozunk Neked; tudósok és felfedezők szomiúságával aka
runk titkaidnak nekivágni; az építők és tervezők szenvedélyével akarunk Ben
ned formát nyerni; a harcolók és küzdők tetterejével akarunk verejtékezni; az
éjtszakában sóhajtozó betegekkel akarunk gyógyulásunkra várakozni; a sza
badságukat vesztettek megadásával akarunk rabjaid lenni; az otthontalanok
türelmével akarunk e földön vándoraid lenni; a haldoklók lemondásával aka
runk mindentől elszakadni; az angyalok alázatával tiporjuk le ágaskodó gő

günket, de mindenekfölött Jézusod lelkének látó ismeretében akarunk elérni
Téged és Szent Fiad szeretetében óhajtunk egybeolvadni Veled; magunkra vé
vén minden bűnt, minden nyomort, minden panaszt, minden sóhajt, minden
imát és minden imádást, ami az emberiség eddigi történelmében e föld terein
és zugaiban formát nyert, elsősorban az Övét, akit Te adtál nekünk, Krisz
tusét. Mert minden a miénk. És Te azt akartad, hogy ebben a nagy közösség
ben álljunk eléd és nevezzünk Téged.

2. Atyánknak. - Nem végzetnek, noha elhatározásaid megmásíthatatlanok;
nem Véletlennek, noha útjaid kiszámíthataUanok; nem Titoknak, noha felfog
hatatlan vagy; nem Bírónak, noha itélkező vagy; nem Uralkodónak, noha
távlatokban gondolkozol; nem Fönségnek. noha mérhetetlenül elzárkózol; nem
Erőnek, noha mozgatsz mindeneket; nem Életnek, noha mindenek Tőled él
nek; nem Eszmének, noha mindennek értelme vagy; és nem Gyengédségnek,
noha szellőnél lágyabb vagy; de Atyának, ki mindezeken kívül remegő, aggó
dó, féltő, segítő, vezető, teremtő és szerető sziveddel szállllontartod gyermekeid
nek mínden érverését, mínden sóhajtását, sőt minden leeső szempilláját; ki
az atyai szív szorongásával tekíntgetsz életutunk messzi távolába és várod,
mikor tűnünk fel tékozlásunk rongyaiban; és ki az anya-szív édes-boldogsá
gával őszülésünkig hordozol bennünket isteni szereteted méhének rejtett tit
kában - és ezzel a megmelegült és megmozduló bensővel szabod ki kegyetlen
nek látszó végzéseidet. szigorúnak látszó törvényeidet, érthetetlennek tűnő ma
gatartásodat és felfoghatatlannak tetsző gyengeségedet és hallgatásodat. Atyánk
vagy, mindnyájunk Atyja, jóknak és gonoszoknak; hűségeseknek és hűtlenek

nek; bátraknak és gyöngéknek; nagy lelkeknek és nyárspolgároknak; megrög
zötteknek és esendőknek; győzelmeseknek és csatát vesztetteknek; szerencsé
seknek és szerencsétleneknek; testi erőben járóknak és betegségben sínylő

dőknek; nagyot akaróknak és lagymatagoknak; tévedőknek és rosszakaratúak
nak; élőknek és haldoklóknak. Mienk vagy, Atyánk vagy! Akárhová sodor-
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jon is bennünket az élet: Te ugyanaz az Atyánk maradsz, fel-nem-bőszülő hű

séged és várakozó szereteted virraszt felettünk. És kitárt karod pihenő nyug
hely lesz rriindíg nekünk, de nem itt a földön, mert

3. a mennyekben vagy. - Oda hívsz, oda vársz rnindnyájunkat, ott vannak
a valóságok, a leplezetlen látások és maradéktalan szeretések. Itt minden csak
árnyék; árnyéka a szebb, a teljesebb valóságnak. Ahogya rózaának a földre
vetülő árnyéka a levelek finom rajzolatából, a színek változó pompájából. a
szirmok angyalkézszőtte selymességéből semmit sem mutat, úgy ez a világ
sem Belőled. Öröme, varázsa, igézete, szépsége, ereje csak árnyék. De ugyan
így árnyék ez élet fájdalma és gyötrelme is az örök élet valósúgából. Oda vá
gyam, oda húznak reményeím, ott van bizalmam, életem, mindenem. Ezért
éneklem a rnennyország énekét:

4. Szenteltessék meg a Te neved! - Szentséges lényed titokzatos örvényei
fölé hajolva a látvány lelket betöltő bódulatától és gyönyörétől az angyalok és
szentek sem tudnak mást mondani, csak azt, amit a Te Krisztusod mondott
imádságos éjtszakáin: Szent, szent, szent! Oh add meg, hogy amit Ö látott a
boldog színelátásában, azt ragadj uk meg eleven hitben - hiszen hitünk lesz
látássá odaát - és ezt a szent hitet mélyítsd el bennünk az isteni életbe be
hatoló Értelem Szentlelkével. Munkálkodjék ez a Te két ajándékod bennünk,
hogy megtisztuljon szívünk rninden földi és emberszabású ismerettöl, elképzc
léstől, és minden gyalogjáró következtetéstől, hogy a Te gondolataid lehesse
nek a mi gondolataink. És add, hogy amíg t keserű csalódásokkal, képzeletünk
kártyavárainak összeomlásával, megbízhatónak vélt Iogikánk zsákutcábajutá
sával tisztógatod értelmünket és így keserű vívódások és szorongó keresések
útjára terelsz bennünket, ne érezzük magunkat boldogtalanoknak, hanem öröm
mel vállalj uk el mindezeket - tudván azt, hogy "boldogok a tiszta szívüek.
mert ők meg fogják látni az Istent".

5. Jöjjön el a Te országod! - Amit birtokolt szent Fiad, azt várjuk. Amit
egyedül csak Ö adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseink
kel sem érhetünk el, azt sóvárogjuk. A szent reménységben ezt a gyökeres
Beléd való kapcsolódast add meg nekünk. Az egyedül Rád való építést és nem
érdemeinkre. sem [óságunkra, sem cselekedeteinkre. Hanem a Te mindenható
ságodra, mellyel minden bűnnel elrontott életből is tudsz - és a Te irgalmas
ságodra, mellyel minden Tőled elfordult lélekből is akarsz országodban fény
lő csillagot készíteni. A Tudomány Szentlelkének ajándékával döbbents rá
magunk és a világ mulandó voltára, és ha lassan-lassan elvesztünk mindenkit
és mindent, add, hogy boldog szívvel sirassuk veszteségeinxct. Hiszen "boldo
gok akik sírnak, mert ők majd vigasztalást találnak".

6. Legyen meg a Te akaratod! - Ahogy Jézusod mondotta a Getszemáni
kertben, úgy akarunk mi is beleverejtékezni a kérésbe. Neki élet helyett ha
lált, szeretet helyett gyűlöletet, elismerés helyett megcsúfoltatást jelentett ez
az ima. Legyen meg a Te akaratod teljesen; tehát az is legyen meg, amit Te
bennünk el akarsz érni: üdvözülésünk, isteni életünk, Benned való elmerülé
sünk és szentháromságos valódba válásunk. Mert ez is a Te akaratod, hogy
Veled egyek legyünk, ahogy Te a Szentháromságban a Fiúval és Szentlélekkel
egy vagy egy mindent átfogó ismerésben és egy mindent birtokló szeretésben,
Urunk, mélyítsd bennünk ezt az isteni akaratot szolgáló tiszta és mindenek
fölött való szeretetet. A Bölcseség Szentlelkének ajándékával tüntess el minden
vonakodást, kényszeredettséget és hídegséget szeretetünkből,de tedd könnyűvé.

Izletessé, gyönyörűségessé és természetessé azt, hogy szívünk végső vonaglásá
val is, homályba bomló értelmünk utolsó lobbanásával is, elfogyő erőnk ma
radék kapaszkodásával is Téged szeressünk. így elnyugodván minden nyugta
lanság, Benned bélkét találjunk, hisz "Boldogok a békességesek, mert ők Isten
fiainak fognak hívatni".

7. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! - Kenyerünket, ruhán-

600



kat, egészségünket, erőnket, eszünk és akaratunk használatát add meg a mai
napra; és kegyelmeidet, világosságaidat, hívásaidat és segítségedet is add meg
a ma feladataira. Vedd le vállainkról az elmúlt napok holt terhét, de vedd el
a holnapnak is aggodalmas gondját. Lássuk meg: mennyi fölösleget adsz ne
künk kenyérben, ruhában, lélekben, kegyelemben, ami napi szükségeínket meg
haladja s amit egy szent pazarlással embertársainknak kellene adnunk, tud
ván azt, hogy "boldogok az irgalmasok, mert majd őnekik is irgalmaznak".

8. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek! - Felsikolt a lelkünk Nálad lévő adósságainknak a meg
semmisülésig görnyesztő súlya alatt: mindenünkkel Neked tartozunk. És ha
mindent megtettünk. akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk. De Te nem
vetsz minket az adósok börtönébe, hanem megelégszel azzal a semmivel, amit
irgalmadból le tudunk törleszteni, a többit elengeded, Add, hogy atyai szíved
nek ezt a magatartását mi is árvegyük Tőled és embertestvéreinktől először is
ne követeljünk többet, mint amivel tartoznak. Építsd le az igényességet. a kő

vetelődzést bennünk. De amivel tartoznak, - add, hogy azt is elengedjük: ne
bántson figyelmetlenségük, köteles tiszteletük hiánya, zavaró s kellemetlen
magatartásuk; de ennek ellenére - engedd, hogy mi megadjuk s teljesítsük
mindazt, amivel mi tartozunk. Hisz Te is megadod nekünk gondviselésedet, ha
nem is tudjuk adósságainkat Neked megfizetni. Az igazságosság erényével ké
szítsd el lelkünket erre a belátásra és a Jámborság Szentlelkével oltsd belénk
isteni jóságodat, hogya Te megbocsátásodban elcsendesült lelkek legyünk. Mert
"boldogok a szelídek".

9. És ne vigy minket a kísértésbe! - Gyengeségünk, erőtlenségünk mon
datja ezt velünk. Mert tele vannak óráink és napjaink a kísértések tömegeivel.
Nem azért, mert nem hallgatod meg kéréseinket, hanem mert Te magad állsz
mögénk küzdeni. A Te erődet adod az erősség erényében, hogy megszégyenítsd
az erőseket. Szentlelked Bátorságát oltod belénk ajándék gyanánt, hogy úgy
küzdjünk bűneink ellen, mint akit halálveszedelem környékez és aki éppen
azért feszíti meg minden erejét, mert érzi gyengcségót. Add, hogy küzdjünk
kedvvel, gyengeségünk felett érzett félelmünkben is boldogan, mert Te üzen
ted szent Fiad által, hogy "boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazsá
got, mert ők kielégítost nyernek".

10. - De szabadíts meg a gonosztól! - Ments meg az örök kárhozattól és
miridattól, ami odavezet bennünket; a bűntől, a bűnben való megmaradástól
és a bűnben való megútalkodottságtól, Kiveti ránk a sátán hálóját és elsodor
bennünket a test kívánságaiban égő vággyal, a szemek kívánságában ,a vagyon
igézetével és az élet kevélységében a hatalom és gőg szenvedélyével. Sőt sok
szor jóságunk és erényeink rnögé húzódva a világosság angyalának köntösében
visz romlásba bennünket: a beképzeltség, önhittség, lenézés és itélkezés süly
lyesztőiben. Oh Uram! Adj mértéktartást mindenben és Szentlelked által öntsd
belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ne igényeljük magunknak
csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél:
a testből is, a vagyonból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyi
latkozásaiból is. És add meg, hogy örüljünk annak, ha a Neked szolgálók kül
ső jeleiben és elismertetéseiben is szegények lehetünk. Hisz "boldogok a lelki
szegények, mert övék a mennyek országa".

ll. Amen. - Úgy legyen, Uram, ahogy szent Fiad kérte, És mindaz, amit
ezzel az imával kérni akart és kér most is számomra és számunkra: legyen a
miénk. Amit O gondolt, szándékolt, igényelt, ez mind legyen úgy. Te ezt meg
teheted, hisz Isten vagy, "ki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent
megtehet bőven azon túl is, mit mi kérünk vagy megértünk" (Ef. 3, 20.ó. Ne
a mi pislákoló értelmünkre nézz, és ne a mi szűkös eszünk és ismeretünk mér
téke szerint hallgass meg, hanem kérjük és igényeljük a Te teljes jóságodat,
irgalmadat, szent Fiadban, Krisztusban adott bőséges kegyelmedet. Amen.
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