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Hogyan kell imádkozni, hogyan imádkozzunk? Az ima elméletéről

. szólva egy másik írásomban oda következtettem, hogy az imádság 00
tény, adva van az emberi természettel. Kell-e akkor tanitani rá az em
bert? Azt szokták mondaní: az imádság a lélek anyanyelve. Kell-e az
anyanyelvet tanítani? Talán úgy magától kell jönnie, ahogy az évekkel
a gondok. Kétségtelenül vannak szerenesés emberek, akiknél csak úgy
magától megy az imádság. Talán a legtöbben elmondhatjuk magunkról,
hogy vannak és voltak szerenesés óráink, amikor magától jön az ima.
Egészben véve azonban az ember minden értékes tevékenysége, nagy fel
adatok végrehajtása csak úgy lehetséges, ha felkészül hozzá, ha megta
nulja,
• Tanuljunk hát imádkozni. Kitől? Tanuljunk attól, aki legjobhan tudja.

Az úr Jézus Krisztushoz szegődjünk. Tudjuk, az apostolok egyszer arra
kérték az Urat, tanítsa mez öket imádkozni. E;g. ő megtanította öket a
Míatvánkra, amelyet Szent Lukács szöveqében így vezet be: "Mikor imád
kozni akartok, ezt mondiátok." Máté szövegében pedig ez áll: ,.Igy imád
kozzatok." Tehát a Miatyánk míntezv mintáia az imának Ha nem is
ugyanabban a formában, de így kell imádkozni. Vegyük sorra, mire tanít
itt az úr Jézus.

Kezdődik a megszólitással ; "Mi Atyánk." Az ima két mozzanatát mu
tatja ez be. Isten és ember viszonyát, amelyben az Isten az első, - pedig
a gyakorlatban sokszor nem úgy van. Istenre kell vonatkozni az első gon
dolatnak, nem magamra és kéréseimre. Istenre kell szegezní szemünket.
akit Atyánknak szólítunk, Atya - vagyis az imaviszonyunkat jellemző

félelem és szeretet egysége közii1 a szeretet legven az első, és ne a féle
lem. De a félelem is ott van: "Ki vagy a mermvekben." Ez felhívja a fi
gyelmet arra az áthatolhatatlan, szóba foglalhatatlan "más"-ságra, ami
Istennek a tulajdona. Ennek a szent félelemnek is jelen kell lennie.

Az első, amit ehhez a szerető Atvához, és mégis vérrtelen messze
si1rlí. irdatlan messzeségű Istenhez intézve mondunk, az első a legfőbb:

a dicsérő imádság. "Szentelte';;"'ék meg a te neved." De nemcsak én imád
kozom és áldom Istent: mindenkinek és mindennek áldani kell. Mikor a
Miatyánkot imádkozom. együtt imádkozom a mindenséggel, amely a lété
vel dicséri Istent. Szabadakaratommal belekapcsolódom a mindenség dl
cséretébe: így válik valósággal kozmikus élménnyé a Miatyánk.

"Jöjjön el a te országod." Nem elég nekünk, hogy a végtelen Isten
hez szélunk. Arra vágyódunk, hogy az Isten országa közérik is eljöjjön.
Nem érhetjük be azzal, hogy a messze mennvorszázban maradion: érvé
nyesülnie kell bennem és a világban. Micsoda cselekvő lendület van a
Miatyánk imádságában!

A következő mondat -megrnondta, mit kell tennem. "Legyen meg a te
akaratod." Azt kell tennem, amit Isten akar. Minden kérésemet, imámat
úgy kell végeznem, hogy "ne az én akaratom legyen meg, hanema tied".
Azaz legyen a te akaratod az enyém is.

Ezen alapvető állásfoglalások után következik két nagy kérés. A leg
sürgősebb anyagi és a legsürgősebb szellemi szükségleteinket tárjuk
Isten elé. A Iegszükségeseba anyagit: a mindennapi kenyeret, és a leg-
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szükségesebb szellemit: bűneink bocsánatát. "Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma" - "és bocsásd meg a mi vétkeinket." Es persze
ennek a bocsánatnak föltétele: mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.

Mindenkinek. Tehát a szerétet levegőjében kell történnie az imádságnak.
"És ne vigy mínket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól." Isten

kegyelmét kérem minden rossz ellen, a bennünk lakó gyengeség, a gonosz
lélek, valamennyi külső és belső gonosz, az értelmetlen szenvedés ellen.

Ime, a Miatyánk megtanít arra. hogyan kell imádkozni.

Lélekben és igazságban

Az Úr Jézus a Miatyánkon kívül még négy helyen ad utasítást arra,
hogyan kell imádkozni. Az egyik a szamariai asszonnyal folytatott pár
beszéd: az ima nincs helyhez kötve, hanem "lélekben és igazságban" kell
imádni az Istent. (Jn. 4, 23 - 24) Mit jelent: lélekben? Hogy nem fontos
a külsöség, nem elsőrendűen fontosak a körülméayek, amelyek között
imádkozunk. Az a fontos, hogy az imaviszony meglegyen, hogy az ima
kifejezze azt a belső tartalmat, ami a lélekben van. Mélynek, bensőséges

nek kell lennie. És Igazságban kell imádkozni: azaz becsületesen, hitele
sen, őszintén, a belső imaviszony szerves kifejeződéseként.

A hegyi beszédben két dolgot mond az úr Jézus az ámáról. Először

összehasonlítja az ő akarata szerinti imát a képmutató farizeusok ímá
jával, akik .a nagy nyilvánosság elé mennék, az utcasarokra, kürtöltetnek
maguk előtt, hogy láseák az emberek, hogyan imádkoznak. De te ellen
kezőleg "amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót és imád
kozzál a rejtekben lévő Atyádhoz. Atyád, aki ,a rejtekben is lát, megfizet
neked (Mt. 6, 5 - 6). Másodszor pedig a pogányok imádságával hason
Iítja össze, akik sotkat fecsegnek. pedig az úr nem azt kívánja és nem
azon fordul, hogy Isten meghallgat-e vagy nem. "Hiszen tudja a ti Atyá
tok; mire van szükségtek, még míelőtt kérnétek" (Mt. 6, 7-9).

Megerősíti ezt még egy helyen, arnikor a farízeusokkal és írástudók
kal vitátkozva Izaiást idézi: "Ez a nép csak ajkával dicsér engem, lelke
pedig távol van tőlem" (Mt. 15, 8). Nem az aj,aJk kell, hanem a szív, Vagyis
lélekben és igazságban kell imádkozni. Látnivaló, hogy mindezek az uta
sítások lényegében ugyanazt fejezik ki.

De van egy helye az evangéliumnak, amely rnintha ellenkeznélk az
eddigiekkel: "Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni"
(Lk. 18, 1). Betű szerint €ZIt nem érthette, hiszen az lehetetlenséz. Ű maga
sem imádkozott mindíg igy, ímaszövegek mondásával: prédikált, jót tett
és más dolgokat cselekedett. Hogyan ikell tehát érteni? Eg:észen viláaos:
az állhatatos imádságot érti rajta. Az igazságtalan bíróról szóló példa
beszéd következik utána, az özvegy állhatatosságáról, akinek a bíró végre
is ágazságot szolgáltat, A szentatyák sokszor egyszeruen a gyakori imád
ságra értelmezik. Ne kivételes ténykedés legyen az imádság, hanem szer
ves allkatrésze életünknek. És a lelki élet fejlődése abban az irányban ha
lad, hogy egyre kevésbé lesz kivételes. A szóbelí imádság csakmegnyi
latkozási alkalma lesz az imádságos lelkületnek. Vagyis imává kell lenni
valamiképpen egész életünknek: "Akár esztek, .akár isztok, skár másvala
mit tesztek, mindent az ő dicsőségéreoselekedjetek" (1. Kar. 10, 31).
Amint Szent Ágoston mondja: "Életeddel úgy énekelj, hogy soha el ne
hallgass. " Ha tehát Istent dicséred, ne csak nyelveddel dicsérd, hanem
vedd, kezedbe a jócselekedetek hárfáját is: dicsérd Istent, amikor fogla-
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latoskodol: dícsérd, amíkor eszel vagy Iszol, dicsérd, amikor ágyadban
pihensz, dicsérd, amikor alszol; mikor nem dicséred hát?"

Hogyan lehetséges így írnává változtatrit az egész életet? Az első és
legvilágosabb az, hogy valamiképpen meg kell próbálni Isten [elenlété
ben élni. Tudom ugyan, hogy mindíg abban élek, de sok másra van gon
dom és az betölti az életem. De lehet és kell is, ha szabad igy mondaní,
félig tudatosan gondolni erre. Egy hasonlat találn megvilágítja. Ott ül az
édesanya a Balaton partján egy padon és talán kézlmunkázík; a gyereik
játszik a homokban. Az édesanya nem nézi őt folyton, hiszen dolgozik,
mégis a gyermek egészen másképp játszik, ha tudja, hogy ott Vi31n, pedig
nem rá gondol. hanern a [átékra. Ilyen fél-tudatos módon kell élnünk
Isten előtt az életünket. Ezt előmozdítj ..'l az, ha iparkodunk Istenre vonat
koztntní mindent, ami életünkben történik. Nem buta véletlenek és vak
esetek intézik a sorsunkat: mindent valamiképp követségtként tekintek az
Istentől, S aimkor még a tudatnélküli cselekedeteim is, mint például az
alvás, istendicséretté alakulnak, Egy nagy gesztussal igy fogadok el mín
dent. Hozzájárul ehhez persze, hogya jószándékot sűrűn fölkeltem ma
g arnban. Egy szóval, egy sóhajtá,~~'ll, egy gondolattal kérern az Isten segít
ségét. f~y mindennek pozitív előielet adhatok, mindent imáváváltoztat
hatok, Izv lehet magát a rnunkánkat is Istennek ajánlani. De akkor aztán
tőlem telhetőleg a legjobban kell mindent elvégezném, hiszen ezzel Isten
munkáia lesz!

Tehát amit az Úr Jézus az ima módiáról mond, össze lehet foglalni
két szóval: lélekben és ig,'1zsáqb'in. Szóban nem lehet mindég imádkozni,
de lplp,'<ben ige'1! fme .'1Z Úr t'l.n.ít;!i!';'l az imáról. És ez éppen e~ég utasítás.
A többit ránk bízza. CIS,3.lk a lélekben legyen meg laz imaviszony és amit
imádkozom, azt végezzem becsületesen, akkor jól imádkoztam.

E~ nagyon kedves kic; történetet olvastam e~ jeles francia írónál,
föliegveztem. Egv nvolcvanötéves örezasszonnval beszélg-et: "N::lJ~on buta
vazvok - mondia Colette néni -, tudom jól. Mikor kicsi voltam, tizen
ezven voltunk testvérek é,<; n."t~on korán munkára kellett mannünk. Sose
tanulhattam írni-olvasni. Néha nagyon rosszul esett ez a tudatlanságom,
de mez kell rnondanom. hogy az imádságomban ez sohasern zavart, ín
kább ellenkezőleg. Hangosan vagy halkan beszélek a jó Istennel; elmon
dok neki mindent, ami eszembe jut, úzv ahozv énnen jön. Azt hiszem,
h02V a könvvek csak akadálvoznának. me q;kötnének. De én szabad akarok
lenni laz imádsásromban. A szomszédoknak, ismerősöknek, embertársaim
nak mindig szabadon mezmorrdtam a véleményemet; míért ne mond
hatnám meg énnen úgy ,a jó Istennek is?"

Ez az ezvszerű o'i:'lSZO'1V egyszerűen határozza meg; olyan nagvszerű

szent, mínt Nazv Szent Teréz másként mondia el nekünk, de a lényeg
UQ'V'1TIi1.Z. Nem aet ielenti ez, hozv a Míatvánkot míndenképoen imádkozni
kell. Nem is azt jelenti. hogy akinek köteles ímáía van, azt nem kellene
imádkoznia. A oaooknak a breviáriumot ímádkozniok kell. De tudni kell,
hoov a másfaíta ima is mínd jó. Mindenütt megtaláljuk ezt a szabad
imádkozási módot, már Marcus Aureliusnál, az athéníeknél, sőt a pigmeus
törpék között is.

Erzelmi és értelmi imádság

A különböző imalehetőségek és egyes formák közül válassza ki-ki azt,
amely neki legjobban megfelel, és imádkozzék úgy. Egy fő lélektani kü
lönbséget szerétnék itt az imádságok közt megmutatni, hogy mindenki
megismerhesse, melyik az övé.



A legrégiba és legáltaJán06l9.bb felO67Jtás szerint van érzelmi és ....
telmi imádság. Elöreboa;;átom: nem szabad em úgy érteni, hogy lehet
séges acsak-érte1mi vagy csak-érzelmi imádság. Az imaviszony jellemzője,

hogy az egész ember benne van: a gondolkodó, érző és akaró ember. Kü
lönben az újabb vallástudomány kisérleti lélektani alapon, modem
"teszt"-rendszerrel bizonyítékokban mutatja be ezt. A meg1különböztetéll
tehát csaik arra urtaJ., hogy melyik elem uralkodik benne. A tapas:ztalat
szerint a IDők, gyermekek, művészek, a nép jobban szereti az érzelmi imád
ságot. Az értelmi imát Inkább a férfiak, a tudományos és elméleti képzett
ségű emberek, általában az érettebb ikorúak szeretik, Az akarati imát iB
jobban szeretik a férfiak, nagyon erős karakterű, erős morálís érzületO
emberek. Ez utóbbit nem tárgyalom külön, mert nem különböziik Iénye
gesenaz előző kettőtől.

Gondoljunik például a Híszekegyre: ez nyilvánvalóan értelmi rímád
Bág.Elmondja, hogy miben hiszünk. Ezzel szemben az üdvözléRY Mária
érzelmi imádság. Kétütemű: egy főhaitás és egy sóhajtás. üdvözöljük
Máriát azzal a mondattal, amelyet az Úristen adott az angyal ajikára és
egy fölsóhajtással kérjük, hogy imádkozzék érettünk most és a 'legdön
tőbb pillanatban: halálunk Máján. Ugyanazon szerzőtől, Aquinói Szent
Tamástól való az Oltáriszentség két himnusza: a Lauda Sion, amely 8
dogmákat sorolja el WI· Oltáriszentségről, és az Adoro te devote, amely
ben az érzelmi elem dominál.

Elóveszek két rövid, színte klasszikussá vált szentáldozás utáni hála
adó imádságot. Mind a kettő az isteni szerétet imádsága. Az egyik Xavéri
Szent Ferenc fohásza: O Deus ego amo te.

Isten, ezeretlek tégedet,
Nemcsak, hogy add meg üdvömet,
Vagy mert ki téged nem ezeret,
örökös tűzzel bünteted.

En Jézusom, kereszteden
Magadhoz ölelted szivem.
Szeget, lándzsát, gyalázatot.
Mindent eltúrtél értem ott.

Yereitéket, fájdalmat,
Halálos aggodalmat,
S halált is. Es mindezt egyért
Enértem bűnösért.

Hogyne szeretne hát szívem,
Jézus, sze?'elmes Istenem!
Nem hogy mennyekben üdvöztts
Vagy kárhozatra ne taszíts,
Nem mert jutalmad áhítom,
De mint Te engem, Jézusom,
Szeretlek: most s mindenkoron,
Csak, mert Királyom vagy nekem,
Csak mert Te vagy én Istenem!

Ez az ima elsősorban az értelemnek szól. Az Isten U'ánti szeretetet
mint értelmi erényt fejezi ki. Kimondja a tételt: Istenem, szeretlek téged.
Majd megmondja: nem remény vagy büntetés miatt, nem pokol vagy



menyország kedvéért. JJ':S befejezésül: mert királyom és istenem vagy. Tu- .
dcmányos értekezés nem lehetne logikusabb - és mégis ámugárzik rajta
a forró érZelem is.

Egészen más hangnemben szél az érzelmi szeretet imája, a XIV. szá
zadbeli Anima Christi, amelyet Loyolai Szent Ignác f~ént emle
getnek:

Krisztus lelke, szentelj meg e.ngem.
Krisztus teste, részegíts meg engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztfts meg engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.
O édes Jézus, hallgass meg engem.
A te sebeidbe rejts el engem.
Ne engedj tőled elszakadni engem.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
es juttass magadhoz engem,
Hogy szenteiddel dicsérjelek
Mindörökkön örökké. Amen.

Ugyanaz van benne: Szeretlek, tudom, hogy szeretsz - de itt az ér
zelem hullámzik. ]l;s ez az érzelemhullám több különféle képben jelenik
meg, ami mind ugyanazt fejezi ki; az érzelmek áradását,

- Az értelmi imádság módfelett szükséges, Sót a ilegmagasabbrendú
lmádság. Régi kísértés, hogy az érzelmek dolgának tekintik a vaJláBo&sá
got. !gy gondolták minden idők pietistái, farízeusaí, és sokan a múltszá
zadbeli katolíkus tudósok közül is. A mísztíkusok is bizonyos fokig haj
lamosaJk lenézni az értelmi imádságot. Pedig Szent Pál azt mondja: "ra
tionabile obsequium", értelmes hódoIát legyen imádságunk (Róm. 12, l).
F..s a katolikus egyház elsősorban értelmi gerinccel bíró vallásoBságra, tör
téneti tényeken, megingathatatlan alapokon, kimagaslóan logikai alapo
kon álló élő egyházi tekintélyre épít. Határozott értelmi gerinc, értelmi
primátus van benne. ]l;s ez áll imaéletünkre is mint szabály. Ha ez el
mosódik, fennáll a veszély, hogy az ember széthull, felületessé lesz. Per
sze k~lenül megvannak a veszélyei annak is, ha valaki cssk értelmi
módon akar imádkozni. Megmerevedik, unottá lesz. Ha Dickens regényeit
forgatjuk, azokban bőven tálalunk - persze szatírikustúlzássailhemu
tatott - pusztán értelmi valláscsságú alakokat. Amit ő kigúnyol, azt
gyakran megta1áljuk a valóságban is. De mindenesetre ha az értelem
primátusa. vezet bennünket, az megóv attól, hogy imaéletünk elmosód
jék. Kell, hogy ez tudatos maradjon.

Vannak, akik az érzelmi, viszont mások a lelki az értelmi imádságot
ítélik alacsonyabb értéknek. Akik müvelteknek, iképzetteknek tudják ma
gukat, alkik hideg racíonalízmusra hajlamosak, azok egy kissé húzódoz
natk az érzelmi ímától; öregasszonyoknak VIa1ó ez, mondjáJk, csak "Bet
schwesterek" imádkozzák. Sokszor van is okuk rá, hogy lenézzék. De azon
nem tudunk változtatni, hogy mégis csatka szeretet a legnagyobb dolog.
Hogy ísmét Szent Pált idézzem: "Ha szeretetem nincs, olyan vagyok, mínt
a zengő érc vagy a pengő cimbalom" (l Kor. 13, 1). Szeretet né1Jkül nem
ima az ima. Aki ,az érzelmi imádságot gyakorolja ,annaik nem kell félnie
.. 1el1d lkiszáradást6l. Peraze félhet mástól. Aki ti. mindig csak Uyeneket
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imádkozik, az nagyon könnyen hozzászokik, ezekhez az erőteljes kifejezé
sekhez és akkor is mondja, amikor nincs meg benne ez a lelkiállapot. Sőt

fölvehet egy sajátságos, egy vagy két hanggal magasabb stílust magaban
az életben is. Vannak emberek, akik jók, jámborok, de olyan kenetesen
beszélnek, hogy nem lehet szót váltani velük. Akik nem bírják el ezt,
azokat elriasztják a magasabb hangú imától. Ez azonban nem ok arra;
hogy lenézzük az érzelmi imát. Annál kevésbé, mert akárhány egyszerű

emoer lelkének megnyidatkozása töob, mint sok művelt, nagy értelmű,

embernek az imája. Az ima éitékét a szeretet .adja, ha az roncs benne,
akkor semmit sem ér.

Mit nevezek akanati imának? Ezt nem a tartalom, hanem a motívum
teszi. Akarati vimának azt nevezzük, amelynek rnotívuma elsösorban az
akarat: erősfogadás, elhatározás, célkitűzés, engesztelés. Miikor az ember
lelki szárazságoan van, akkor jó, ha előveszi ezt, Ugy érzi, hogy nem tud
jól imádkozni, de mégis elvégzi, Kötelesség, hogy az akarat xitartsoe az
elhatározásban. Ez bizonyítja komolyságát. A huség és oa hősiesség imá
jának is mondhatnám ezt. Némelyek azt mondják: na száraz a Ielxem és
imádkozom, akkor ez képmutatás. De képmutatás-e, ha hűségből imád
kozom? lVlilyen rosszul ismerak az emberi természetet azok, akíx ezt kép
mutatásnak mondják! Először is nem hazugságot mondok ilyenkor, osak
a mélyen egyénísegemoen fekvőt. Nincs a leukem .alktuális szanén ez a
hangulat, - és mégis bennem van, túl a tudaton, az imaakarás. Meg az
tán tudjuk, hogy az ima maga is erő a Iélexnen, Maga az ima asarati
ténye rasegít arra, hogy jól imádkozzam, elősegíti bennem a gyakorlás
sal ezt a lelkületet.

Az lma nehézségei

Ennyit az imádság különböző fajaIiról. Mit tanultunk ezzel? Válassza
mindenkí oa neki megfelelőt, de el ne feledkezzék, hogy az imádság nem
csak egyoldalú tevékenység; egészítsük ki magunkat, hogy csonka ne ma
radjon az imaéletünk. Most pedig széljunk azokról a nenézségekről, ame
lyek az imádkozás lélektani tényéből Í,a!kadnak.

Azt mondja valaki: nem tudok imádkozni. Ha igazat akarnánk mon
daní, azt kellene mondaní: kényelmes vagyok, nem akarok imádkozni.
önmagunkat csaljuk. Szent Agoston azt mondta, hogy az ima az értelem
odafeszülése az Istenhez. Tehát nekünk kell egy mozdulatot tenni. Ha nem
fordulunk oda, akkor az Isten sem fordul ide. Mások a jó imádságot ösz
szetévesztík az élvezetes imával, azzal, ami édességet ad a léleknek. Gye
rekes felfogás ez. Valójában nem az ima a fontos nekiJk, hanem az édes
ség. Ha az Úr Jézustól megtanultuk, hogy lélekben és ígazsagban kell
imádkozni, akkor csak egyféleképpen lehet ígaz, hogy "nem tudunk imád
kozni": ha az egyilk hiányzik. Vagy alélek, vagy az igazság.

Hiányzik a lélek. Vagyis nincs meg bennem az imavíszony, nincs meg
az imádságos lelkület. Ez nagyon sokféle okból lehetséges, és nincs em- ,
ber, aki egyszer-másszor meg ne próbálja. ,Az emberi természetben adva
van, hogy az imádság nehéz v,agy kényelmetlen lehet számána, húzódik
a belső csendtől. jobhan érzi magát a felületen. Lehet ez kisértés. Lehet
nek okai aktuális lelki élmények, pl. Ielkd depresszió. Lehetnek testi okai
is: megviselt idegrendszer, fáradtság, Lehet, hogy külső okokból ered:
szerenceétlen lakásvíszonyok, túlságosan megerőltető munka. Továbbá a
hitnek víszontagságaíból is származhat. A hit összefügg az egész lelki élet-



tel. Minden szellemi és lelki válság meghurcolja a hitet, és ez visszatük
röződik az imaéletben. A bűnös élet is oka lehet annak, hogy nem íZJ1ik
az imádság. De akárhányszor megtörténhet vaz is, hogy ezt a lázongast
Isten engedi ránk próbaképpen. Az Apokalipszisnak az egyházközségek
hez írandó leveleiben többször előfordul az állhatatosságra való hivatko
zás, "Aki állhatatos mindvégig, annak adom a hajnalcsíllagot." Hát meg
kell várni ezt a hajnalesillagot!

Mit kell tenni ilyenkor? Az első: folytatni és kitartani. Hűséggel, be
esületesen. Nem szabad abbahagyni! Egy pedagógiai író állítja tételül,
hogy a fogyatékosok nevelésénél nem szabad íkevesebbet kívánni, mínt
az egészségesektől. Ugyanigy van a leNd életben is. Ha egy hitbeli igaz
ságot nehezen tudunk elfogadni, mondjuk a pokolról szólót, akkor ~a

gaszkodjunk az erősekhez. pl. Isten végtelen irgalmasságénak gondolatá
hoz a pokollal szemben. A hitigazságok összefüggnek és átsugároznak lel
künkön, és Isten majd erőt áda nehézség legyőzésére. Ha bűn van a lel
kemen, első dolog, hogy bűnbánatot kell tartani. Gyónni megyünik. Meg
történhet az is, hogy nem mehet el valaki gyónni, mert tilalom alatt van.
Hát akkor ltiz:szeresen fontos, hogy imádkozzék. Imádkozni míndig sza
bad! Kapaszkodjam bele az Istenbe Jákob lelkületével, aki nem engedi
el Öt, míg nem áldja. De tessék alázatosan, türelemmel fölajánlani neki a
szégyent is,és meg nem szűnni imádkozna. Remete Szent Pál hosszú
ideig küzdött lelki szárazsággal; egyszer megjelent neki az Úr Jézus és
azt mondotta: "Jobban a íközeledben voltam a lelki szárazság idején, mínt
máskor."

Hol talál gyakorlati segítségeket a lélektelen ima? Az is megvan.
Aki megunt bizonyos imádságokat, vegyen elő másokat. Aki nem tud hosz
szabb Imákat végezni, mondjon el egy Miatyánkot, Annyit biztosan el
lehet mondani. Ha nem tud magától imádkozni, vegyen elő imaszövege
ket, ha egyáltalán nem tud imádkozni, olvasson, énekeljen. Azt mondja az
apostol: "Szomorkodik közületek valaki? Imádkozzék. J ó kedve van? Éne
keljen zsoltárokat" (Jaik. 5, 13). PróbáIíkozni kell, bizonyos ügyességgel,
lelményességgel kell imádkozni. Fordítva is áll: az imához szükséges lel
külethez nagyban hozzájárul valami vélmény vagy olvasmány. Aki járt
Tirolban, az előtt ismeretes, hogy a nappali szebában a családoknál mín
dig van egy "Herrgottswinkel": egy vagy több feszület, mécses vagy vi
rág, és míkor az ember bemegy a szobába, ott könnyebb imádkozni. Miért
ne lehetne nekem is egy ilyen Herrgottswínkelem, a szobámban, a munka
helyemen, vagy a villamoson. Nem szabad sajnálni a Ielkemtől. :É'.s aztán
imádkozzék ,közvetve: vegye a szó mel1é a jócselekedeteik hárfáját. Le
gyen nagyon jó az emberekhez, álljon oa gyengék szolgálatába: ez mind
ima. Vagy forduljon az Istennek más nagy szellemi áldásai felé. Míndez
arra való, hogy közelebb emelje Istenhez. Forduljon a művészethez, iro
dalomhoz, a lírához. Nem hogy mínd ez pórvallássá legyen" hanem se
gítse őt azzal, hogy atmoszférát teremt. És ha nincs ami segitse léilekte
len imádságát, akkor ajánlja föl azt a lélektelen imát! Newmanból idé
zem: "Akinek fáj, hogy nem jól ímádkozík, az már imádkozik." Ekkor
lép fel az, amit akarati 'imáinak nevezünk. A hűség, kitartás, becsületes
ség, hősiesség imádsága.

De van egy másik lehetőség is: míkor nem a lélek, hanem az igazság
hiányzik. Vagyis a lélekben megvan ,a megfelelő imádságos hangulat, de
nem tudja kifejezni, mert elszórakozik és nem tud ájtatos lenni. Nézzünik
szembe az elszórakozás problémájával. Kedvem volna azt mondaní : nem



haj, osak tegye! Olyan emlber nincs, aki el ne szórakozzék, Persze van
nak, akik észre sem veszik. Még a legnagyobbak is elszárakeztak. íme egy
bájos kis anekdota Szent Bernát életéből: Egyszer kílovagolt és egy pa
raszttal beszélgetett, s annak elpanaszolta, hogy ima alatt e1sz6rakozik. A
paraszt erre azt mondotta: ő pedig úgy tud imádkozni, hogy nem szóra
kozik el. - Próbáljuk ki - mondta Szerit Bernát -, ha szórakozottság
nélkül elmondjuk együtt a Miatyánkot, neked adom a lovamat. - A
paraszt örömmel ráált. - No hát akkor mondd el. - Elkezdték a Mi
atyánkotés amikor odaértek, hogy "ne vigy minket a kisértésbe", meg
szólal a paraszt: - De úgy-e a nyereget is nekem adod?

Az elszórakozás, tudjuk, nem bűn. Nincs értelme aggódni miatta. Ta
nácskérés szempontjából meggyónhatom, de nem bűn. Azonhan ha szán
dékosan elszórakozom? Mit lehet tenni ellene? Visszaterelem lelkemet,
gondolatomat az imához. Másodszor is, harmadszor is. Es tizedszer és
ezredszer is visszaterelern. Éh nem elveszett idő, amit így töltök. Még egy
tanácsot mernék adni: aki nagyon elszórakozik. próbálja azt írnává tenni,
ami miatt elszórakozik. Például eszembe jut valaki; akkor azért imád
kozom. Akkor magából a szórakozásból nő ki az imádság. Kis Szent Teré2
is ezt tanácsolja,

Talán még nehezebb kérdés az,amikor az ájtatosság hiányát pana
szolják. Szeretném világosan megmagyarázni, hogy mi az az ájtatosság.
Mert talán ezt magyarázzák félre leginkább. Az ájtatos imádság nem tu
domány, nem logika, nem szónokí vagy tudományos munkának a nyelve
zete. Az imaszó édes testvére a költői szónak, Kimondok egy szót: liliom.
Ugyanakkor eszembe jut egy gondolat. De egy kép is megjelenik előttem,

és van benne egy zenei élmény is. Nem is beszélve arról, hogy az asszo
ciáció is mennyire gazdagítja a szó értékér: rengeteg szó jut eszembe,
amely melléje társul, eszembe jut Szent Imre .stb. Vagy elmondom a
"Szeptember végén" első soraít: a szavak egy gondolatot képviselnek: a
nyárnak és télnek ellentéte. De van benne kép is: az őszi természet képe,
a nyárfa, a hófödte csúcsok ... Ezt akarta Petőfi? Nem. Nem azt akarja,
hogy az egyes részletekbe merüljek el, hanem a szavak által fölkeltett
teljes képbe. Ugyanígy gondolatílag: nem az egyes szavak a fontosak,
hanem a teljes gondolat. E.s zenei hatásuk is van ezeknek a szavaknak,
mikor kimondom; a hangok értelem nélkül is szuggerálnak, Ugyanígy va
gyunk az imával is. Vegyük elő az Anima Christi-t. A szavak csak ugró
deszkák arra, amikor már nem a részletek a fontosak: hanem ott térdelek
az úr Jézus előtt s ezeknek a képeknek a segítségével elém tárul Krisz
tusnak irántam érzett végtelen szeretete, s én annak a hódolatnak akarok
kifejezést adni, amit ezeknek a képeknek, és ennek a zenének az együtt
hatója bennem létrehoz. Gondolatilag többé-kevésbé minden mondat
ugyanazt jelenti; a képek áradása is lényegében mind ugyanazt akarja
mondani, És zenéje is van: a mondatok végén ismétlődő "engem" gyö
nyörű prózaritmus, ringató, nyug.almas hatása van; ha hosszabb volna,
álmosító lenne, de ennyi a belső csendet, a kitartást érezteti meg. Ebből

következik, hogy fontos a szavakat kimondani is, nemcsak gondolatban
imádkozni; azért viseli a szóbeli imádság az egyház nyelvhasználatában
az "aj.a,kima" nevet.' És míridennek: képnek, zenének, hangulati elemnek
az együtthatása hozza létre az imát. Mindez egységes, egyszerű folyamat,
nem összetett; ugyanaz a szó hordozza míndhárom értéket. Ha befogad
tam éIS nem. ellenkezem, magától hozza létre mindezeket a hatásokat.

Tehát: mi az ájtatos ima, a lényegszerű, "lélekben és igazságban"
folyó ima? Nem az, hogy minden mondatnál erőlködve megá1ljak. Nem



az, hogy minden gondolatot tüzetesen megérlsek, vagy minden egyes
képet magam elé képzeljek. Nem azt akarom tudni, mit tanit, hanem
hogy mit szuggerál. Attól, ahogy az első mondatot megfogtam, magától
fog a lélekben megelevenedni. Két mondatba foglalható a lényeg: aktiv
lendillettel figyelek, de nem egyes szavaik értelmére, hanem a gondo
latra; odaadom magarn a szóban lévő tárgy által magától keltett lendü
letnek.Tehát figyelni kell arra, amit kimondtam, aztán pedig a szónak
szabadságot adok, nem erőlködöm azon, hogy minden egyes szóri.ak II
nyelvtani értelmét felfogjam és megkeressem, hanem odaadom rilaga
mat érte1memen keresztül, hogy a szóban, zenében, hangban ámdó hul
lám vigyen Istenhez. Ha az ember megszabadul a kiosinye&ségtöl, mínd
járt más lesz az imája.

Végül: nem lehet valamivel külsőleg is elósegiteni a jó imát? Lehet.
Ahogy nem jutna eszébe valakinek, hogy a mühelyböl vagy az irodából
kilépve nyomban beüljön az Operába a Parsifalt hallgatni, éppen úgy
az imához is fel kell készülni. Egy kis előkészület, lelki készület kell
hozzá. Belső csend, magam összeszedése. Isten jelenlétébe kell helyez..
kednem. Tudatomba idézni, hogy Isten jelen van. Segit a külső maga
tartás is, ha testemet segítségül veszem. Mindenféle állapotban lehet
imádkozni, a betegágyban vagy a mütőasztalon vagy a villamoson is;
de a legjobban mégis csak úgy, ha tudatosan nekitérdelek, nekiülök vagy
fclá1lok hozzá. Nem a munkám közben, csak úgy mellékesen; nem lehet
közben mást csinálni. Nem lehet imádkozni dohányozva vagy rádiót
hallgatva. Az orvosok mondják, hogy a gyomor másféle összetétélű ned
veket választ ki evés közben, ha odaíígyelünk, mint ha nem. A lélek ls
másféle szellemi nedveket választ ki, ha odafigyelünk az imára.

Lélekben és igazságban kell imádkozni, akkor jól fogunk imádkozni.
Lélekben: ehhez csendet kell teremteni. Igazságban: vagyis egész éle
tünkkel
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OLDözO. I.
Szeréntl szerelmed béklyóit hozod:
magányom vára állja ostromod.
Gombltlukamból hullt virágot csodálsz,
bármerre járjak, te is arra jársz.
Kudarc nem tör le, sem szerelmi f4f11l,
magántlos énem bús lovagja vagy.
Ha lehull rólam biztatás, malaszt,
konok hilséggel ntlomomban marad.sz.
Hofltlha bezárok minden ablakot,
uívem legméltlén hallatod dalod.
Nem í1zhetlek el tőlem semmivel,
jehérizzású szerelem tilzel.
Bámulva állok: meg nem érthetem:
Miér' udoorolsz nekem, lstznem 't • • •
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