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Imádság és
evangefizácíó
Az imád ság "klasszi kus" meghatározása, mely sze rint az a lélek fel 
emelkedése Istenhez, napjainkban nem tűnik kielégítőnek, már csak
azért sem, mert korunk gondolkodás módja mintha allergiás len ne
a keresztény spiritua litás egészében elte rjed t vertikális és emelke
dő jelen tést hordozó fogalm akkal sze mben. Éppen azé rt kellett el
gondolkod nunk azo n, hogy miként lehetséges még imádkozn i
Auschwitz ut án , mert az imád ságot valamilyen emberi vágy kife
jeződésének tekintjük, ami a múlt század közepén kudarcot va l
lott , nem tudott megvalósulni, s ebből kiindulva sokan arra a kö
vetk eztetésre jutott ak, hogy Isten halott, an élkül, hogy elgondo l
kodtak volna, vajon nem inkább az emberek haltak-e meg az isteni
realitáshoz való viszo nyukat tekintve? Márpedi g Isten jelenléte
va lóságosan adott, azon mi nem változtathatunk, és sa ját erőfeszí

téseink által nem tapasztalhatjuk meg. Mi csak elfogadha tjuk
epifánikus eljöve telét vagy vissza húz ódó rejtőzését. Az igaz, hogy
,, /10 /1 moriui laudabunt te, Domine" (Zsolt 115,17), miként a zso ltáros
mondja, de nem azé rt, mert az élők vágyakoz nak Istenre, han em
mert a mi Istenünk az élők Istene: "Én vagyok Ábrahám Istene,
Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az
é l ők é " (Mk 12,26-27) . A mi Istenünk, a bibliai kinyilatk oztatás Iste
ne személy. Élő Isten, akit nem lehet emberi gondolkodásunk kere
tei közé szo rítani, aki nem fogalmaink logikájában, hanem a csele
kedeteiben nyilvánul meg. Kezdettől fogva ő kezdeményez párbe
széde t velünk, a Teremtéstől kezdve a Jelenésekig ő keresi, ösz tön
zi, szó lítja az embert, aki - Istennek a tört énel emben megvalósu
ló, az emberek üd vösségét és sza bad ulásá t célzó kin yilatk oztatásá
ra - a hitben válaszol áldással, dicsőítéssel, hálaadással, kéréssel,
imád attal, vagyis imádsággal, mely engede lmességgé válik, s Isten
és az embertársa ink iránti irgalmas sze retetként fejeződ ik ki.

E szempontot figyelembe véve sze retném megpróbáln i elhe
lyezni az imád ságot bibl iai kontextusában , aho l mindig világo
san kit űnik, hogy az ima nem istenkeresés, han em válasz, mely
nek formái járulékos j ellegűek, célja ped ig az irgalm as szeretet.
Az imád ság valójába n nyitottság az Istennel való komm úni óra ,
tehát az aga pé ra. Ily m ódon az Istenh ez felemelkedő emberi
"én" végérvényesen háttérbe szo ru l az imád ságban , s Isten a
va lód i alany, ő cselekszik, ő, aki elsőkén t sze retett minket, s aki
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A keresztény imádság
mindenekelőtt

odahallgatás

imádságunk befogadásába árasztva szeretetét kiárad a világra
rajtunk, szerető lények által.

Innét nézve a keresztény imádság mindenekelőtt odahallga
tás, mely egy jelenlét, a szentháromságos jelenlét befogadásához
vezet. A folyamat egyszerű, de egyáltalán nem könnyű. Ellenke
zőleg, nagyon is nehéz, s megköveteli a csendre való képességet,
az idő bálványimádása elleni küzdelmet, a józanságot. Az imád
ság csak így találhat újra rá evangelizáló dimenziójának forrásá
ra, a szeretetteljes dialógusra, mely az emberek jó barátja, Isten
jóhírét hirdeti.

Ha az imádság emberi vágy kifejeződése, ha istenkeresésben
hangzik el, akkor mindenekelőtt szavakból táplálkozik, és szólni
akar Istenhez. Ám ha az imádság jelenlét befogadása, miként a
bibliai kinyilatkoztatás esetében, akkor mindenekelőttodahallga
tást jelent. Isten szól hozzánk: ez az alapvető állítás hatja át a
Szentírás egészét, ez a "nagy dolog", mely nélkül semmilyen sze
mélyes kapcsolatunk sem lehetne Istennel. Isten föltétlen döntése
alapján, szabad elhatározásából, önként kinyilatkoztatta magát,
hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogy dialógust, kommúniót ala
kítson ki az emberekkel.

A Második Törvénykönyv ezt a mélyenszántó gondolatot tu
lajdonítja Mózesnek: "Kérdezősködj csak a régi napok felől,

amelyek te előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten meg
teremtette az embert a földön - kérdezősködj az ég egyik szélé
től a másikig, történt-e valaha ilyesfajta dolog, vagy lehetett-e
hallani, hogy hallja egy nép Isten szavát, aki a tűz közepéből

szól, mint ahogy te hallottad, s életben maradtál!" (MI'őrv

4,32-33) Igen, ez fontos igazán: Isten Igeként nyilatkoztatja ki
magát, s Izrael népét az odahallgatás népévé formálja, mielőtt a
hit népévé tenné, feltárva előtte folyamatos küldetését: elhivatott
ságát az odahallgatásra. Nem véletlen, hogya héber imát a Smá
Ji5zráel, a "Halld, Izráel" felszólítás tagolja, mely parancsolat
többször is megismétlődik a törvényben, ami viszont csak ritkán
hív fel Isten megszólítására. Az ember imádsága Isten utáni vá
gyakozásként csak szavak felemelkedését jelenti az ég felé, vi
szont az odahallgatás Isten Igéjének alászállását célozza meg.

A helyesen imádkozó ember az, aki odahallgat, aki Istenre fi
gyel, mint Ábrahám. Ezért "többet ér a hallgatás, mint az áldo
zat" (ISám 15,22), vagyis többet ér az ember és Isten közti kap
csolat minden más olyan formájánál. amelyek törékeny emberi
kezdeményezésen alapulnak.

Ez az igazság csodálatos módon ismétlődik meg a Zsidókhoz
írt levél bevezetésében, mely arra az ünnepélyes állításra tá
maszkodik, hogy Isten többször szólt a történelemben (igaz,
nem teljesen kőzvetlenűl), míg végül Fia által szólt hozzánk (vö.
Zsid 1,1-2). Jézus Krisztus által, aki felé irányul a 511117, az oda-

147



Jelenlét befogadása

hallgatás, amint azt Isten szózata parancsolja: "Ez az én szeretett
Fiam, őt hallgassátok!" (Mk 9,7)

Tehát hiteles imádság csak odahallgatásból szűlethet, ha elju
tunk egy Jelenlét felismeréséhez: "Szólj Uram, hallja a te
szolgád!" OSám 3,10) Ez alkotja az imádságban az elsődleges ma
gatartást, melyet sajnos folyamatosan hajlamosak vagyunk átfor
dítani: "Halld Uram, szól a te szolgád!" Az odahallgatás imádság,
s abszolút elsőbbséget élvez, mert felismeri Isten kezdeményezé
sét, Isten létét, aki személy a vele való találkozásunkban. Nem
passzivitás, hanem aktív válasz, a teremtmények Urukkal szem
beni par excellence cselekedete.

Amikor Isten arra bíztatja Salamont, hogy kérjen tőle és te
gyen fel neki kérdéseket, akkor a király azzal válaszol neki,
hogy "figyelmes szívet kér"; Istennek pedig tetszett Salamon ké
rése (vö. 1Kir 3,9-10). Íme, ez kellemes Istennek a mi imádsá
gunkban, hiszen a valódi kérés az Ige, Isten akaratának gyümöl
cse, a legf6bb és a legszükségesebb. A "Halld!" felszólítás alkotja,
miként maga Isten is tanúsítja, az első parancsolatot, amelyik le
hetövé teszi az Úr, az egyedüli Isten megismerését és az iránta
való szeretetet, s embertársaink szeretetét is (vö. Mk 12,29-31).

A keresztény imádság belső mozgását látjuk itt: az odahallga
tástól Isten megismeréséhez, az agapéhoz vezet. Nem lehet elég
gé hangsúlyozni: ha az odahallgatás nem élvez elsőbbséget, ak
kor az imádság puszta emberi tevékenységgé süllyed, kénytelen
üres gesztusokkal és formulákkal élni, melyekben saját elégedett
ségünket és biztonságérzetünket keressük. Odahallgatás nélkül az
imádság hatalomra és uralkodásra irányuló törekvés, spirituális
arrogancia epifániája, az isteni akarat gyakorlati megvalósításának
helyettesítője, koncentrációs gyakorlat, mely bizonyára kivédi fi
gyelmünk elkalandozását, ám nem ér el a hozzánk szóló Úrhoz.

Ráadásul az evangéliumok, különösen János evangéliuma,
arra figyelmeztetnek minket, hogy az odahallgatás egyben a
Szentháromságon belüli viszonyok jegye is: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek számára a kölcsönös meghallgatás a szeretetkőzőssé

güket megalapozó magatartást jelenti.

Isten Igéjének meghallgatása, majd átgondolása, megőrzése és
megtartása szívünkben nem vezethet máshoz, mint egy Jelenlétet,
Isten Jelenlétének felismeréshez, mely bensőségesebb még annál
is, ahogyan önmagunkat érzékeljük. Az imádság így legbens6bb
igazságunk felfedezése: Isten jelen van bennünk, de nem imádsá
gunk gyümölcseként, nem vágyunk eredményeként - hiszen je
lenléte megelőzi arra irányuló erőfeszítésünket,hogy figyeljünk rá
-, hanem adományként, isteni önátadásként az Igéjén keresztül.
Az Ószövetség teljes egészében az Isten jelenlétének befogadásá
ba, az Emmánuel (a velünk-az-Isten) vendégül látásába történő

beavatásról tanúskodik, ám a megtestesülés által az Ige testté lett
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és sátrat vert közöttünk. Az Ige meghallása a Fiúnak mint Úrnak a
befogadását jelenti, s annak elfogadását, hogy az Atyával együtt
jön bennünk lakozni (vö. Jn 14,23), a Szentlélek közvetítése által.

A Fiú meghallása nem pusztán azt jelenti, hogy belépünk in
Christo-ba, hogy Krisztusban lakozunk, hanem azt is, hogy a
szállásává válunk, vagyis hogy Krisztus bennünk van (vö. Róm
8,10; 2Kor 13,5; Kol 1,27). "Élek ugyan, de nem én, hanem Krisz
tus él bennem" (Gal 2,20): ez a kijelentés nem más, mint egy Je
lenlét felismerése és befogadása, az imádság alapjává tett oda
hallgatásból született keresztény hit. Ezért szólítja fel Szent Pál a
keresztényeket arra, hogy tegyék próbára és vizsgálják meg ma
gukat, vajon hitben, önátadásban élnek-e: "Nem ismeritek föl,
hogy bennetek él Jézus Krisztus?" (2Kor 13,5)

A keresztény imádság folyamatának középpontjához érkez
tünk: Istenhez való fiúi viszonyunk misztériumához, a Fiúval,
Jézus Krisztussal való személyes kommúniónk misztériumához,
a Szentlélek elfogadásának misztériumához, aki szavakba nem
foglalható sóhajtásokkal jár közben értünk. Isten jelenlétének fel
fedezése mindenekelőtt annak elfogadását jelenti, hogy az imád
ság alanya, a valódi szereplő maga a Szentlélek. A Szeritlelket
nyertük el, s általa mondjuk: "Abba, Atya!" (Róm 8,15), ő általa
fordulunk Istenhez nem pusztán mint "te"-hez, mint személyes
jelenléthez, hanem mint Atyához. Azt kéri tőlünk, hogy illesszük
sóhajtásunkat az Atyához felszálló, szavakba nem foglalható só
hajtásába (vö. Róm 8,26). A Szentlélek, aki a számunkra meg
adatott életforrás, s lényünk legmélyén lakozik (intimior intimo
meoh, ő kezdeményezhet párbeszédet Isten és közöttünk. A Szerit
lélek működésének köszönhetően mondhatjuk Istennek, hogy
"te": "Ó Isten, az én Istenem vagy te" (Zsolt 63,2). Isten így olyan
Istenné válik, akihez szólhatunk, s többé már nem olyan Isten,
akiről csak próbálunk beszélni. "Ő az én Istenem" - kiáltja Mózes
a Vörös-tengernél (Kiv 15,2); ő az, akit a zsoltárokban Elolzimnak
neveznek; de akik nem ismerik fel, azok csak"valaki Istenének"
tudják nevezni: "Hol van a te Istened?" (Zsolt 42,4)

Istent felismerni az én Istenemnek, Atyá" -nak szólítva fordulni
hozzá azt jelenti, hogy ráébredek: bennem lakozik, és mind
annyiunkban: nem rajtam kívül áll, hanem lényem legmélyén,
más, mint én, mégis bennem van. Az imádság ezáltal spirituális
megtapasztalása az azzal történő találkozásnak, aki nem végtele
nül távol, hanem közel van hozzánk, magában az élet szívében,
ahogyan Dietrich Bonhoeffer írta. Az Ige közénk jövetele által,
azáltal, hogy emberré lett, az isteni "te" bennünk lakozik, az
imádság pedig nem más, mint a mi beleegyezésünk, csatlakozá
sunk ehhez a dialogikus, szentháromságos élethez, melynek for
rása Istenben van. Istenhez csatlakozunk Krisztus által a Szentlé
lekben. Magunkévá tenni Krisztus imádságát, átérezni az ő

érzéseit, teljesíteni az Atya akaratát: ez a keresztény imádság,
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mely által a Lélek arra késztet minket, hogy egyre hasonlatosabbá
legyünk a Fiúhoz, aki szüntelenül az Atyához fordul (vö. Jn 1,1).
Nem Isten szentháromságos egységéhez imádkozunk, hanem sok
kal inkább benne, hiszen érintettek vagyunk abban az élet- és sze
retetközösségben, mely maga a Szentháromságon belüli viszony.
Isten lakozik bennünk, s mi arra vágyunk, hogy azonosuljunk a
Fiúval, míg csak Isten fiaivá nem válunk, mert Krisztus a mi
"énünk" "énje", a bennünk élő, a mi "énünk" helyére lépő auten
tikus "én". Ezért létezik a megdicsőült Jézus örökkévaló közben
jár<Í~" "Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem
vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk. .." (Jn
17,21). Aki "az Úrral egyesül, egy lélek vele" (IKor 6,17), s ez az
állítás párhuzamos azzal a másikkal, mely szerint amikor a férfi
befogadja a nő jelenlétét, akkor "egy testté lesznek" (Ter 2,24).

Tehát az imádság egy felismert, elnyert, vágyott és kért jelen
lét befogadását célozza meg. Egy olyan jelenlétét, mely néha túl
áradó, szinte nyomasztó lehet, ahogyan a zsoltáros mondja:
"Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem C..) szemmel tartod
akár járok-kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat. C..)
Minden oldalról körülveszel engem... C..) Hová mehetnék lelked
elől, hová bújhatnék színed elől?" (Zsolt 139,1-7) Máskor pedig
ez a jelenlét végtelenül csendes, olyannyira, hogya hiány, a rej
tett jelenlét formáját ölti magára.

Sohasem a másik magához csatolása, hanem különbségének
tiszteletben tartása, s arra irányuló vágy, hogy olyannak ismerje
meg a másikat, amilyen az valójában. Isten még a Másik mássá
gának felismerésére kényszerítő csendben is Atyaként nyilatkoz
tatja ki magát annak, aki gyermekének vallja magát. S akkor Is
ten jelenlétének csendje nem közömbösségnek tűnik, hanem
ingyenes adománya és szabadsága jelének. A türelem és a taní
tás csendjének, melyben jelenléte megkülönböztethetővé válik
vágyainktól, s nem szorítkozik azokra a képekre és fogalmakra,
melyeket mi alkotunk róla. Jelenléte ily módon nem egy nyugta
lan és a tárgya felfalását megcélzó vágyra adott válasz, hanem
az ő eljövetelére irányuló alázatos, bizalommal teli, kitartó vára
kozásnak szóló felelet. A valódi találkozás ugyanis nem merül ki
abban, hogy szükségünk van a másikra, hanem túllép ezen a
szükségen, egészen a Hiányelfogadásáig, egészen a találkozás
ról mint a Másik megismerésének módjáról való lemondásig.
Mert a Jelenlét megtapasztalásához át kell élnünk a hiányt, s a
találkozás és a dialógus eléréséhez nélkülözhetetlen megélni a
másik különbözőségénekelfogadását.

A jelenlét megtapasztalására felkészítő odahallgatásunknak
meg kell tanulnia hallani, elfogadva a Másik csendjét, anélkül,
hogy engedne a kísértésnek, hogya saját szavainkba vetítsük ma
gunkat. Inkább magának Jézusnak a szavához kell csatlakoznunk,
aki segítséget kér a Szentlélekben, s azt kiáltja: "Abba, Atya!"
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Nyitottság a
kommúnióra

Az Atya pedig szüntelenül jelen van, hogy meghallgasson
még a rejtekben is (vö. Mt 6,4. 6. 18). Kiáltásunk minden nap,
minden órában, minden pillanatban egyesül a Szentlélekével, aki
segítségért kiált: "Jöjj, Uram!" (vö. ApCsel 22,17)

Az imádságban a jelenlét felismerése elvezet minket az odahallga
tástól a dialógushoz, a kommúnióhoz. S éppen ezen a ponton tű

nik az imádság nagyon kényes dolognak, mert lényünk legmélyén
gyökerezve manipulálhatóvá válhat. Az Ige elér hozzánk, áthalad
rajtunk, miközben arra késztet, hogy felismerjük Isten jelenlétét
bennünk, csakhogy az Atyához is kell juttatnia minket. Ha az em
beri élet alkalmazkodás a környezetünkhöz, akkor az imádság,
mely cselekvő spirituális élet, a legfóbb környezetünkhöz, Isten va
lóságához való alkalmazkodás, amelyben minden és mindenki ben
ne foglaltatik A keresztény élet ezen szakaszában a legfontosabb do
log gyengeségünk megvallása... Jó példát nyújt számunkra az evan
géliumi parabolában szereplő vámos, aki úgy imádkozik, amilyen,
olyannak mutatja magát Isten előtt, amilyen, s magára vonatkozó
igazságként fogadja el azt, amit Isten gondol róla (vö. Lk 18,13).
Nem pusztán szavai szolgálhatnak példaként számunkra, hanem
legfőképpen belső magatartása. Egyedül az állhat meg Isten előtt,

aki képes az alázatos, nyomorúságát feltáró, ám valóságos magatar
tásra, s egyedül ő képes elfogadni, hogy olyannak ismerje Isten,
amilyen valójában. Másrészt nem ismerjük önmagunkat igazán, de
az a fontos, hogy Isten ismer minket (vö. IKor 13,12; Gal 4,9). Ekkor
jön el vallomásunk pillanata: rr ••• nem tudjuk, hogyan imádkozzunk
helyesen", még legmélyebb óhajainkat sem ismerjük eléggé, "a Lé
lek azonban maga könyörög helyettünk .." (Róm 8,26).

A Szentlélekhez kell könyörögni, őt kell kérni. Ha saját szava
inkkal imádkozunk, már az első tétován kimondott szavak a
Szentlelket szólítják A Szentlélek segítségül hívása abszolút ér
vényű és minden mással szemben elsóvbséget élvez, mert minden
benne van. Maga Jézus határozottan biztosított minket arról,
hogy az ilyen imádságot mindig meghallgatja az Atya (vö. Lk
11,13). A Szentlélek nélkül még a hit legelemibb cselekedete sem
lehetséges, mert "nem mondhatja senki: »[ézus az Úr«, hacsak a
Szentlélek által nem" (IKor 12,3). Az Isten jelenlétével való
kommúnió a Szentlélek által valósul meg, s egyedül általa - aki
"mindent átlát, még Isten mélységeit is" (IKor 2,10) - születnek
bennünk olyan szavak, amelyek Istennel folytatott dialógussá
válnak a dicsőítésben, a hálaadásban, a kérésben, a közbenjárás
ban. Valóságosan a Lélek sugallja, irányítja és segít azokat a sza
vakat, amelyek képesek eljutni Istenhez. A Lélek szüntelenül
munkálkodik, akárcsak az Atya és a Fiú (vö. Jn 5,17), és segítsé
günkre siet gyengeségünkben. Ez alkotja az elsődleges és leg
alapvetőbb választ, melyet az Ige meghallására és a Jelenlét
megtapasztalására szavainkkal adhatunk Isten Zakariásnak tett
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ígérete (vö. Zak 12,10) beteljesedett, s a Lélek - aki kegyelmet
szerez nekünk, s hatékonnyá teszi imádságunkat - szétáradt a
szívünkben, hogy megtanítson minket imádkozni.

Imádságunk módja és tárgya szorosan összekapcsolódik, ám
még bensőségesebben eggyé válnak a Lélek adománya által, aki
imádságunkat irányítva "tanúságot tesz lelkünkben, hogy Isten
fiai vagyunk" (Róm 8,16). A Lélek kiált a szívünkben, s ő hívja
életre bennünk az imádság valamennyi formáját, minden körül
mények kőzőtt ő sugallja kéréseinket (vö. Ef 6,18). Ily módon
"lélekben szolgálunk Istennek, Krisztus Jézusban dicsekszünk, s
nem a testben bízunk..." (Fil 3,3).

Így születik meg imádságunkban a parézia (vö. Zsid 4,16), va
gyis a bizalmunk (az ima beszélő hitl): a parézia nem pusztán re
ménykedés, hanem őszinteség, merészség is, szabadság arra,
hogy Isten előtt álljunk, szóljunk hozzá, kérjünk tőle, várjuk a
válaszát, mely mindig ítélet. Ebből áll a dialógus, jobban mond
va: a kettős, a kommúnió. Nem a gyengeségünket kell elrejte
nünk, s nem a bűn súlyáról kell megfeledkeznünk, hanem
transzcendálnunk kell az önmagunkról való tudásunkat Isten ró
lunk való tudása javára. Aki bizalommal imádkozik, egapeménos,
Isten által szeretett lehet, s megismeri annak az agapéját, aki el
sőként szerette, aki már akkor megbocsátott az embernek, ami
kor az még bűnös és ellenséges volt vele szemben (vö. Róm
5,6-10), aki szüntelenül szeretettel van iránta, melynek kifejező

déséhez kommúnióra van szükség.
Nem az imádság spiritualizálásáról van itt szó, melyre Jézus

tanított minket - a Miatyánk, minden keresztény imádság mér
céje, a lex orandi arra is megtanít minket, hogy kérjük a létezé
sünkhöz szükséges mindennapi kenyeret. Viszont magunkévá kell
tennünk Jézus és az Atya logikáját, az azzal való kommúnió logi
káját, aki mindig ugyanolyan hűségesen szeret. E szeretet elfoga
dása által az imádság rálel thelosára: Isten agapéjára, mely ben
nünk minden ember iránti szeretetté, rész-vétté, sőt ellenségeink
iránti szeretetté válik. Jézus parancsolata: "Imádkozzatok ellensé
geitekért" (vö. Lk 6,27-28) nem egyszerűen nagyobb távlatot ad
imádságunknak, hanem részesedést jelent Isten szeretetében, aki
mindenki szeret, bűnösöket és ellenségeit (vö. Róm 5,6-10), aki
kiterjeszti áldását az igazakra és a gonoszokra is (vö. Mt 5,45).

Beláthatjuk, hogy imádságunk valamennyi formája tisztán já
rulékos jellegű, beleértve a liturgiát és a szentségeket is, s ez
alapján elutasítjuk önmagunkban a régi embert, aki vallásos am
bíciótól vezérelve egyfolytában kísértést érez arra, hogy feIcserél
je az eszközöket és kifejtett erőfeszítéseit magával a céllal. Egy
szerzetes, aki jól ismeri az imádság értékét és megtanulta felis
merni annak thelosát, ezt írta: "Ha a napi rendszerességgel imád
ságban eltöltött öt órámra gondolok, akkor azt hatalmas, Isten elé
lapátolt homokrakásnak látom. Néha feltűnnek a hiteles önátadás
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szemcséi is, s egyedül ezek a fontosak. Csakhogy szigorúan előre

nem látható módon tűnnek fel, és sajnos nem létezik semmiféle
módszer arra, hogy már előre kiszűrjem, és csak azokat vigyem
Isten elé, s ne kelljen az egész homokrakást átlapátolnom, mely
ben megbújnak. Ezért továbbra is naponta el kell végeznem áll
hatatosan ezt a munkát a maga képtelenségével együtt. Rerné
lern, arra szolgál számomra, hogy egyre jobban megértsem
önmagam legrejtettebb zugait is, s ezáltal teljes egészében olyan
emberré válhatok, aki tudatosan vagy öntudatlanul, de nem tesz
és nem akar semmi mást, csak Isten előtt állni, megismerve sze
retetét, s elvezetve hozzá minden általa ismert embert."

Elmélkedésem lezárásaként teljes őszinteséggel állíthatom, hogy
az imádság és az evangelizáció között nem puszta kapcsolat áll
fenn: valójában az evangelizáció nem lehet hiteles, ha nem imád
ság a forrása. Csak az evangelizálhat, aki már maga is evangelizál
tatott, csak az adhatja tovább Isten Igéjét, aki már meghallotta - s
láttuk, hogy az odahallgatás az imádság valódi alapja. Ráadásul,
az imából mint odahallgatásból születő evangelizációt mindig a
Szentlelket segítségül hívó imádságnak kell kísérnie, mert általa
valósul meg az evangelizáció, s hallják meg számosan az Evangé
lium jóhírét. Továbbra is maga Jézus az evangelizálók példaképe,
aki szavait és cselekedeteit mindig az Atyához intézett imádsággal
kíséri: virrasztva éjszaka, elvonulva, megelőzve a hajnalt (vö. Lk
6,12; 9,18; 11,1 et passim).

Pontosan a misszió érdekében kérte Jézus a tanítványoktól,
hogy imádkozzanak "az aratás urához, küldjön munkásokat ara
tásába" (Mt 9,38), ezért kérte Szent Pál Tesszalonika kereszténye
itől: " ...imádkozzatok C..), hogy az Úr igéje terjedjen és dicsőség

re jusson, mint nálatok is..." (2Tessz 3,1), és a kolosszeiektől:

"Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten adja meg a beszéd
készségét Krísztus titkának hirdetésére..." (Kol 4,3). Igen, az Ige
szolgálata és az imádság szorosan összekapcsolódik (vö. ApCsel
6,4), ahogyan arról Szent Pál egész küldetése tanúskodik, akinek
Jézus Krisztus Evangéliumát fáradhatatlanul hirdető működését

áthatotta az imádság: imádságban kéri, hogy lehetőség nyíljon a
hit hirdetésére (vö. Róm 1,10); a keresztényeket arra kéri, hogy
imádságukkal vegyenek részt a népek között végzett küldetésé
nek küzdelmeiben (vö. Róm 15,30); s imádságban dicsőíti Istent
és ad neki hálát az evangelizálásért (vö. lTessz 1,2; Kol 1,3; Róm
16,25-27; IKor 1,4; Fil 1,3-11).

Igen, aki evangelizál, annak nincsen saját tulajdona, amit má
soknak hirdethetne. Ahogyan azt evangéliumi bölcsességgel
megértette Szent Domonkos, azt kell továbbadni, amit az imád
ságban szemléltünk. Contemplata tradere. az evangelizáló ember
azt hirdeti, amit Istentől nyert el, s az élet Igéjének továbbadása
csak imádságban valósulhat meg.
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