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Az imádság
lélektana
A ám megtévesztő, de készakarva hagytam meg, hogy azonnal tud
jak üzenetet kihozni belőle! Nem lehet beszélni az imádság l élekta
náról, csak az imádkozó ember lélektanáról! Az üzenet pedig ez: nem
az imával van a baj, hanem az emberrel, aki nem imádkozik! És pon
tosan ez mostani elemzéseink tárgya . Eszmefuttatásaink során három
kérdésre keresünk választ: "Miért nem imádkozunk?"; "Hogyan
imádkozzunk?"; "Mikor imádkozzunk?" Ezekre a kérdésekre azon
ban nem egyenes úton válaszolunk, hanem lélektani elemzésekből ki
indulva megfontoljuk az imádkozás belső, lelki és pszichikai hátterét.

Miért nem imádkozunk?

Nem igen kell bizonygatni, hogy az imádság válságba jutott, nem
csak híveknél, hanem papoknál és szerzeteseknél is. Ennek vannak
objektív okai, de oka lehet hanyagság vagy tudatlanság is. Úgy
tűnik, hogy a legtöbb nehézséget három csoportba lehet besorolni :
"Nincs időm imádkozni", "Nincs kedvem imádkozni", "Nem tu
dok imádkozni" . Azonban ezek a mentségek nemritkán csak kifo
gások, amelyek mögött más igazságok húzódhatnak meg.

"Nincs idóm imádkozni" Az imaélet válságának egyik tényleges oka az időhiány, illetve a
túlterheltség. Rohanunk az egyik munkáról a másikra anélkül, hogy
egyiket is jól elvégeztük volna, este pedig már annyira fáradtak va
gyunk, hogy se kedvünk, se ihletünk nem marad az imára. De az
időhiányra való hivatkozás palástolhat más háttérokokat is. Ve
gyünk szemügyre néhány lehetőséget.

Az idő téves értelmezése. Az imához szükséges egy kis, de fontos el
határozás: akarok időt szentelni Istennek! Nem könnyű,de nem is le
hetetlen. Az időhiányra való hivatkozás mögött meghúzódhat az idő

téves értelmezése. "A nincs időm" lehet saját véges egzisztenciánk
visszajelzése, és pontosan emiatt van szükségünk arra, hogy tudato
san szembenézzünk az idő kérdésével, mert azt is jelentheti, hogy
nem merünk szembenézni a halál, az elmúlás gondolatával. Az ember
igyekszik megragadni minden lehetőséget, hogy a jelen pillanatnak
éljen, hogy "belemeneküljön" a jelen pillanatba, hogy "kihasználja" a
jelen pillanatot, de nem annak lelki értelmében (mint kairos!), hanem
anyagi, evilági értelmében (kronos). Ennek a mentalitásnak vannak
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"Nincs kedvem
Imádkozni"

hangzatos nevei is, példáulAmerikában a "time is money", Angliában
pedig a "value for money". Az időnek téves meghatározása ez, mert
az idő önmagában nem érték, hanem attól nyeri értékét, amibe be
fektetjük. Van-e jobb befektetés, mint az Istennek szentelt idő?

Hamis istenkép. Az időhiányra való hivatkozás mögött meghú
zódhat hamis istenkép is. Az imához szükségünk van pozitív isten
képre. Ha valakinek negatív képe van Istenről, akkor nem lesz hozzá
bizalma. Ilyen negatív kép Istenről lehet a büntető Isten képe, akihez
képtelenek leszünk imádkozni, mivel az imádság alapfeltétele a bi
zalom. Íme, néhány pozitív istenkép, amelyeket tudatosan ápolni
kell, mert ezek válnak az imádság vonzóerejévé. Állitjuk, hogy Jézus
a legkedvesebb barátunk. Kedves barátainkra gyakran gondolunk,
meglátogatjuk őket, írunk nekik, ajándékot veszünk nekik, szívesen
együtt va~nkvelük. Hogyhogy mindezt nem tudjuk alkalmazni
Jézusra? Allítjuk továbbá, hogy Isten a legnagyobb jótevőnk. Jóte
vőinkre van időnk, megtiszteltetésnek vesszük, ha meglátogatnak
bennünket. Hogyhogy mindezt nem tudjuk alkalmazni Istenre?

Aktivizmus, munkába val6 menekülés. Az időhiányravaló hivatko
zás mögött meghúzódhat egy harmadik ok is: a protagonista men
talitás. Megszoktuk, hogy a mindennapi életben tevékenyek és aktí
vak vagyunk. Az imában azonban nem mi vagyunk a protagonisták,
hanem Isten. Tó1ünkpasszivitást, alázatosságot, kiszolgáltatottságot
tételez fel. Istent nem lehet kényszeríteni, tó1e bármit erőszakkalki
imádkozni: rá várni kell.

Ez a mentség is takarhat különféle kibúvókat. A teljes mondat
ugyanis így hangzik: "Nincs kedvem imádkozni, mertezáldozatot té
telez feL" Ez persze nem mentség, hiszen áldozat nélkül nincs
semmi értékes ebben az életben. Mindennek van ára. Nem lehet
megtanulni idegen nyelvet fáradság nélkül. Minden hivatásnak
megvannak a maga nehézségei. Az ima ugyanis nemcsak boldog
lebegés Isten jelenlétében, hanem kötelesség is. Ne ijedjünk meg
ettől a szótól. Az ima nem önmagunk boldogítása, hanem Isten di
csérete, nem spontaneitás kérdése, hanem tudatosan felvállalt oda
fordulás Istenhez. Ez viszont nem mindíg puszta öröm, hanem
lehet igen fájó tapasztalat is. A szentek életéből ismerjük a
dezoláció, lelki elhagyatottság állapotát, amikor semmi örömet nem
találtak az imában. Nagyon sok zsoltár a lelki sötétség állapotát tük
rözi vissza. Az ima mindig a belső tisztulás útja is, és ez gyakran fáj
dalmas folyamat.

A "nincs kedvem imádkozni" mögött meghúzódhat a magányt61
val6 félelem is.Az ima aszkézist tételez fel, vissza kell vonulnunk a
magányba, el kell hagynunk a megszokottság támpontjait. Az imá
ban szembesülünk magunkkal, hibáinkkal, elfojtott félelmeinkkel
és gyarlóságainkkal. A mai ember nem szereti a magányt, a hallga
tást. Zenét hallgatunk, TV-tnézünk, manapság pedig fülünkre kap
csoljuk az MP3 játszót.
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"Nem tudok imádkozni"
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A befelé irányuló
imádság

Ez a mentegetőzés esetleg azt tükrözi vissza, hogy téves felfogásunk
vanaz imáról. Van, aki úgy gondolja, nem tud elmélkedni, mert nincs
hozzá teológiai képzettsége vagy lelki felkészültsége. Ezeknek már
Nagy Szent Teréz válaszolt, amikor kifejtette, hogy imádkozni nem
azt jelenti: sokat gondolkodni, hanem sokat szeretni.

A "nem tudok imádkozni" mögött meghúzódhat lelki lustaság is,
azaz nem vagyunk hajlandók új imamódszerekkel kísér1etezni. Az
imádkozás nem velünk született képesség, hanem meg kell tanulni,
és be kell gyakorolni. Arra is jó ügyelni, hogy mindenkinek megvan
a maga sajátos ima stílusa: van, akinek jobban megfelel a szemlé
lődő ima, míg mások előnyben részesítik a szóbeli imát. Van, aki
legszívesebben szentírási szövegeket választ elmélkedése alapjául,
van, aki inkább a rózsafűzért imádkozza. Van, aki szívesen időzik

a kápolnában az Oltáriszentség jelenlétében, mások inkább a ter
mészet magányában találják meg az imához szükséges hangulatot.

Itt szeretnénk megemlíteni azt a tényt, hogy talán túlságosan el
hanyagoltuk a szóbeli imát. Valamikor az imakönyv szerves részét
alkotta az imaéletnek. Ezek az imák az egyház lelki kincstára, év
századok bölcsességének és lelki tapasztalatának rögzített formája.
Gondolunk itt a Litániákra, egyéb szóbeli imákra, amelyeket kű
lőnféle alkalmakra ajánlott az imakönyv. Miért iktattuk ki imaéle-

. tünkbó1 a Litániákat, amelyek lényegében az Ősegyház imái voltak?
Végül meg kell említenünk azt is, hogya "nem tudok imád

kozni" lehet hiteles vágykifejeződése, amint azt a tanítványok is meg
vallották, amikor arra kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imád
kozni.' Nekünk is van egy "mesterünk": A Katolikus Egyház
Katekizmusa, amely nagy teret szentel az imádságnak. Lapozzunk
bele és idézzük fel az alapvető imaformákat.

Hogyan imádkozzunk?

A Katolikus Egyház Katekizmusa az imádságot így határozza meg: "Az
imádság a lélek felemelése Istenhez, vagy a megfelelő javak kérése
Istentől" (2559.sz.). E mellett a hivatalos meghatározás mellett hasz
nos, ha van személyes fogalmunk is az imáról. Kis Szent Teréz pél
dául így látta saját maga számára az ima mibenlétét: "Részemre az
ima a szív révülete, az ég felé irányított egyszerű tekintet, a hála és
szeretet ujjongása a megpróbáltatásban és az örömben!" Az imádság
összetett valóság, de némi leegyszerűsítésselminden imádságnál
megkülönböztethetünk három dimenziót: befelé, kifelé és fölfelé,"

A befelé irányuló ima olyan imádságot fejez ki, amelynek irányult
sága maga az imádkozó ember. Két alapvető kifejezése a kérő imád
ság és a hálaadás, de ide tartozik a bűnbánat is.

Az Újszövetségben a kérő ima szókincse gazdag: kérés, könyör
gés, állhatatos szólítás, kiáltás, panasz. A kérő imával juttatjuk ki-
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Ember éslsten akarata
a kérő imában

3D. Capps: The
Psych%gy ofPetitionary
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39 (1982),130-141.

fejezésre az Istenhez fűződő kapcsolatunk tudatát: teremtmények
ként nem vagyunk sem önmagunk eredete, sem balsorsunk ura,
sem saját végső célunk, bűnösökkéntpedig tudjuk, mint kereszté
nyek, hogy elfordulunk Atyánktól. A kérés már hozzá való vissza
térés. A bocsánatkérés a kérő ima első mozzanata. A bánat már meg
jelenik a Miatyánkban is, amikor Isten bocsánatáért könyörgünk.
Elismerjük saját felelősségünket, és Istentó1 kérjük a megbocsátást.
Ide tartoznak az egyéb bűnbánati cselekedetek is: böjt, lemondás,
vezeklés, zarándoklat, alamizsna, az irgalmasság testi és lelki cse
lekedetei. Jézus Lázár feltámasztásakor imádkozott így az Atyához:
"Atyám, tudom, hogy Te mindig meghallgatsz... " A Miatyánk a
kérő ima ősmintája. Először hódolatunkat fejezzük ki a mennyei
Atya iránt, áldjuk szent nevét, majd pedig imádkozunk szükségle
teinkért: kenyérért és mindazért, amire szükségünk van.

A befelé irányuló imát mondhatnánk a magunkért mondott imá
nak is. Ezek leginkább egyszerű, spontán imák, fohászok, amelyek
kel Istenhez fordulunk, vagy Istenhez visszük magunkat, testün
ket, lelkünket. Itt nincsenek cenzorok, az ember úgy fejezi ki magát,
ahogyan tudja, vagy ahogyan érzi magát. Ezek az imák lehetnek a
bűnbánat felindítása ("Istenem, bocsáss meg nekem!"), az Istenre
való ráhagyatkozás kifejezése ("Legyen meg a Te akaratod!"), hála
adás ("Köszönö.m, Istenem, hogy szeretsz!"). Ezeket a lelki meg
mozdulásokat követhetik könnyek, örömujjongás, hallgatás.

Ennél a pontnál érintjük a kérő ima állandóan visszatérőproblé
máját. Amikor az imádságról beszélünk, szinte akaratlanul is a kérő

imára gondolunk. Jézus szavaira hivatkozunk, hogy mindent kérhe
tünk az Atyától. Csakhogy mindjárt egy nehézséggel találjuk ma
gunkat szemben. Úgy tűnik ugyanis, mintha a kérő imában két aka
rat ütközne egymással: az ember és Isten akarata. Képes-e az emberi
akarat arra, hogy megváltoztassa Isten akaratát? Az isteni Gondvi
selést nem lehet manipulálni! A kérő imának lehet gyógyító hatása
súlyos betegségben, de csak olyan formában, hogy fölerősítiaz élni
akarást, de a szép időértmondott kérő imát alig lehetne hasznosnak
mondani. Viszont mégsem "haszontalan", még kevésbé kicsúfolni
való az ilyen imádság, például imádkozni szép időért, vagy esőért,

bő termésért, egy vállalkozás szerenesés kimeneteléért stb. A dolog
tréfás oldala az, hogy erre nem (csak) a lelkiségi teológia hívta fel fi
gyelmünket, hanem a kísérleti pszichológia!

A megoldás talán egyszerűbb,mint gondolnánk. A kérő imában
nem Isten akaratát igazítjuk a miénkhez, hanem a miénket Istené
hez! Ez volt Jézus getszemáni imádsága: elfogadta az Atya akaratát.
Lehetséges azonban a kérő imát más szemszögbó1 is megközelíteni:
a kommunikáció szemszögébó1. A kérő ima párbeszéd Istennel. A Mi
atyánk tanúsítja, mennyire közvetlen párbeszéddé alakulhat a kérő

ima. A Miatyánkban kedvesen Atyának szólítjuk Istent. 3 A kérő ima
tehát mindenekelőttpárbeszéd Istennel, amelyet az iránta való bi
zalom ihlet.

325



Akifelé irányuló
imádság

A befelé irányuló ima másik formája a hálaadás. A hálaadásban
elismerjük lstentól való teljes függőségünket: "minden, ami vagyok
és amit birtokolok, Istentől kaptam... " Szent Pál buzdít bennünket:
"Adjatok hálát mindenért... " A hívő ember alapállá sa tulajdon
képpen a hálaadás: minden Isten ajándéka. Jézus gyakran adott
hálát mennyei Atyjának: "Hálát adok neked Atyám, amiért kinyi
latkoztattad a titkokat a kicsiknek... " Mária is hálát ad Istennek
azokért a nagy adományokért, amelyekkel elhalmozta őt. Nekünk
is gyakrabban kellene hálát adnunk Istennek mindenért.

A szentignáci lelkigyakorlat záró imája a hálaadás szép formu
lája: "Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem,
értelmem és egész akaratom, mindenem, amim van és amivel ren
delkezem. Te adtad nekem mindezt. Neked, Uram, visszaadom.
Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. Add
nekem szereteted és kegyelmed, mert ez elég nekem."

A kifelé irányuló imádság másik neve a közbenjáró imádság, azaz a má
sokért mondott ima. Ábrahám óta a közbenjárás, a másik javára tör
ténő kérés az Isten irgalmasságára hangolt lélek sajátossága, ismerte
tőjegye. Szüleink, nagyszüleink sokszor gyermekeikért imádkoztak,
vezekeltek, zarándokoltak, böjtöltek, a szentek pedig a bűnösökmeg
téréséért, vagy más nagy szándékra imádkoztak. A másokért mon
dott ima fontosságára hívta fel a figyelmet nemrégen XVI. Benedek
pápa, amikor a szemlélődő szerzetesekról szólt: ők a világ lelki és
imádkozó dimenziója. Jézus "főpapi imája" állhat itt, mint ősminta:
6 már értünk is imádkozott, tudniillik azokért, akik az apostolok sza
vára hinni fognak. Talán nem is vagyunk tudatában annak, milyen
sok jót lehet tenni azáltal, hogy másokért imádkozunk.

Miért fontos a másokért mondott ima? A lélektani elemzések ki
indulópontja itt az a meglátás, hogy életünket valójában csak úgy
vagyunk képesek megvalósítani, ha másokért élünk. Sokfélekép
pen lehet másokért élni és dolgozni. Példaként a szülőket szoktuk
említeni, akik életüket gyermekük nevelésének szolgálatába állít
ják, vagy a betegápoló nővéreket, gyermekgondozókat és egyéb
úgynevezett szociális szeretetszolgálatot végző személyeket. Van
azonban a kereszténységben egy másik kiváló út, amelyet maga
Krisztus Urunk is gyakorolt: a másokért mondott ima. Keveset gon
dolunk ennek az imának a nagyszerűségére. Krisztus urunk világo
san megmondta tanítványainak, hogy imádkozott értük, különösen
Péterért. Búcsúbeszéde nem más, mint az apostolokért mondott
nagy ima: "Értük könyörgök, Szent Atyám, tartsd meg őket a ne
vedben" (Jn 17,9).

Minket a másokért mondott ima visszaható ereje érdekel. Amíg
az ember képes imádkozni másokért, addig nyitott lélekkel éli éle
tét, és alapjában evangéliumi útvonalon igyekszik megvalósítani
életének értelmét, azaz másokért él. Hogy mit jelent másokért imád
kozva szentté válni, vizsgáljuk meg egy valós példán keresztül.
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Afölfelé irányuló
imádság

1964. január 21-én Vogherában, Olaszországban, egy férfi hal
doklott, aki még gyermekkorában tragikus játék következtében el
veszítette szeme világát. A fiúba akkor beköltözött a kétségbeesés,
gyűlölet és bosszúvágy. Évekig élt a vakok intézetében teli elkese
redéssel. Akkor azonban találkozott a vakok nagy apostolával, Don
Orionéval, aki elmagyarázta neki, hogya vakok is lehetnek a vilá
gosság apostolai sokak számára, akik egészséges szemükkel sem
képesek meglátni Isten csodáit. Cesarino Pisano - így hívták a fiút
- mélyen elgondolkodott és végül is megtalálta életének igazi hi
vatását: szerzetes lett a Butri-i Szent Albert kolostorban és fölvette
a Fra Ave Maria nevet. Itt élt egészen szent haláláig. Egy alkalom
mallehetőségenyílt arra, hogy találkozzon azzal a gyermekkori
társával, aki kiütötte a szemét. Korábban talán képes lett volna meg
ölni bosszúból. Most azonban felujjongott: .Köszönöm neked, Is
tenem, hogy elvetted a szemem világát, de a szívem csordultig
megtöltötted a mennyei fény boldogságával!" Nagyanyjának meg
ezeket a megható sorokat írta: "Vannak emberek, akik nem hisznek
a csodákban. Íme, itt egy nagy csoda: Egy vak, valamikor nagy
bűnös,de akinek Isten megbocsátotta bűneit,most egy kolostorban
bezárkózva nagyon boldog. De nem önző boldogság ez. Azokért
sír, akiknek nincs hitük, és azért imádkozik, hogy mindenki meg
találja Isten világosságát."

A fölfelé irányuló ima olyan imádságra utal, amelynek célja lsten di
csérete. Az áldás ilyen ima, amely a keresztény lélek alapmozgását fe
jezi ki: Isten és az ember találkozása. Áldjuk Isten nevét, mert felis
mertük szentségét, jóságát, bölcsességét. Lélektani ereje abban rejlik,
hogy életünket ráhangoljuk Istenre és tudjuk, hogy jó irányban hala
dunk. Az imádás az embernek az első megnyilatkozása, aki Teremtője
előtt teremtménynek ismeri el önmagát. Magasztaljuk az Úr nagysá
gát, aki megteremtett bennünket, és a Megváltó mindenhatóságát, aki
a gonosztól megszabadít bennünket. Jézus gyakran így imádkozott
mennyei Atyjához: "Dicsőítelek téged, Atyám." Vagy gondolhatunk
Mária imájára, a Magnificatra: "Magasztalja lelkem az Urat... " Ez az
ima jut kifejezésre a dicsőítő himnuszokban: "Téged Isten dicsé
rünk. ..", "Leborulva imádlak, ó Oltáriszentség... " Imaéletünkbó1
mintha kimaradt volna ez a hódoló, imádó magatartás, amely jelle
mezte a Szentségimádást, a csendes adorációt a tabernákulum előtt.

A dicsőftő imádság az imának az a formája, amely a legközvetle
nebbül ismeri el, hogy Isten az Isten. Önmagáért énekli Ót meg,
tettein túlÓt dicsőíti azért, mert létezik. Ilyen ima a "Dicsőség az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek", a Szentmisében pedig a
"Dicsőség a magasságban Istennek". Időnként hasznos lenne el
imádkozni a "Dicsőséget" csak úgy magunknak, lassan, elmélked
ve, meg-megállva egy-egy során. Kár, hogy a legszebb imáink any
nyira megszokottá váltak, hogy nem is figyelünk szépségükre:
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Hiszekegy, Úrangyala. Jézus
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Imádkozni egy
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gyakran kezdte imáját így: "Dicsőítelek, Atyám!" vagy: "Megdi
csőítettema nevedet."

Mikor imádkozzunk?

A fönti kérdésre sokan talán minden gondolkodás nélkül az evan
géliumi szavakkal válaszolnának, hogy természetesen mindig kell
imádkozni. De ha megpróbáljuk ezt a javaslatot átültetni a min
dennapi gyakorlatba, több nehézségbe is ütközünk. Az ima nem
csak öröm és jó érzés, hanem néha kemény harc is lehet. Sok hívő

arra panaszkodik, hogy nem jól imádkozik, mert közben nem érez
semmiféle örömöt. Ez az imának téves értelmezése. Imaéletünkből
ki kell iktatnunk egy tévhitet: a szubjektivizmust. A szubjektivizmus
itt azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, minden imánkat jó érzésnek kel
lene követnie, vagyis hogy imánk boldoggá, megelégedetté tegyen
bennünket. Ezzel szemben azt kell mondanunk, hogy mi nem azért
imádkozunk, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy Istent
dicsőítsük. Ha ugyanis imáinkban állandóan saját jólétünket ke
ressük, akkor csakhamar elmaradnak imaéletünkbó1 az úgyneve
zett kötelező imák: a Zsolozsma, a kilencedek, a Rózsafüzér, a Li
tániák és még sok más ima.'

Gyakran panaszkodunk, hogy lelki szárazságban szenvedünk, azaz
az ima, különösen a Zsolozsma nem mond semmit, szinte úgy érez
zük, kár vesződni vele, sem Istennek, sem nekünk semmi hasznunk
abból, ha csak úgy szárazon elmondjuk imáink szövegét. Pontosan
az ilyen lelkiállapotban fontos, hogy az ember ne hagyja ki az imát
azzal az indoklással, hogy ennél hasznosabb dolgokra használhatja
fel az időt. Amikor úgy tűnik, hogy Isten nincs jelen, fontos, hogy
legalább a helye üres maradjon, azaz ne akarjuk az űrt betölteni
más tevékenységgel, valamiféle bálvánnyal, amelynek leginkább
az a neve, hogy aktivizmus. Ezért hasznos, hogy időnkéntmeg
szakítsuk munkánkat, és legalább egy gondolat erejéig Istenhez for
duljunk és kevéske időt Neki szenteljünk.

A lelki szárazság idejében fontos felfedeznünk egy rendhagyó
imamódot, amit Foligno-i Boldog Angela "kényszer-imának" nevez,
és amit ő maga is alkalmazott. Ez nem a szellem, hanem a test imája.
Létezik egy titkos szövetség a test és psziché között, és ezt kell ki
használni, amikor nem megy az ima. Amikor ugyanis akaratunk nem
képes rábírni bennünket, hogy imádkozzunk, mindig megmarad az
a képessége, hogy utasításokat adjon a testnek: térdeljünk le, tegyük
össze kezünket, vessünk keresztet, nyissuk ki ajkunkat és ismétel
jünk megszokott szavakat, például a Dicsőséget, vagy a Rózsafüzért,
a Jézus-imát, akár valamelyik Litániát, vagy más szóbeli imát.

Egy keleti misztikus, nevezetesen Szíriai Izsák tanította ezt a böl
csességet: "Amikor a szív halott és nem képes a legcsekélyebb
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imára sem, találjon ránk Isten földre borulva a templomban." Kal
kuttai Teréz anya is gyakorolta ezt a kényszer-imát: "Nem tudom
kimondani, mennyire rosszul éreztem magam az elmúlt napokban;
volt egy pillanat, amikor majdnem abbahagytam mindent. Ekkor
határozott mozdulattal megragadtam a rózsafüzéremet és lassan
elkezdtem mondani az Üdvözlégy Máriá-kat, csendesen, minden
gondolat vagy érzelem nélkül."

A pusztán fizikai ott-maradás a templomban vagy a kápolnában,
de akár a saját szobánkban is, amikor imádkoznunk kellene, vagy
imádkozni akarnánk, már ima. Mert az ima lényege az Istennek
szentelt idő. Amíg tehát nem teszünk mást, mint egyszeruen ott va
gyunk, akkor máris imádkozunk! Isten tudja, hogy ezer más do
loggal foglalkozhatnánk, amelyekben több örömet lelnénk, mint
száraz imánkban, de ha ellene tudunk állni ennek a kísértésnek, az
így elfecsérelt idő nagy lelki gazdagságot jelent. Egy tanítványnak,
aki arra panaszkodott, hogy állandóan szórakozott és nem képes
imádkozni, a nevelője azt a tanácsot adta: "Hadd a gondolataidat,
repüljenek százfelé. csak a tested ne hagyja el a cellát!"

Basi! Hume bíboros így ír erről az imáról Naplójában: "Találj időt
napközben, amikor, hogy úgy mondjam Istenre pazarolod idődet,

és ragaszkodjál ehhez az időponthoz. tekintet nélkül arra, hogyan
érzed magad. Amikor az imádkozás nem megy könnyen, akkor azt
bizonyítjuk kitartásunkkal, hogy igyekszünk szeretni Istent. Ha ki
tartasz ebben, Isten majd kezd hozzád szólni, mert Isten az, aki job
ban keres bennünket, mint mi keressük Ót."5

A nehéz helyzetekben mondott ima azt az alapvető emberi szük
ségletet fejezi, ki, hogy megosszuk valakivel félelmeinket, nehézsé
geinket, szorongásunkat. Az imában ezt egyenesen Isten felé tesz
szük. Példát találunk a Zsoltárokban, amelyekben az imádkozó
Istenhez kiált kiszolgáltatottságában. Az tulajdonképpen a magun
kért mondott ima egyik válfaja. Az imában ugyanis nemcsak áldást
és javakat kérünk Istentől,hanem elmondjuk neki azt is, ami fáj.6

Az Evangéliumot úgy tehetjük imává, hogy ahol Jézus neve szerepel,
azt behelyettesítjük a "Te" szócskával, vagyis egyenesen Jézushoz for
dulunk, beleélve magunkat annak a szerepébe, aki az evangéliumi je
lenet szereplője. Példa: az irgalmas szamaritánus (Lk 10, 31-36).

Evangéliumi szöveg: "Erre Jézus átvette a szót: Egy ember Jeru
zsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották,
véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott
lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett
egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra
vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá,
olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig fe
lültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap
elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld
gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked."
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Egy csöpp ima
a mindennapok

forgatagában

Evangéliumi ima: "Jeruzsálemből Jerikóba mentem. Rablók ke
zébe kerültem. Ezek kifosztottak, véresre vertek, és félholtan ott
hagytak. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevett, de el
ment mellettem. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látott, de
továbbment. Végül Jézusnak is arra vitt az útja. Amikor meglátott,
megesett rajtam a szíve. Odajött hozzám, olajt és bort öntött a sebe
imre és bekötözte, felültetett teherhordó állatára. elvitt egy fogadóba
és ápolt. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a
kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom
neked." Ennek az imának lélektani ereje abban van, hogy szinte ész
revétlenül is kialakul bennünk az evangéliumi mentalitás, amely
belsőmegnyugvást ad, hiszen tudjuk, hogy az Evangélium nem más,
mint Isten irántunk való szeretetének könyvbe jegyzett himnusza.

Tény az, hogya mindennapi élet forgatagában nem sok idő jut az
imára. Igaz, másra sem igen jut idő, például a pihenésre. A pszi
chológiának azonban itt is vannak értékes meglátásai. Megfigyelték
például azt, hogy a nők általában, a háziasszonyok és családanyák
különösképpen, rendelkeznek egy rendkívüli képességgel: tudnak
munka közben is pihenni! Ha az ember megfigyeli egy családanya
napi programját és feltérképezi, hogy szinte állandóan szaladgál,
hogy figyelme egy időben több dologra is kiterjed, például főz, fi
gyeli a kisbabát, válaszol a telefonra stb., akkor első tekintetre úgy
tűnik, a nő megállás nélkül mozgásban van. De nem így van: bizo
nyos idó1.<özökben meg-megáll egy rövid pillanatra, egy-két percre,
és ennyi néha elég neki, hogy feltöltődjéka további munkára. Nos,
ezt a művészetet lehet alkalmazni az imaéletre is. A rövid pillana
tok misztikájáról van szó. Hogy ez mit jelent, azt a Rózsafüzér
imádságán keresztül tudnánk a legjobban érzékeltetni.

Minden kornak megvannak a maga szentjei, és valamiképpen
mindegyik jelképesen kifejezi a kor lelkiségének jellegzetességét.
Vianney Szent János ismertetőjegye a stóla, ami a gyónás szentsé
gének fontosságára utal, Kis Szent Terézé a rózsacsokor, mint ön
zetlen szeretetének kifejezője, hogy még a mennyországból is ró
zsaesőt akar hullatni az emberekre. Nem tévedünk, ha korunk
legjellegzetesebb szentjének Kalkuttai Teréz anyát választjuk. Ér
dekes módon, a legtöbb képen nem úgy jelenik meg, mint a hal
doklókhoz odahajló irgalmas szamaritánus, hanem mint imádkozó
szerzetesnő,Rózsafüzérrel a kezében.

Tartalmilag a Rózsafüzér a Megtestesülés titkához fűződik oly
annyira, hogy John Newman bíboros, akinek korábban komoly ne
hézségei voltak pontosan a katolikus Mária tisztelettel, lelkesen ki
jelentette: "A Rózsafüzér imává lett Krédó!" Az Evangéliumból van
a Miatyánk, amelyre maga Jézus tanított bennünket; az Üdvözlégy
Mária, amely az angyali üdvözlet és Erzsébet köszöntésébó1 ötvö
ződik; a Dicsőség, amely Jézus szentháromságos formulájából ered,
amellyel apostolaira bízta a küldetést, hogy menjenek az egész vi-
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lágra és kereszteljenek meg mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Továbbá, a titkok Jézus életének evangéliumi leírására tá
maszodnak. A Katolikus Egyház Katekizmusa is úgy fogalmaz, VI. Pált
idézve, hogy a "Szentolvasó az egész Evangélium foglalata" (971
sz.), Talán nem fölösleges felfigyelni a "szent" jelzőre, amelyet ko
rábban talán túlzottan könnyedén használtunk: szent kongregációk,
szent szerzetesi ruha, szent fogadalmak stb., ma viszont majdnem
egészen lekopott, például a Szentmise csak mise lett, a Szeritáldo
zás csak áldozás, az Anyaszentegyház csak egyház, a Szentkereszt
csak kereszt, sokszor már kisbetűvelírva!

A R6zsafüzér egyházias ima. Az egyház Isten népének gyülekezete,
azoké, akik a Jézus Krisztusba vetett hit erejében meghívást kaptak
az üdvösségre. A Rózsafüzér állandóan szemünk elé tárja az üdvösség
titkát és annak elfogadására serkent bennünket. Mária a megváltottak
zsengéje, mert ő adta elsőnekbeleegyezését az isteni hívásra. Egy kis
példa érzékeltesse a Rózsafüzér üdvösségszerzőhatását. I. János Pál
pápa - még velencei pátriárka korában - a velencei san Lorenzo kór
házban egy síró asszony betegágyához ment, és megkérdezte: "Mi
bántja?" - "Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra. Félek is, mert
egész életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a menny
ország kulcsát." A pátriárka a zsebébe nyúlt, és Rózsafüzérét a beteg
asszony kezébe tette: "Íme, itt van a mennyország kulcsa!"

Rózsafüzér A R6zsafüzér egyszerű ima.A Rózsafüzér a maga végtelen egysze-
rűségében bevezeti az imádkozót a keresztény misztériumok szí
vébe, amelyek pontosan a bennefoglalt imák által tudatosulnak
bennünk: A Hiszekegy, a Miatyánk, az Üdvözlégy Mária, a Dicső

ség mintegy háttérzeneként kísérik gondolatainkat, amelyek Jézus
életének titkait szemlélik.

A R6zsafüzér kontemplatív, szemlélődő ima. A kontempláció nem
csak abban áll, hogy intellektuális képességeinkkel igyekszünk
megragadni egy titkot, hanem inkább abban a képességben, hogy
hálás tekintettel szemléljük mindazt, ami körülvesz bennünket. Így
szoktuk szemlélni a naplementét, a virágokat, a körülöttünk élő em
berek drámáját. A Rózsafüzér a kontempláció, szemlélődésnagy
szerű iskolája, mert arra szoktat bennünket, hogy meg-megálljunk
Jézus életének egyes eseményei előtt és hagyjuk, hogy azok áthas
sanak bennünket az öröm, a béke, a fájdalom, az együttérzés érzel
meivel, és így nemesítsék elménket és szívünket.

A R6zsafüzér kreatív, alkoM ima. A Rózsafüzér Jézus érzelmeivel
szembesít bennünket, ami elkerülhetetlenül átjárja és formálja a mi
érzéseinket is. Szent Pál buzdít arra, hogy ugyanazokat az érzel
meket ápoljuk magunkban, amelyek Krisztusban is voltak. Erre jó
iskola a Rózsafüzér, mert állandóan Jézus személyiségének vonzá
sába helyez bennünket. Ne felejtsük el azt sem, hogy az öröm, a fáj
dalom és a győzelem tulajdonképpen a három legalapvetöbb em
beri tapasztalat, amelyet mindannyian ciklikusan megélünk, ezért
a Rózsafüzér titkai könnyen visszhangra találnak bennünk.
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A mindennapi élet
misztikája

A Rózsafüzér alkotó imává válhat még egy másik módon is: a tit
kokat lehet személyi alapon sokszorosítani. Amikor például ránk ne
hezedik a honvágy, beiktathatjuk titokként Jézus neve után: "a ki ide
gen voltál Egyiptomban"; ha bűntudat kínoz bennünket, beépíthetjük
rózsafüzérünkbe ezt a titkot: "a ki megbocsátottál a bűnös asszony
nak", "aki megbocsátottad Péter gyávaságát", "a ki megkerested az
eltévedt bárányt" , ha kudarc ért bennünket, akkor csatlakozhatunk a
két emmauszi tanítványhoz: "aki megvigasztaltad kiábrándult tanít
ványa ida t"; ha nem tudunk imádkozni, akkor ismé telgethetjük: "aki
megtanítottad apostolaidat imádkozni", "a ki az éjszakát imában töl
tötted", "aki hálát adtál Atyádnak" stb.

A Rózsafüzér arra hívja fel figyelmünket, hogy állandóan imád
koznunk kell. De hogyan imádkozzunk állandó an, amikor annyi az
elfoglaltságu nk, hogy örü lünk, ha egyáltalán jut egy kis időnk imára?
Sokan ezért egyszeruen kijelentik, hogy a munkájuk az imájuk. Ez
lehet szép és nemes gondolat, de nem egészen helytálló: ha ugyanis
minden tevékenységre ráfogjuk, hogy ima, akkor az ima elveszíti
igazi jelentőségét. A Rózsafüzér jó eszköz arra, hogy újra felfedezzük
az állandó ima lehetőségét: lehet imádkozni bárhol és bármikor, ha
nem többet, egy-két Üd vözlégy erejéig, elidőzve egy titokná l. Ily
módon szinte észrevé tlenül kialakul bennünk az imádságos lelkület.
Ezért, ha lehet, legyen nálunk mind ig a Rózsafüzérünk, amely min
den alkalom imá ja. Tovább folyta tva a fönti gondolatot, hogy nem
igen van időnk imá ra, segí tségünkre lehet "a rövid , kényszertétlen
sége k lelkisége": amikor autóbuszra váru nk, vagy valahol sorban ál
lunk, vonaton u tazunk stb., egy kézm ozdulatunkba kerül elővenni

Rózsafüzérünket és elmo ndani egy-két tized et. Boldog Teréz an ya
mesélte, hogy ő már csak Rózsafüzérekben fejezi ki a távo lságokat és
az idő múlását, például inn en hazáig egy Rózsafüzér, vagy: két tized
Rózsafüzért vártam mire sorra kerültem! Ily mód on szinte észrevét
lenül kialakul majd bennünk az a lelkület, amelyet a mindennapi élet
misztikájának nevezünk, és lényegében azt jelenti , hogy egyre tudato
sabban élünk Isten jelenlétében. Ez pedi g min den ima lényege!
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