
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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