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J o H a N  H U i z i N G a

imák 
1944. október–november

Október 12., reggel 6 
mindenható isten. ennek az új napnak, amit a te kegyelmedből megérhettünk, 
komoran zengő témája nem lehet más: kyrie eleison, Uram, irgalmazz, Goszpogyi, 
pomiluj. mindabból, ami köröttünk zajlik, keveset érzékelünk, és semmit sem ér-
tünk. a szívünknek mindennél drágább szűkebb színtéren, ahol hazánk felszaba-
dulása a tét, csak lassan, lángoló türelmetlenségünkben úgy érezzük, túl lassan, 
látszik olyan irányba fordulni a szerencse, amilyen végkimenetelben pedig oly 
forrón bizakodunk. a tágabb színtéren, ahol az egész világ harcban áll és szenved, 
már rég elrendeltetve látszik a népeknek útja, mely út a mindezt a világra szaba-
dító förtelmes hatalom bukásához vezet. azt azonban, hogy még mennyi névte-
len nyomorúságon át vezet ez az út, és meddig tart még, egyedül te tudod, Urunk. 
ezért így imádkozunk: Urunk, őrizd meg ezt a földet, mely oly szép tud lenni, és 
ezt a szegény emberiséget, melyben nagyon is megvan a készség a jóra, és ezt a 
szegény országot, mely oly kedves nekünk, olyannak, hogy a béke, a rend és a jog 
földje és alkalmas keltető talaja lehessen. kyrie eleison, mi atyánk, stb. 

*

Október 15., reggel 7
mindenható isten. minél több ilyen nap múlik el, annál kevesebbet értünk abból, 
ami köröttünk történik, ugyanakkor annál inkább bizonyos fokú megnyugvást 
találunk ebben a megpróbáltatásban. már nem találgatjuk: meddig még? mintha 
ehhez az állapothoz is hozzászoktunk volna, nem csupán a mindennapi kénye-
lem nélkülözéséhez, amit a világosság és a víz jelent, de még a szeretteink iránti 
szorongó aggódáshoz is, akik felől csak nem kapunk hírt. mindig jönnek pillana-
tok, amikor ez a gonosz háborús baj mintegy lepereg rólunk; amikor ráébredünk, 
hogy mindez nem érinti létezésünk tulajdonképpeni alapját és mélyebb értelmét. 
ezekben a pillanatokban érezzük magunkat a legközelebb hozzád, Urunk, és 
ilyenkor igazán csak abban az imában tud megnyilvánulni a lelkünk, amire te 
tanítottál minket, abban az imában, melynek fénye soha el nem halványul, erősí-
tő ereje mindig megmarad: mi atyánk stb.
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*

Október 20., reggel 7
mindenható isten, köröttünk egyre emelkedik a keserű szorongatottság és a leg-
félelmesebb veszély árja. a rettenetes zsarnokság, az embertelen lelkiismereti 
terror egyre hevesebb. minél több a gonoszság, annál gyakrabban keverednek 
gondolatainkba negatív érzések, amelyek azelőtt úgyszólván idegenek voltak tő-
lünk: az elnyomó szenvedélyes gyűlölete, undor ördögi terrorjától. könyörgünk, 
Urunk, ne hagyj elmerülni minket az igazságtalanságnak ebben a mocsarában, és 
engedd meg, hogy azt az időt, amelyet itt a földön kiszabtál nekünk, békességre 
igyekvőkként élhessük le, akiket boldogoknak neveztél, szabad emberként egy 
rendezett államban, ahol világosan elválik egymástól törvény és törvénytelen-
ség, jó és rossz. mi atyánk stb.

*

Október 22., vasárnap, 7:15
mindenható isten, milyen jó, hogy a te lelked leghalványabb érintése is képes 
egy pillanatra elvonni minket a mindennapjainkat megülő rettenettől: egyetlen 
szelíd gesztus, egyetlen szó a te evangéliumodból, egyetlen pillantás az őszi 
pompába öltözött erdőszélre, a rövid nap végén. mindezen benyomások mellett 
rendre eltörpülnek és súlytalannak érződnek a harcoló nemzetek durvaságai. 
Bárcsak mindig a te boldogságmondásaid szféráiban élhetnének az emberek. – 
mi atyánk stb.

*

Október 24., kedd, reggel 7
mindenható isten, már közel látszik az idő, amikor nemzetünk sorsa eldől. ismét 
arra az egy, lecsupaszított nyomasztó kérdésre összpontosul minden gondola-
tunk és reményünk: vajon megtartatunk-e, mi személy szerint egyenként, és né-
pünk és államunk közössége megmarad-e? mindez a te kezedben van, Urunk, és 
mi engedelmesen alávetjük magunkat elrendeléseidnek. Csak azt kérjük tőled: 
erősíts meg minket a legnagyobb veszély óráiban, és e zsenge, még bimbóban 
lévő életrevalóság végett, mely egy darabon a mi gondjainkra bízatott, hogy mi, 
korosabbak és vének óvjuk és nevelgessük – e nagyszerű ígéretekkel teljes 
csodamívedért kérünk, Urunk, őrizz meg minket, szabadíts meg minket. mi 
atyánk stb.

*

Október 26., reggel 7
mindenható isten. tudjuk, egyedül a te mindenhatóságodnak, kegyelmednek, 
irgalmasságodnak és oltalmazó gondoskodásodnak köszönhető, hogy ezen a föl-
dön az emberi élet megmarad, legyen az egy nap vagy egy óra hossza akár. 
tudjuk azt is, hogy mióta a szép augusztus véget ért, mindegyikünk számára 
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megtízszereződött a hirtelen halál veszélye. van azonban rokonainknak és sze-
retteinknek egy olyan csoportja, kiknek megmaradásáért különösképpen is hoz-
zád imádkozunk, ezek azok a férfiak, ifjak vagy életük teljében lévők, akik felől 
nem kapunk hírt, akikkel minden kapcsolatunk megszakadt, de akikről bizonyo-
san tudjuk, hogy mindezen félelemmel terhes hetek során, melyeknek még most 
sincs vége, a legközvetlenebb veszély fenyegette őket, hogy csatatéren esnek el, 
vagy a gyűlöletes ellenség gyilkos kezétől kell elpusztulniuk. Urunk, oltalmazd 
meg és őrizd meg mindnyájukat, és add, hogy viszontláthassuk őket abban a 
viszonylagos biztonságban, amelyet ebben az életben nekünk nyújthatsz: Joopot, 
leonhardot, keest, louist a fiaival, Carlt az övéivel, lout.1 – mi atyánk stb.

*

Október 27., reggel 7
mindenható isten. rettenetes ellenségünk hatalmát lassan-lassan visszaszorítják 
hazánk földjéről és saját országa határain belül is, szorongatják mindenfelől. szinte 
magunk előtt látjuk, hogy a bűnös önteltség, az önkény és erőszak e gyűlöletes hatal-
ma miként van pusztulásra ítélve, látjuk magunk előtt, amint sorsa beteljesedik. 
mindebből semmit sem értünk. ennek magyarázata minden emberi bölcsességen 
túl, a te ítéletedben rejlik. szentírásodban olvassuk az igét: enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, zsidókhoz írt levél 10:30. És eszünkbe jut róla az a sor, amely már a gö-
rög szellemből fakadt: „Oψἐ θεὣν ἁλἐουσι μὐλαι, ἁλἑουσι δἐ λεπτἁ. az istenek malmai 
lassan, de finoman őrölnek.2 vigasztalni ugyan nem vigasztalnak ezek a szavak; csak 
megnyugvást és türelmet meríthetünk belőlük. vigaszért a mi szegény lelkünk a te 
örökkönvaló Felségedbe vetett egyszerű hitben, a te oltalmazó szeretetedbe vetett 
sziklaszilárd bizalomban kereshet menekvést. mi atyánk stb.

*

Október 31.
mindenható isten. a mi szegény országunkat gyötrő és mindnyájunkat nap mint 
nap fenyegető szörnyűségek mind rettenetesebb és félelmetesebb formákat ölte-
nek. már nem találunk más könyörgő szavakat, csak egy, a szív mélyéről jövő 
„Uram irgalmazz” és „őrizz meg minket” marad, mert egyedül tenálad a bizton-
ság. mi atyánk stb.

*

November 2., Mindenszentek
mindenható isten. könyörgünk hozzád: rántsd le, kérünk, tudatunkról a hábo-
rús gondolatok fátylát, ezt az ólomnehéz fullasztó fátylat, hogy ne kelljen e rövid 
életünket széjjelziláló és megcsonkító háborús dolgok súlya alatt fulladoznunk 

1 leonhard, Huizinga fia, illetve Huizinga feleségének a fiútestvérei. Bredát október 29-én szaba-
dították fel lengyel katonák, azonban a németek még egy hétig lőtték a várost, mielőtt végleg 
visszavonultak volna.

2 itt sextus empiricust idézte fejből Huizinga (görög).
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és megfúlnunk. tégy Urunk az egyházatya, Hippolütosz szava szerint, szüntesd 
meg, kérünk, a kozmosz disszonanciáját, azét a kozmoszét, amely a te műved, 
Urunk, és add nekünk ezen magát valóságnak mutató gyűlöletes érzékcsalódás 
helyébe Birodalmad igazi és soha el nem múló valóságát. Κὐρἰε, παὓε, παὓε τήν 
άσυμϕῳνἱἁν τού Кóσμου (s. angus, mystery religions, … old.) mi atyánk stb. 

*

November 4., 6:30
mindenható isten. a tegnapi sötét nap volt, nem múlt el szomorú hírek nélkül, 
este azonban fénysugár: biztosnak vehető híradás, mely nagyrészt elejét vette az 
aggodalomnak, amit Bredában tartózkodó szeretteink miatt érzünk.3 ma pedig a 
mi kedves kis lauránk megünneplésére kívánjuk irányozni gondolatainkat, a 
kisgyermekre, kinek érkezése édesanyja számára asszonyi életének megkoroná-
zását és beteljesülését, édesapja számára kései éveinek elképzelhető legnagyobb 
boldogságát jelentette. Hálát adunk neked áldásodért, hogy ajándékul kaptuk őt. 
Nyugodjék áldásod őrajta, aki minden jel szerint kiválóan fel van szerelkezve 
mindennel, ami az élethez szükséges, a neki és nekünk rendelt évek végezetéig. 
mi atyánk stb.

*

November 6., 7 óra
mindenható isten. köszönjük Neked, hogy tegnap mindnyájunk életét megkí-
mélted, mikor is házunk tőszomszédságában egy teljes család pusztult el az erő-
szak következtében. tarts meg továbbra is oltalmadban minket. mi atyánk stb.

*

November 6., délelőtt. 
mindenható isten. most, az új nap beköszöntekor a korábbinál szorongatóbban 
tolul fel bennünk a kétség: vajon megéljük-e még ennek a napnak a végét? Uram, 
add meg nekünk, hogy méltósággal és Beléd vetett nyugodt hittel viselhessük az 
előttünk álló órákat. És nagyon kérjük, add meg, Urunk, ennek a megkínzott 
országnak mihamarább a hőn vágyott szabadulást. mi atyánk stb.

*

November 11., reggel 6:20
mindenható isten, köröttünk egyre szorongatóbb a sötétség, a szemünk előtt és a 
lelkünkben. mind nagyobb erőfeszítésünkbe kerül, hogy még további erőt merít-
sünk azoknak szavából, akik biztosítanak, hogy most már tényleg egykettőre 
megváltoznak a dolgok. ami a megélhetésünket illeti, még mindig kivételezet-
tebb helyzetben vagyunk sokaknál. Pár nappal ezelőtti híradásokból tudjuk, hogy 

3 auguste rokonai a már felszabadult Bredában. 
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azok kivételével, kiknek lakóhelyéről már kiűzték a gonosz ellenséget, minden 
szerettünk sokkal szorongatottabb helyzetben van nálunknál. Nem vigasztal a 
tudat, hogy máshol még rosszabb. egy gondolatot nagyon igyekszünk elfojtani, 
mivel elviselhetetlen a számunkra, hogy a szüntelenül ránk leselkedő halálos ve-
szély azt a csodálatos kis emberéletet is fenyegeti, amely áldásod révén a mi 
gondjainkra bízatott, és nem nélkülözheti édesanyja gondoskodását. Urunk, ha 
az a te kifürkészhetetlen akaratod, hogy elpusztuljunk ebben a veszedelemben, 
akkor add, hogy együtt és egy szempillantás alatt. mindazonáltal könyörögve 
kérünk, adj még menekvést, őrizz meg minket és legyél velünk. mi atyánk stb.

*

mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
ámen.

BaloGH tamás fordítása


