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Márkus Edit  
Az ima 

A hívő ember életében egy mindennapos, gya-
kori eszköz az ima. Az ima több fajtája létezik a 
vallásgyakorlatban, létezik ajakima, elmélkedő, 
szemlélődő ima. Imádkozni lehet Jézushoz, 
Szűzanyához, a szentekhez. Ebben az írásban 
arra teszek kísérletet, hogy közelebbről megnéz-
zem az ima folyamatát, teszem ezt abban a re-

ményben, hogy a folyamat megismerésével az ima lényege is fel-
tárulkozik előttünk: az ima nem a világtól való menekülés vagy af-
féle pótcselekvés, hanem az alapvető eszköz a hívő ember útja so-
rán, mely átalakul, megújul, elmélyül, ahogy haladunk előre. 
Kisgyermekkorban szüleink megtanítanak minket imádkozni. Be-
gyakorlott mondatok rutinszerű elismétlése esténként egyfajta szo-
kássá válik, amelynek haszna talán csak annyi, hogy később már 



- 21 - 

Az ima 

gondolkodó fejjel Jézushoz tudunk fordulni a megszokott időben: 
esténként illetve reggelenként végiggondolva az egész napunkat, 
lezárva, feloldva az aznapi történéseket. A kisgyermek fejében 
nem fordul meg a kétely, hogy Jézus nem hallja vagy hallgatja meg 
az imát. Ezen hozzáállás megőrzése fontos lenne egész felnőtt 
korban is, hiszen ez a kérő ima alapja. Karl Rahner ír arról, hogy 
felnőttként milyen nehéz ezt elhinni: „Mennyi fáradsággal jár, mily 
sok tapasztalatra és gyakori nekigyürkőzésre van szükség, amíg le-
győzi azt az érzést, hogy az imádság talán csak önszuggesztió!...eh-
hez a névtelen Istenhez, a kimondhatatlan titokhoz nem lehet szavak-
kal közeledni.”1 
Az ima fajtái, történetiségét tekintve jó összefoglalást ad a katoli-
kus lexikon (http://lexikon.katolikus.hu/I/im%C3%A1ds%C3%A1g.html).  
A felnőtt hívő az ajakimát rendszeresen gyakorolja: kötött vagy kö-
tetlen formában is.  Előbbire a legszebb példa a Miatyánk – mely-
nek értelmezésére szűk keretet adna ez a kis írás2 –, amelyet jól 
átgondolva, mélyen beleélve magunkat akár fél órát is imádkozhat-
nánk. Illetve benne van ebben az imában minden, amit az ember-
nek tennie kell Égen és Földön. A Szűzanyához szóló Üdvözlégy, 
Mária imát leggyakrabban a Rózsafüzér során szoktuk elmondani. 
Napjainkban a fiatalok nagy része már nem imádkozza ezt, inkább 
az idősebb hívek imagyakorlatában van benne. Oka ennek az is, 
hogy egy mélyen, igazán átélt Rózsafüzér elmondása egy órát 
vesz igénybe. Kötetlen formában a hívő ember megfogalmazza a 
saját kérései, könyörgéseit. Sok esetben e két ima ötvözése való-
sul meg, pár mondattal kiegészül a Miatyánk vagy az Üdvözlégy. 
Nézzük most meg, mi történik az emberrel, amikor igazán így imád-
kozik. Az ember a bajával járul Jézus illetve Szűzanya és a Szen-
tek elé. Órigenész szerint Jézus azt tanítja: „Kérjétek a nagy dol-
gokat, és kicsiket megkapjátok ráadásképpen!”3 Mélyen, beleadva 
minden erejét kéri Őket, hogy segítsenek, szüntessék meg a prob-
lémát. A kétely persze végig jelen van, hogy földi szemszögből tud-
e mennyei dolgot kérni. Odateszi ezért minden mondata mellé, 
hogy Isten akarata legyen meg, de ha ezzel nem ütközik az ő ké-
rése, akkor újból és újból kéri Istent, adja meg, amit kér. Az ember 
úgy érzi, csak akkor lehet egyáltalán hatása az imájának, ha ösz-
szeszedi minden erejét és akaratát. Minden kósza gondolatát visz-
szahúzza, egyetlen kéréssé sűríti magát, hogy áthatoljon az aka-
dályokon a kérése. Akadálynak látja az ima fényében a saját prob-
lémás életét is, a távolságot közte és a transzcendencia között. 

                                       
1 Karl Rahner: Hit szeretet remény 73, 139. oldal 
2 Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról című művében a Miatyánk több-

féleszintű értelmezését tárja elénk 
3uo. 43. oldal  

http://lexikon.katolikus.hu/I/im%C3%A1ds%C3%A1g.html
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Mégis ott a remény, hogy imája meghallgatásra talál, ahogy a kis-
gyermek panaszait is meghallgatja az édesanyja vagy édesapja, 
és igyekszik teljesíteni a kérését. Egy ilyen erős ima után az ember 
azt érzi, nem is tud már többet mondani, belesűrített mindent a kö-
nyörgésébe, minden ez után elhangzott mondat vagy sóhaj feles-
leges lenne. Egyfajta megkönnyebbülés is úrrá lehet az imádko-
zón, hogy megtett mindent, amit emberileg lehetett… Mégis ott ma-
rad a nyugtalanító gondolat, elég volt-e ez az ima, nem kell-e ezt 
újból és újból megismételni? Megismételni legalább ilyen intenzi-
tással másnap meg harmadnap, meg talán folyamatosan. Ha ebbe 
belegondolunk, az emberi akarat elfáradhat, a figyelem ellankad-
hat akármilyen nagy baj esetén is, nem tudunk így, tartósan, 
ugyanolyan szívvel kérni. Az ember sajnos változékony, nem ál-
landó körülötte a világ sem. A másik rossz érzése az imádkozónak 
az a keserű felismerés, hogy csak a bajban tud ilyen elemi erővel 
imádkozni. Ahogy szokták mondani: zuhanó gépen nincsen ate-
ista. 
Az ima sikerességét illetően is több mindennel kell szembesülnie a 
hívőnek. Egyrészt bárhogy imádkozott is, nem biztos, hogy a prob-
léma vagy a baj megszűnt, nem biztos, hogy az a beteg, akit imáiba 
ajánlott, meggyógyul. A sikerre és eredményre orientált ember igen 
nagy konfliktusok árán tudja elfogadni, ha végül imája nem talál 
meghallgatásra. Ilyen esetben elborítják a kérdések: megtettem 
mindent, elég volt az akaratom, tudtam teljes szívemből imád-
kozni? Ha igen, akkor miért nem történt meg mégsem a csoda, mi 
volt az akadály? Alázattal szemlélve el kell jutni odáig, hogy talán 
az ő akarata, kérése nem fért bele egy nagyobb isteni tervbe, mely-
nek összefüggéseiből egy kicsinyke szeletkét láthat csak. Nem lát-
hatja, mi a betegnek a legjobb egy felsőbb szemszögből, nem tud-
hatja, csak sejtheti a másik feladatát. Azt viszont tudni kell, hogy 
szabad akarattal mindenki rendelkezik. Talán az imája ezt a sza-
bad akaratot gyűrte volna le, talán ezért nem valósult meg a kö-
nyörgése, mert a másik szabad akarat nem ezt akarta.  
Sokszor felmerül, hogy az imára igazából az embernek van szük-
sége, hiszen Isten mindent lát, így tudja az imánk nélkül is, mire 
várunk. miért könyörgünk. Rahner az imát az utolsó szónak nevezi, 
„amit az elnémulás előtt még kimondhatunk, az utolsó pillanat, ami-
kor az Istennek való teljes önátadás előtt utoljára rendelkezünk 
magunk felett.”4 Olyan fordulópontféle, ami után már nem tudunk le-
lépni a megkezdett útról, melynek a végét csak sejtjük és reméljük. 
Rahner mély megfogalmazása szerint az igazi imában Isten tevékeny-
kedik bennünk, amikor imádkozunk, és Isten egyúttal a megszólított is, 

                                       
4 Karl Rahner: Hit szeretet remény 140. oldal 
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s a megszólítás helyett inkább csak válaszolunk Neki. Az ima során 
megtapasztaljuk, hogy az ima elérkezik Istenhez, hogy valamelyest 
megközelíthető.  
A kérő ima jelentősége igen nagy, az Ószövetség például tele van 
kérő imával Rahner megállapítása szerint Az igazi kérő ima is csak 
a „maradéktalan önátadás lelkületével” valósul meg: „Élet és halál, 
egészség vagy betegség, erő vagy erőtlenség, mindaz, ami volt, 
van és lesz, elveszíti abszolút jellegét, az imádkozó sem fizikailag, 
sem világnézetileg nem ragaszkodik semmihez. Ha Isten elé járul, 
szeretetben átadja magát neki, akkor semmit sem óhajt feltétlenül, 
semmitől sem akar megszabadulni feltétlenül.”5. Az imádkozó em-
ber e harcok és „tengeren való hánykolódások” árán rájön arra, 
hogy tovább kell menni az ima útján. Nem tud mindig ugyanúgy 
kérni, sokszor nem is tudja már a szabad akaratok kusza hálójá-
ban, mit is kérjen, életösztöne persze azt súgja, hogy az életben 
maradásért imádkozzon. Rájön, hogy tovább kell lépni az ima út-
ján.  
Pável Márta fogalmazta meg egyszerűen és lényegre törően: „A 
misztikus élete a folyamatos ima… Számára az imádkozás: a mun-
kája, ha sétál, ha szereti a családját, ha szolgálja az emberiséget.”6 
Ez mindent elmond, mi a következő lépcsőfok. A szemlélődés ma-
gasabb fokára. Olyan állapotba kerül, hogy nem szól, nem könyö-
rög, csak befogadja azt, amit a transzcendens világ ad neki, hiszen 
tudja, minden megadatik, amire szükség van. Kitágul a látószöge, 
rájöhet olyan összefüggésekre, amelyeket könyörgésében, jajga-
tásában nem látott, mert csak a bajára tudott figyelni. Elkezdi hal-
lani, érteni a transzcendenciát. Eleinte csak homályosan, és egy-
ügyű módon: pár kisebb értelmezhető jelnek örül, azt jól az eszébe 
vési, mint kutya a csontot elássa, dédelgeti, hogy ő ezt már Onnan 
kapta, már hozzászólt a Végtelen. Aztán, ha tovább halad, van bá-
torsága abba nem hagyni az utat, a „csontok”, a kis értelmezhető 
jelek mindennapi eledellé változnak. Mindennapos vendég lesz 
már ebben az új világban. Ha bajba kerül egy családtagja vagy 
társa, persze vissza-visszatér az ajakimához, de már más látó-
szöggel. Kér, könyörög, de már „barátként”. Nem akar zsarolni, 
megvesztegetni, csak kér az isteni tervnek megfelelően. Nem kerül 
már akkora erőfeszítésbe, hogy belehelyezkedjen ebbe az álla-
potba. Megszokta már valamennyire ezt a más világot, ezt a finom-
ságot. Az Úr a beszélgetőtársává válik – baráti beszélgetéseket 
folytat, mint Avilai Szent Teréz7 –, akit minden nap akár el tud érni, 
aki rögtön helyreigazítja, ha valamit nem jól lát, vagy nem jól tenne: 

                                       
5 uo. 144. oldal 
6 Pável Márta: A misztikus teológia alapjai 13. oldal 
7 uo. 14. oldal 
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„a lélek teljesen az Urára figyel, szinte beleolvad, eltűnik Benne… 
A belső ima következtében Isten – ha ezt mondhatom – szinte fel-
lelkesülve közöl, mutat, változtat, kicserél és minden, ami a régi 
életünkhöz tartozott (pl. megszokások) eltűnnek, átváltoznak 
mássá, minden egyre felemelőbb lesz. Ez bizony az örömök mel-
lett sokszor fájdalmas is lehet.”8 Szent Teréz a Rá jellemző gyakor-
latias útmutatással segít nekünk eligazodni: „Nincs jobb jele annak, 
hogy az egyesülés imájáig jutottunk-e már vagy sem, mint az, hogy 
teljesen lemondtunk mindenről.”9 
És ez az állapot csak egy kezdete valami hatalmas mélységnek és 
magasságnak, ekkor azt érezheti a hívő, hogy az út igazán még 
csak most kezdődik. Avilai Szent Teréz hét lelki lakást írt le az út 
során, Pável Márta megfogalmazta, mi vár ránk a nyolcadik lakás-
ban, s ez még messze nem a vége az útnak… szavak ugyan már 
nem lesznek, hogy körülírjuk, formába öntsük az állomások ismer-
tetőjegyeit, de aki elindult az úton, nem fordulhat vissza, egyrészt 
mert ez csak egy egyirányú út, másrészt mert az a Titok, ami egyre 
nagyobb ugyanakkor egyre ismerősebb lesz vonzza határtalanul a 
hívő lelket. 
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