
akar gyakoroLn1i Istenre. Aki éjjele
ket töltött el ímádságoen, nem hely
teleníthetí azt, hogy sokat iJrnádlkoz
~:k, hanem az ima ,,irrlflációját" alkar
ja meggátolmi. Azt mondja, hogy akii.
Istenhez szól, tegye szíve egyszerűsé-

gében, teljes bizalommal és belenyug
vással Isten akaratéba. Ne akarja sa
ját akaratát rákényeszeríteru Istenre,
Ne mondjon többet, rnint arnennyire
belső fedezete van, máskülönben el
értéktelenednek még a legszentebb
szavak is. Olykor azonban méltó és
üdvösséges az ismétlés is . .Alffilikor na
gyon örülünk, vagy nagyon swmoríko
dunk például, az emberekinek is több
ször egymásutáln mondjuk el ugyan
azt. S jól tesszük, mert annak, arrp.i
valóban él a szívben és .kikívámkozék
OI!1Jlét, nem bíztosíthat elegendő teret
egy rövid szó 'vagy mondat.

Persze az lenne a tökéletes, ha oly
sok mondanivalónk lenne, hogy Isten
nel is annydt tudnáJnk beszélni, mímt
egy jÓlbairáttal, ha fclifoghatnáJnlk
az ő válaszát, és együtt lennénk vele
ebben a szent kapcsolatban. De kí tud
így Imádkozni? A keresztény áhítat
ezért lépett mindjárt kezdetben arra
az útra, hogy néhány tiszta és tisztító,
jó és tartalmas szót ísrnételgetve imád
kozzék. A válasz magába fogadja a
megszólítást, ennek tartalma pedig
kicseng a válaszokban, Az ismételten
visszatérő válaszok felerősítlik a tar
talmi rezgéseket, a megszólftások mél
tóságteljesen előrehaladó tartalma pe
dig feloldja a válaszok egyhangúsá
gát. Az egyszerű kéresnek túl hamarr
vége szakadna, a puszta ismétlés elfá
rasztana, így azonban ísméblésből és
előrehaladásból olyan erőtér jön Létre,
amelybenelidőzhet és megpihenhet a
hívő szív.

A litánia olyan mély és egyetemes
vallásos megnyilatkozás, ami sohasem
avul el, feltéve, hogy jól imádkozzák.
Az előimádkozó ügyeljen arra, hogy
tisztán, ví lágosan ütemesen ejtse ki
a megszólításokat. Az utolsó szótag
índokolatlan és bántó elnyújtása he
lyett egy ütemnyí csönd kövesse a
rnegszólftást, Arra keld ez a csönd,
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hogy kicsengjen és elegendő teret kap
jQlIl benne a megszólítás tartalma. A
litánia ritmusa megkívánja, hogy a
válasz és az újaob ímvokácíó kÖZJÖtt
is legyen egy ütem csönd. A ritmus
megóvja a Iátániát, rnímd a gépiesség
től, mínd pedig attól, hogy szerteszét
folyó hangzavar legyen belőle. Ha
ritmikusan imádkozzuk a litániát, aik
kor rnajd Isten békéje és nyugalma
árad ki Imánécra, A Iitánda gyümöl
csöm ímádkozásához időre és türe
lemre van szükség, Ezért van az, hogy
aki végíghallgatott egy mai, népnyelvé
szentrnásét, annaik 'rendszerint níncs
már utána elég ideje és tüllelme még
egy litáníára is, nem szólva arról,
hogy ezt a közös imádságot egyébként
is könnyen paródíává, locsogó szósza
porítássa teheti a legkisebb fegyelme
zetlenség.

A látánia "helye az életoen" a szent
mise elején, vagy a vecsernye, ítíetve
a reggeli iJrna végén volt. Az esti mi
sék újbóli bevezetése szűkségképpen

csökkentette a litániák je1entőségét,

hiszen a szentrníse elején két litániát
is mondunk: a Kyrié-t és a tiioek kö
nyörgését. Igen jó szelgálatet tehetnek
azonban a litániák ot,t, ahol felszentelt
papok: hiányában nem tartható szerit
mise, Igaz ugyan, hogy a II. vatikáni
zsinat ilyen esetekben az Ige liturgiá
ját tartja kívánatosnak (a litáni,á1król
említés sem esik a Iiturgí'kus konstí
túcíóban), azonban ez olyan ideál, ami
gyakorlatilag még nagyon hosszú ide
ig kívíhetetlen. Marad tehát a litánia,
amit a hív,eIk maguk is imdákozhat
nak Egyébként is kár lenne, ha ve
szendőbe meanének a litánia értékei.
Az Ür Jézus maga biztat a könyör
gésre: "Kérjetek és adnak nektek, ke
ressetek és találtek. zörgessetek és aj
tót nyitnaJk" (Lk 11, 9). Az állhatatos
imádságról szóló hasonlata pedig ki
fejezetten felszólít a kérés és kopog
tatás rnegismétlésére: "Mondom nek
tek: ha azért, mert barátja, nem is
kelne föl, hogy kielégítse, alkalmat
lankedása miatt mégis fölkel és oda
adja amire szüksége van" (Lk 11, 8).

Nyiri Tamá•

Az ember a hit 6ltal sóhajt Istenhez: "Hiszek. Adj Uram valamit, amiben
higgyek." És Isten, az ó istensége, elküldi neki a reményt, egy másik élet re
ményét, hor/'u abban hÍf/í1l1en. A reménll a hit jutaltma.

Miguel de Unamuno
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