
A KIS ÚT

"Sokat vitatkozunk az imádságról, - irja egy fietal olvasónk - legfőldp
pen arról, mennyit kell imádkozni. Két szélsőséges álláspont van: a. csak va
sárnap kell imádkozni a templomban. Reggeli, esti imák nem kötelezőek, eze
ket nem is parancsolja az egyház bún terhe alatt. b. a napi "ima-adag": ne
f11/edóra reggeli ima, fél óra elmélkedés, délben Úrangyala, negyed óra esti
ima, egy óra szentirásolvasás, ezen kivül imádkozni kell minden étkezés előtt

és után. - Én a magam részéről mindkét álláspontot túlzónak érzem. Az első
nyilván kevés, az utóbbi gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Kérdés most már:
mennyit kell és mennyit célszerű imádkozni egy komolyan vallásos katolikus
nak, aki egy örökké rohanó világban él? .."

Kezdjük azzal, hogy ezt a kérdést
nem lehet és nem is érdemes vitat
kozással eldönteni. Altalánosságban
meg lehet állapítani bizonyos alap
szabályokat a keresztény ernber imád
ságos életével kapcsolatban, de ezek
a szabályok nagyon általánosak, s ki
nek-ikinek egyéni lelki igényeitől, kö
rülményeitől s főleg a lelki életben
való haladásától függ, hogyan ala
kulnak a gyakorlatban. Persze jó és
hasznos erről beszélgetní, de ne le
gyen az vita jellegű, hanem Inkább
megbeszélés, gondolatok és élmények
kicserélése, s ,Llyen formán hasznos ta
pasztalatcsere.

Milyenalapszabályokat kell figye
lembe vennünk imádságos életünk ki
alakításában? Ime, a teljesség ígénve
nél~ül, néhány gyakorlati szempont.

l. A keresztény embernek. aki
Krisztus Ik'övetésére vMalkozik,' tulaj
donképpen állandóan imádkoznia kell,
vagyis egész életének ímádságesnak
kell lennie. Erre tanít az evangélium.
Szent Lukács könyvében olvassuk: Jé
zus "példabeszédet rnondott nekik ar
ról, hogy szüntelen kell Imádkozni és
nem szabad belefáradni" (Lk 18, 1).
A példabeszéd egy igazságtalan bíróról
szól, akí sem Istentől, sem embertől

nem tartott, vagyis teljesen egocent
rikus beállftottságú Volt, egy özvegy
asszonynak azonban állhatatos és ki
tartó könvörgésére mégis igazságot
s~gáltat. S ha így Van ez egy kö
~yortele~ ember esetében, mennyivel
inkább Igy van az Irgalmas Isten
nél. "VajjOlIl lsten nem szelgáltat igaz
ságot választottaínak, akík éjjel-nap
pal hozzá kíáltanak?" ('lJk 18, 7).
Méltó párja ez a példabeszéd a többi
tanításnak, történetnek és állhatatos
imádságra buzdító példabeszédnek.
.,Zörgessetek", - biztat min!ket Jézus
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(Mt 7, 7), a kánaáni asszony lcitartó,
színte "tolakodó" rímárskodása meg
hallgatásra talál nála (Mt 15, 21-28),
máshol pedig arra tanít, hogy az éj
félkor, tehát a legrosszabbkor alkal
matlankodó barát is eredményt ér el,
ha kítartó a kérésben (Lk 11, 5-13).

A szentírásmagyarázók többsége SZ€>

rint arról van szó az állhatatos, szün
telen imádságról szóló tanításban,
hogy lelkületünk, gondolkodásunk és
tetteink, vagyis egész életünk Istenre
irányuljon. A szüntelen imádságnak
ilyen tág értelemben vett jelentésében
tehát tulajdonképpen a vallás iUetw
a vallásosság gyakorlati hangzású
megfogalmazását ismerjük fel. A ha
sonlatok és a példabeszédek által
nyilvánvalóan nem azt akarja rnon
daní az űr, hogy Isten emberi szem
pontok szerímt igazodik az állhatatos
imádság meghallgatásában, hanem azt,
hogy az állhatatosság - az egész élet
Istenre irányulása - valamiképpen
az emberi igazságérzet és szánalom
míntájára lényeges dolog célunk, első

sorban üdvösségünk "eszközlésében".
Hasonló értelmezésben beszélnek az
imádságról a mai teológusok is. Al
fons Kirchgassner írja: "Teremtve
lermi annyit [elerit, mint Isten tisz
teletére teremtve lenni. Ezért mon
dotta Szalézi Szent Ferenc: Minden
dolog imádságra van teremtve." Boros
László, a magyar származású tekin
télyes teológus ugyanezt az igazságot
dinamikus fogalmazásban így mondia:
"Az imádság az egész ernber felfelé
törő lendülete az Istenhez. "€letünlmIek
az a tulajdonsága, amely képesít, hogy
létünk mánden dimenzióban megnyfl
jék Isten számára"

2. A krísztusá élet szüntelen imád
sága megnyilatkozik kifejezett és meg
határozott - most már szerosabb ér-



telernben vett - imádság ,foi1ffiájálban
is.. A gcndolatokban, szavakban és
rnozdulatokban megfogalmazott imád
ság a hívő ember részéről "természe
tes" igény, személyíségéhez tartozó
vonás. A részletekre nézve azonban
pontos szabályokat felállítani nem le
het. A szóbelí és elmélkedő imádsá
got maga az Úr Jézus is gyakorolta,
jó nélhányszor olvashatjuk az evangé
líumoan, hogy a hegyre vagy más
csöndes helyre elvonult imádkozni
(Mk 1, 35; Mt 14, 23; Mt 26; 39; Lk
5, 16; Lk 6, 12), szóbeli imádságra ta
nította tanítványait, s ebben a vallá
sos ihagyományt követte, apostolai
ugyanis J,ános tanítványainak példá
jára hívatkoznak, amikor erre kérik,
s ő a Míatyánkot tanítja nekik (Mt 6,
9-13). Az imádkozó Jézus példája
norma a keresztény ember számára,
II ezen felül kifejezett szándéka is az
Úrnak, hogy tanítványai és hívei
imádkozzanak külön alkalmakkor is:
amikor !kérne!k valamít, amíkor ki
sértés ellen kell küzdení (Mt 26, 41)
stb. A fentebb említett eseteken kívül,
mint magától értetődő feladatról be
szél az Úr az imádságról a hegyi ibe
szédben, a keresztény életrend sum
mázásában, Ezt az általános kötele
zettséget a moralisták nem egyöntetű
en értelmeeik. Azt mondíák, hogy
mínden kereszténynek gyakran kell
imádkoznia, mínden külön kérés vagy
"ok" nélkül is, s vannak egyes esetek
(ha valamílven parancs teljesítéséhez
vagy kisértés kivédéséhez szükséges),
amíkor színtén "kötelező" imádkozni.
A teliesen imádság nélkül való idő
szak súlyosságát is különbözőképpen

ítéldk meg. A legszigorúbb Szerit Al
fonz, a!ki azt mondja, hogy égy hóna
pon át való teljes elhanyagolása az
imádságnak súlyos kárral jár. De
semmiesetre sem szabad "méricskélő"
lelkülettel kezelni ezt a kérdést, an
nál kevésbé, mert a hosszabb időn át
tartó hanyagság lelkiismeretes hívő

esetébenali,g képzelhető el, hiszen
az egyház vasárnapokon és ~ötelező

ünnepeken kötelezővé teszi a szentmí
sén való résvételt. a szertmisétn pedig
a 'köWsségi imádságban részesedünk,
együtt imádkozunk az egyházzal. saj
nos, itt-ott már a hitdktatás idején a
gyónásra való felkészítésben eltúlozva
kezelik egyesek az imádság kötelezett
ségét; ahelyett, hogy imádságos szel-

lemre nevelnének, mechanikus rnódo
zatokat és aprólékos időpontokatemel
nek ki eltúlozva.

Persze célszerű aiért, hogy bízonyos
imarendet kialakítsunk a magunk
használatára. Onneveíésünk és le~ki

fejlődésünk érdeke kwámja ezt. Az
imarend kererei segitene\k mínket az
Istennel való !kapcsolatunk fejleszté
sében. Ha azonban a kereteket lényeg
nek tekintjük, lelki életünk akadályai
vá is válhatnak Magánírnádságaínk
ban ne annyira az időtartam kinyúj
tására törekedjünk, hanem inkoáJbb a
mínöségre és az Istennel való gondo
lati és szóbelí kapcsolat gyakoriságára,
Ez utóbbi szempontból nagyon ajánl
ható az ún. "röpiimák" gyakorlata.
Sajnos, maga a "röpima" szó nem a
legszerencsésebb, egyáltalán nem fe
jezi ki fontosságát, sőt vallami köny
nyű fajsúlyú, értéktelen dolog hangu
latát sugallja. A numkában és a sok
elfoglaltságban szétszóródó embemek
életében azonban olyan jelentős, mint
az autóvezetőnek a refle'ktor és a 'Visz
szapídlantó tükör; segíti a tálékozó
dást, kapcsolatot teremt Istennel és .a
környező világgal. S éppen a nagyon
elfoglalt emberek életében nagyszerű

megnyugvást és biztonságérzetet nyújt
az imádság. Rónay György jegyzetei
között bukkantam ezekre a sorokra:
"Semmi sem olyan megnyugtató, mínt
az imádság. Nem arra tgondolck, mi
kor bemegy az ember a templomba,
átlép az imádság környezetébe, maga
mögött hagyja az utcát s belép az
imádság házáoa: 'hanem arra, mikor
foglalatosságaí közben, az utcán vagy
szobában imádkozik, kikapcsolódás
nélkül, benne az életben. Ilyenkor
fokozatosan eltölti valamí nyugalom és
bízalorn, annak az érzése, hogy az Is
ten tenyéréri élünk." Ugyancsak ő

írta: "Sohasem felejtem el Baudelaire
szavait: AIki elmondta esti imádságát,
olyan, mint a kapitány, aki őrszeme
ket állított. Nyugodtan a1hat."

Azt mondottuk, az imádság mínősé

gére inkább kell törekednünk. rnínt
hosszúságára. Nyaralásban. nagy for
gatagban, vendéglőben magunkiban el
mondott, komolyan vett, egyetlen ke
resztvetés nagyon értékes lehet. Nem
szabad a magánimádság hosszúságát
erőltetni, főleg kis gyermekeknél, de
az sem helyes, ha teljesen "kedV'ÜnJk
szermt" irányítattjuk magunkat. Mi-



nc5ség tekintetében nagy lépést jeient
előre az elmélkedő imádság megked
velése. Mai teológusok az imádságra
is alkalmazzák- a dialógus elvét: ne
csak mí beszéljünk, hallgassunk is,
Isten is szólní akar. Ez a kölcsönös
ség legjobban az elmélkedésben való
sul meg. Az imaélet fejlesztésében
egyre több helyet kell adnunk az el-
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mélkedésnek, azoknak az alkalmak
nak, amikor engedelmesen kitárjuk a
lelkünket Isten felé, ablakot nyítunk
a Szentlélek frissítő fuvallatának,
megnyitjuk szívünket a Tanítónak,
aki eszünkbe juttatja míndazt, amire
Jézus tanított mlnket (Jn 14, 26).

Csanád Béla

•

VI. PÁL ÉS ATHENAGORASZ ÚJABB TALÁLKOZÓJA. VI. Pál pápa.
mínt emlékezetes, június 25-én Isztambulba repült, hogy látogatást tegyen
Athenagorasznál, "Kelet ökumenikus pátriárkájánál", majd másnap, mielőtt

visszatért Rómába, Szmirnát és Efezust kereste fel, hogy ájtatoskódjék azokon
a helyeken, ahol Szűz Mária és Szerit János apostol járt. Ez volt a második
találkozás a pápa és a pátriárka között, Az első még 1964-ben történt, ami
kor VI. Pál, mint Szerit Péter utóda, a Szentföldre és Jeruzsálembe zarándo
kolt. "tisztségének és küldetésének forrásához és eredetéhez", Békecsókot vál
tottak akkor egymással az Olajfák hegyén, jeléül annak az erős vágynak.
amely míndkettöjüket eltölti a hitbeli egység és az egyházi közösség helyre
állítása után. Akik az előzményeket ismerték. már azért is "csodálatosnak"
mondták ezt az eseményt, mert a pápa nem "kihallgatáson fogadta" a Vati
kánban, hanem maga ment el orthodox testvéréhez s ő nyújtott elsőnek kezet
neki, "semleges földön", figyelmen kívül hagyva minden protokolláris elő

írást és az egyházi diplomácia merev szabályait. "Ez a pápa nagy ember" 
jelentette ki akkor Athenagorasz, s ő igazán tudta, hogy miért. A pátriárka
ugyanis még 196Z-ben azt üzente XXIII. János pápának, hogy szívesen meg
látogatja őt Olaszországban, esetleg Castelgandolfóban, ha a pápa megigérhetí,
hogy visszaadja neki a látogatást az ő rezidencíájában, a Fanarban. Okkal fel
tehető, hogy a pápa főleg a Kúria ellenzése miatt nem tehetett ilyen igéretet.
Erre látszik utalni Athenagorasznak egy későbbi nyilatkozata: "János nyilván
nem tartotta az időt még érettnek erre, s maga a katolikus egyház sem ren
delkezett még elegendő tapasztalattal az ökumenizmus terén."

Azóta sokban változott a helyzet, s bizonyos, hogy Athenagorasz igen szí
vélyes fogadtatásra lelt volna a Vatikánban és a kívánt igéretet is megkapta
volna. Közben azonban az ő oldalán merültek föl nehézségek. Egyrészt több
orthodox egyházfő nyiltan helytelenítette szándékát, másrészt a török kor
mányzat és a pátriárkátus közt támadt surlódások miatt attól kellett tartania.
hogy amennyiben elhagyja Törökországot, nem engedik vissza a határon. Csak
aki valamelyest is tájékozott a katolikus és az orthodox egyház belső viszonyai
felől, ítélheti meg tehát azt a ritka bátorságot, amely VI. Pál mostani lépésében
megnyilvánult - állapítja meg Manfred Plate, a Christ in der Gegenwart szer
késztője. Végtére is nem kis bátorság kellett ahhoz, hogya pápa túltegye ma
gát a saját környezetének meggondolásain és az orthodox egyházakon belül
mutatkozó feszültségeken.

A katolikus hírmagyarázók mind kiemelik, hogya presztizs-szempontokat
félretéve Róma ment el elsőnek Konstantinápolyba, éspedig ezúttal nem a
római püspök legátusának alakjában, aki a kiközösítést viszi magával, hanem
magának a római püspöknek személyében, annak a zarándoknak képében, aki
békét hirdet a keresztények között s igyekszik jóvátenni azokat akárokat,
amelyeket 900 évvel ezelőtt indulatos követe okozott. VI. Pál most ugyanott,
ahol annakidején Humbertus bíboros letette a kiközösítési bullát, térdre hul
lott és imádkozott, bármítéle nyilatkozatnál beszédesebben igazolva, hogy
mennyire más magatartást tanúsít immár a római egyház annak az egyháznak
irányában, amelyet ezen a helyen valamiImr elitélt és anathéma alá vetett.




