
A szentírás szívesen hasonlítja az egyházat is a beteljesedés fokán a meny
asszonyhoz (és nem az özvegyhez, se nem a meglett férfihez vagy nőhöz). S ép
pen ezen van a hangsúly, itt van a lényeg: nem a gyerek, nem is az öreg, ha
nem egyedül a Menyasszony, ti. a fiatal, tiszta szeretet a remény és a szeretet
egyetlen érvényes és valós kifejezője, isteni szimbóluma,

A "noche" ellenpólusa, folytatása nem a nappal, nem is csak a fény, hanem
az Énekek Énekének boddog szeretete. Látszólag el sem lehet nagyobb ellentétet
képzelni a misztikusok éjszakájánál és az Énekek Énekének szeretetjátékánál,
Pedig ez a kettő egy és ugyanazon élmény kettős arca: Krísztus keresztje és
a föltámadás fénye csak így, együtt lesz a húsvéti titok örök megvalósulása az
istenkeresők, Istent szeretők életében."

'Mivel ez a cikk nem akar tudományos értekezés lenni Keresztes Szent .JánosrÓI, sem
teljes képet adni nem volt szándékomban a nagy mísztíkusröt : csak nagy ritkán utaltam
a rorrasokra, Alapul a spanyol kiadás rnellett (Biblioteca de autóres crístíanos, Vida y
obras de San Juan de la Cruz, Madrid, 1955) az angol (E. A. Peers) , német. franCia for
dítások szolgáltak. Nagy szolgálatot tett L. Guillet "Introduction A sairit Jean de !Ja. Croix"
(I.'éveille de l'aurore, Mame, 1971, Paris) címu müve is.

NAGYMIHÁLYI GÉZA

A JÉZUS IMA
A keresztény kelet lelki hagyománya közös kincse az egész kereszténység

nek. Ez azonban a legutóbbi időkig. csak elvi megállapítás lehetett, mert gyakor
latilag a nyugati kereszténységben ismeretlenek voltak még az e témával foglal
kozó alapvető munkák is. Ennek az állapotnak nyelvi, földrajzi és más akadályai
is voltak. Az utóbbi fél évszázadban, de különösen az elmúlt huszonöt évben
a valódi felfedezés erejével hatottak a világnyelveken megjelenő.. és a keresz
tény kelet lelki hagyományát tárgyaló írások. A II. vatikáni zsinat alatt és után
pedig egyenesen fellendült ezeknek tanulmányozása. Legfontosabb volt a Philo
kália és a nagy lelki írók eredeti műveinek közreadása. A Philokália a keleti
kereszténység nagy aszkétái és misztikusai írásainak monumentálís gyűjteménye,

a negyediktől a tizenötödik századig terjedő időszakban. Összeállítója Szent Ma
kariosz Notáras (1731-1805) korintusi érsek és Szent Nikodémos Hagiorita. (Ha
giorita: Szent-hegyí, azaz Athos-hegyí.) Először 1782-ben adták ki, egy részét
pedig 1951-ben a görög eredetiből fordított orosz szöveg alapján angol nyelven
is. Azóta a világnyelveken számtalan fordítása és interpretációja jelent meg.
A Philokália jelentős része foglalkozik a Jézus imára vonatkozó elméletekkel és
gyakorlati tanácsokkal.

Már a pusztai remeték idejében kialakult a lelki élet három fokozatra való
tagozódása, melynek megkapo szirnbolikája van a szentírás könyveiben, az egy
házművészetben és a templom-építészetben is. A lelki életben fontos a minden
kori aktív magatartás. A három fokozat: a megtisztulás (a metanoia, nemcsak
bűnbánat, hanem az élet teljes átrendezése Isten hívása szerint), és az egyesü
lés (theosis) , ami maga a teológia, vagyis Isten ismerete a Logoszban.

A lelki éIlet tekintélyei sohasem mulasztották el a fenti célok elérése érde
kében a Jézus imát, mint eszközt ajánlani. Rendszerint a következő formában
használják: "Uram, Jézus Krisztus,Jsten Fia, könyörülj rajtam bűnösön". Ez a
rövid ima magán hordja tizenöt évszázad történelmi súlyát, vértanúk vére csil
log rajta, kiélezett hitviták, sőt szenvedélyek kavarogtak körülötte. Ma már le
csendesedett a vihar, és a történelmi háttér csak segít, hogy a szentírásba mé
lyen zyökeredzett. teológíaííag kimunkált ima, sőt a vele kapcsolatban kialakult
mozaalom (iszlhaszta vagy hezihaszta mozgalom) elérje célját, lehetőséget adjon
az állandó belső imára, és az ember lelkébe reményt és kimondhatatlan békes
séget ültessen.
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Érdemes röviden áttekinteni a Jézus ima teológiai hátterét. Három olyan
gondolat található benne, amely hozzásegítette a rendkívüli elterjedéshez és a
nagy népszerűséghez.

Az első az, hogy egy rövid mondatban tartalmazza a keresztény lelki élet
két lényeges. elemét, az imádást és a bánatot. Az imádást az első rész fejezi ki:
"Uram, Jézus Krísztus, Isten Fia ..." A bánatot a második rész. Igy a dicsősé
ges Isten és a bűnös ember egyaránt jelen van az imában.

Második az, hogy az ima krísztologíkus, és egyenesen Jézus személyéhez
címzett, így a megtestesült Ige személyére összpontosít. Egyszerre hangsúlyozza
földi életét ("Jézus Krísztus") és istenséget ("Isten Fia"). Azok, akik ezt az imát
gyakorolják, állandóan azzal a történelmi személlyel vannak kapcsolatban, aki
a keresztény kinyilatkoztatás szívében áll. Ez egy olyan hamis misztícizrnustól
védi meg őket, amely egyébként gyakran jelen van, ha a megtestesülés tényé
nek rovására Jézus életének valamelyik epizódjáról szól a részletes elmélkedés.
Elsősorban tehát az intellektuális fogalom hangsúlyozása az erőteljes és fontos.
"Kiáltsd szüntelen - tanítja Theofán - az imát anélkül, hogy értelmedben meg
tűrnél bármilyen vizuális képet."

A harmadik lényeges vonás, hogy a,- ima végtelenűl egyszerű. Mindenki
könnyen megtanulhatja. nem követel> meg különleges ismereteket, előtanulmá

nyokat. (.JÓ tíz évvel ezelőtt a francia munkáspapok egy része is ismerte és ter
jesztette az írnát.)

Történelmileg a Jézus ima gyökerei az Üjszövetségben vannak, vagy még
régebbre nyúlnak vissza. Az Ószövetségben Isten neve különösen tisztelt volt.
A tetragrammatont a későbbi rabbinikus hagyomány szerint senki sem mond
hatta. ki hangosan. Ezt a hagyományt a keresztények részben átvették, és kez
dettől tisztelték a Nevet, melyet Isten megtestesülésében vett fel: a Jézus nevet.

Csak három újszövetségi idézetet említünk:
1. Urunk utolsó vacsoral szavai: "Mindeddig semmit. sem kértetek az én ne-

vemben . " Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek"
(Jn 16,24,23). .

2. Szent Péter ünnepélyes állítása a zsidók előtt, amikor a Názáreti Jézus
nevének említésekor kijelentette: "Nincs más senki az emberek között az ég
alatt, akiben üdvözülnünk lehetne" (ApCsel 4,12).

3. Szent Pál sokszor idézett szavai: "Azért Isten felmagasztalta, és minden
mást felülmúló nevet adott neki, hogy Jézus nevére meghajoljon minden térd
a mennyben, a földön és az alvilágban (Phil II. 9-IQ).

Tehát maga a szentírás á~lítja előtérbe a szent nevet. De az ima egyéb ré
szei is biblikusan megalapozottak. Két könyörgő embert az evangélium is meg
említ; a vak ember: "Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam", és a vámos: "Isten,
légy irgaílmas nekem bűnösnek."

A korai keresztények egészen biztosan tisztelték Jézus nevét. De hogy a fo
lyamatos imát gyakorolták-e, azt nem tudhatjuk. A Jézus ima első fejlődési ál
lomása az egyiptomi szerzetesség negyedik századi kezdeteivel esik egybe. A pusz
tai atyák a folyamatos imában igen nagy kiválóságet értek el. Meghatározásuk
a "titkos meditáció", vagy "Istenről való megemlékezés" volt. Sokfajta rövid fo
hászt használtak, amelyek kőzött előfordult a Jézus ima is, de nagy előnye volt,
hogy tartalmazta a szerit nevet. Emiatt egyre inkább ezt alkalmazták. Az első

írók, akik kifejezetten említík, Photíkaí Szent Diadochos és Anchyraí Szent Nilus
(V. sz.). A teljesen pontos szöveget Philemon apát, egy egyiptomi remete életé
ben olvassuk először. Idővel egyre nőtt a hagyomány tanítása a Jézus imával
kapcsolatban, részben írásban, de főképpen szóban, rendszerint iszihaszmus név
alatt; akik pedig gyakorolták. azokat iszíhasztáknak nevezték. A VI. századtól
kezdve a Jézus ima megszakítátlan hagyománya keleti kereszténységben. Görög
rnísszíonáriusok szláv országokba is átvitték, különösen Oroszország gyakorlata
jelentett mérhetetlen befolyást a lelki élet fejlődésére.

A Jézus ima gyakorlásának három különösen intenzív időszaka volt. Első az
iszihaszmus aranykora a XIV. századi Bizáncban, Palamasz Gergellyel az élen,
aki az iszihaszmus legnagyobb teológusa. (Működését kisérték és követték a pa
Iamita viták.) Majd az iszihaszta mozgalom görögországi periódusa következett
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a XVIII. század végén, melynek vezetője Athosi Szent Níkodémos, A harmadik
periódus a tizenkilencedik századi Oroszországban volt, melynek vezető alakjai
Szarovi Szent Szerafim, Kronstadti Szent János és az Optina remeteség sztarecei.
Legújabban korunkban kap erőre a Jézus ima gyakorlása a nyugati keresztény
ség körében is. Elősegítik a keleti lelki életi írók szinte követhetetlenül sok nyel
ven és formában kiadott művei. Az új írások közé tartoznak Anthony Bloom
londoni ortodox érsek könyvei, és Bouyer lelki életről szóló könyve (Louís Bouyer:
Introduction to Spirituality, Collegeville Minn. 1961).

Ejtsünk néhány szót a Jézus ima végzésének módszeréről. Kezdetben a Jé
zus ima ajakkal végzett ima, amely hasonlít bármely más imához. Kitartó vég
zése azonban kimerítő és nehéz feladatnak bizonyul.

Bizonyos idő elteltével azonban az ima mindinkább belsővé válik, és csak
az értelem ismételgeti azt, a figyelem összpontosítása egyre könnyebb. Az ima
fokozatosan felveszi saját ritmusát és majdnem spontánul visszhangzik bennünk.
Amint Partheníus szerzetes mondja: csendesen morajló áramlat hullámzik ben
nünk. Mindez már annak a jele, hogy az ember elérte a célul kitűzött állapotot.
Az ima uralja az egész személyt. Lelkében együtt él Jézussal, és egy belső ta
pasztalás folytán tudja, hogy vele van.

A Jézus imáról költői írásmű született, és ma már a világ sok llYelvére le
fordították Egy zarándok útja címen. A múlt század közepéről származik, névte
len orosz zarándok műve. A nyomorék zarándok bolyongásat során hitelesen tá
rul fel egy iszihaszta lelkület (The Way of a Pilgrim, London, 1965).

Nagy népszerűsége és széles körű elterjedtsége ellenére a Jézus ima gyakor
lásának felJegvárai ma is a kolostorok. Gyakorlását így mondja el egy szerzetes
az Athos-hegyí Esphígrnenou kolostorban: "Minden szerzetes legalább tizenkét
fűzért mond el. Egy füzérnek. mint ön is tudja, legalább száz csomója van. Há
rom füzért Jézushoz mond. Minden csomónál ezt mondja a szerzetes: Uram, Jé
zus Krisztus, Isten Fia könyörülj rajtam. Azután három füzért mond a Szent
Szűzhöz: Legszentebb Istenszülő, ments meg minket! A következő füzér a szent
hez szól, akinek ünnepe azon a napon van, egy az összes szentekhez és egy az
imádkozó védőszentjéhez. Végül még három füzért imádkozik Jézushoz" (Anc
hored in God, by Constantine Cavarnos, Athens, 1959, pp. 146.).

A nem szerzetes imádkozó azonban bárhol, bármikor végezheti, füzér nélkül
is. A Jézus ima "olvasót" rendszerint gyapjúból csomózzák, 33, 100, vagy ennél
több csomót is tartalmazhat, s a legváltozatosabb színekből készül.

.>

A Philokális nagy jelentőségű és óriási gazdagságú anyagából csak egy rö
vid írást idézhetünk, a legkorábbi írók közül.

Abba Filemon (VI. sz.?) neve alatt olvassuk: "Egy János nevű tengerrnel
lékre valö testvér eljött szent F. Atyához, átölelte lábait, és így szólt: ,Mit te
gyek atyám, hogy üdvözüljek?' Az hallgatott egy keveset, és ezt válaszolta: ,Az
a te bajod, ami a kifelé élő embereké, mert még-nem szerezted meg a tökéle
tes istenszeretetet, még nem kaptad meg az ő megismerésének és szeretetének
belső melegségét.' A testvér erre megkérdezte: ,Mit kell ehhez tennem, atyám?'
,Menj és szerezd meg szívedben azt a titkos tudást, és az míndentől megtisztítja
értelmedet' - volt a válasz. A testvér, mivel nem értette ezeket a szavakat, to
vább kérdezte: ,De mi az a titkos tudás?' És az atya ezt mondta: ,Menj, vir
rassz a te szívedben, és gondolataidban józanul és félelemmel mondd: Úr Jézus
Krisztus, könyörülj rajtam!' Ezt tanítja á kezdőknek a boldog Diadochos is."
(Photilmi Diadochos, V. sz.)

Természetesen szó sincs a Jézus ima kizárólagosságáról a keleti keresztény
ség lelki életében. Maga a liturgia és a zsolozsma oly bőségben és költői szép
ségben tárja elénk a keleti egyház liturgikus és imaéletét, hogy az egymaga bi
zonyíték amellett, hogy a Jézus ima csak egy ága, egy része az összességnek.
A Jézus ima gyakorlása senkit sem rnent fel az egyház közös imájába való be
kapcsolódástól. és különösen nem a keresztény élet aktív, cselekvő felfogásától.
A Jézus ima tehát egy módszer a sok között, és nem csodaszer. De a többi je
lentős tényezővel együtt nyomot hagyott a keleti kereszténység lelki életén, Egy
szerűsége, mély tartalma, ősi mivolta a mai élet felfokozott ritmusában is he
lyet keres a modern ember Ielkí életében.
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