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BEVEZETŐ 

Szakdolgozatom témája régi is, új is. Az imádságról már na-
gyon sokan és sokat írtak. Nem is arra vállalkozom, hogy túlte-
gyek rajtuk. Szerény munkám, mint szakdolgozat, egyrészt szeret-
né lezárni teológiai tanulmányaimat, másrészt témaválasztásom 
arról szeretne tanúskodni, hogy a személyes imádságot nagyon 
fontos dolognak tartom keresztényként és szerzetesként egyaránt. 
Ebben a dolgozatban tehát az imádságról mint a keresztény élet 
szerves részéről szeretnék írni, amely napról napra fenntartja a 
hívő embert Isten fényében. Magam hiszem és remélem, hogy a 
rendszeres személyes ima segít túllépni az élettel járó nehézségek 
szorító gyűrűjén, nem megszüntetve azt, hanem megtanítva a Lénye-
gesre szegezni tekintetünket. A Lényeges pedig mindig közelebb 
van önmagunkhoz, Vele, az Elet Urával mindig találkozhatunk 
szívünk mélyén. Mindig megvan a lehetőségünk, hogy találkoz-
zunk Vele, hiszen bennünk lakik, de erre a találkozásra el kell ké-
szülnünk, dönteni kell mellette minden alkalommal. Ennyiben 
mindig részt vesz az akaratunk is. „Kérjem, amit kívánok" mond-
ja Szent Ignác a Lelkigyakorlatos könyvben.' Ha egyre inkább azt 
kívánjuk, ami Isten akarata, egyre inkább csak azt kérjük, amit O 
szán nekünk. így van jelen akaratunk, választásunk az imában. 
Személyiségünk mélyebb területéhez tartozik mindez, de egyre kö-
zelebb a mélyhez, ahol a Léttel való találkozás vár.2 A kegyelem pe-
dig, ami Isten ingyenes ajándéka, segít megtalálni az utat bűneinken 
és szennyes rétegeinken keresztül belső várkastélyunk legbenső 
szobájához. Ahogy napról napra kitartunk ezen az úton, életmó-
dunkká, sőt vágyunk tárgyává lesz. Ez a vágy az ima és e benső 
életmód után serkentett a téma megfogalmazásához. Erről sokat 
kell olvasni, tanulni, de leginkább élni kell a mindennapokban. 



A morálteológia beszél az Isten-tisztelet formáiról, mint erény-
ről. Önmagában az imában a három isteni erény istentiszteleti jel-
lege emelkedik ki. Ezáltal megnyilvánul vallásosságunk is s az 
Egyház közösségének tagjaként végezzük akkor is, ha személyes 
imánkról is van szó. Az erkölcsi erények megnyilvánulási formája 
is a személyes ima, hiszen a megsértett erkölcsi értékek felé fordul 
az imádkozó s kér bocsánatot Istentől a kérő imában, engesztel 
vagy beismeri bűnös voltát. Mindezzel Isten akaratát teljesítjük.3 

Maga Jézus köti a tanítványok lelkére a kitartó imádságot, annak 
kitartó, kérő, hálaadó, ill. bármilyen formáját. Ezzel a hívő zsidóság 
hosszú hagyományát folytatja, amelyen Jézus is és a tanítványok 
is nevelkedtek. A keresztény imádság ennek folytatása, s Jézus-
ban teljesedik ki. O számunkra a példakép, ahogy imádkoznunk 
kell, ahogy megszólíthatjuk Mennyei Atyánkat. Annak, hogy Isten 
képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, egyik legszebb bizo-
nyítéka éppen az, hogy kapcsolatban, személyes párbeszédben le-
hetünk Teremtőnkkel.4 

Mivel a dolgozat témája meglehetősen tág, ennek megfelelően 
mélyebben, több oldalról szeretném a témát körüljárni. A dolgozat 
elején arra keresem a választ, hogy mit értünk alapvetően kegyel-
men és akaraton, amelyeknek a meglétét próbálom keresni a 
személyes imádságban. Ezt etimológiai vizsgálódás követi, amely-
ben különböző nyelvek esetében szeretném megvizsgálni, hogy az 
imádság (imádás) szó valójában mit jelent, milyen korábbi háttér-
tartalmat lehet megtudni arról, hogy valójában az ember ezzel az 
igen ősi magatartással hogyan fordul Istenéhez, legyen bármi-
lyen korban, ill. földrajzi helyen. Ebben az értelemben a szó jelen-
tése tartalmazhatja az emberi magatartást, gesztust is, az akarati 
tényező megjelenését. 

Ezzel függ össze a következő rész, amelyben az imádság fogal-
mát antropológiai értelemben próbálom megvilágítani. Emberi va-
lónk része a transzcendens felé való nyitottság, amely az imádás-
ban fejeződik ki elsősorban. 



A következő rész ugyanezt a kérdést vallásfenomenológiai 
szempontból vizsgálja: a vallásosság és a vallás részeként tekinti 
az imádságot. 

Majd áttekintést olvashatunk a nyugati keresztény lelkiség és 
imádság, ill. a kultusz történetéről, hogyan alakult, formálódott a 
személyes imádság s annak emberi tényezői. Ezt egy kisebb fejezet 
követi, amelyben az imádság formáiról olvashatunk a keleti ha-
gyományban. Nemcsak az ismert formákat szeretném felsorakoz-
tatni, hanem a napjainkban feléledő, megerősödő meditációs 
irányzatokat is, miközben felhívom a figyelmet a veszély lehetősé-
geire is. 

Az első két fejezet az Isten és az ember között az imádság fo-
lyamatában létrejött kapcsolatot vizsgálja. Az örök emberi maga-
tartásnak, amit az imádság jelent, változhat, fejlődhet a módja, 
formája, de a Teremtő Isten odafordulása teremtményéhez min-
den korban egyformán az O végtelen szeretetéről tesz tanúságot. 

A dolgozat harmadik fejezetében az imádságról mint istentisz-
teletről olvashatunk, ahogy az az erkölcsteológiai irodalomban 
megjelenik. A vizsgálat alapját a XX. században megjelent fonto-
sabb magyar morálteológiai kézikönyvek jelentik. így röviden átte-
kinthetjük a kérdés hazai erkölcsteológián belüli alakulását, fejlő-
dését. 

Legvégül pedig az utolsó részben az imádságot valláslélektani 
értelemben közelítem meg, hiszen az imában az egész ember részt 
vesz, lélektani adottságaival együtt. Ehhez kapcsolódik majd az 
ima fejlődése a személyiség lélektani alakulásában, amely kérdés 
már a valláspedagógia és a lelkipásztori pszichológia gyakorlati 
területe. 

A dolgozattal szeretném bemutatni, hogy az imádság szerves 
része emberi létünknek, s ha az ember elköteleződik benne szabad 
döntéssel, akkor mindig meglesz a lehetősége a személyes megté-
résre Istenhez, az emberekhez és önmagához. Azonban ismer-
nünk kell önmagunkat ahhoz, hogy üres edényként nyitottak le-
gyünk el- és befogadni Isten kegyelmének átalakító erejét. 



I. FEJEZET: AZ ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA 
KÜLÖNBÖZŐ SZEMPONTBÓL 

Az első fejezet kezdő része a dolgozat kulcsszavait mint „imád-
ság, akarat és kegyelem" igyekszik dogmatikai és etikai szempont-
ból bemutatni, értelmezni. A további alfejezetek az imádság kifeje-
zését értelmezik 11 nyelv esetében az etimológia segítségével. Majd 
a filozófiai embertan (antropológia), mint az imádkozó ember be-
mutatója s végül a fenomenológia láttatja az imádságot mint az 
emberhez tartozó magatartást. 

A fejezet arra a kérdésre igyekszik választ adni mindegyik ré-
szével, hogy milyen tényezők segítségével válik képessé az ember 
megnyílni Isten felé, illetve befogadni mindazt, amit tőle kaphat. 

1. Fogalmak tisztázása: imádság, kegyelem, akarat 
Mielőtt hozzálátunk, hogy megvizsgáljuk az akaratnak és a 

kegyelemnek a jelenlétét az imádságban, tisztázni kell, mit jelent 
alapvetően ez a három fogalom. 

1.1. Az imádság 
A zsidó-keresztény istenhit szerint az Isten az, aki először szól 

népéhez, s aztán következik ebből a lehetőség, hogy az ember erre 
választ adjon. Ezért az imádság mindig válasz valamire, párbe-
széd. A párbeszéd pedig egy találkozás alkalmával jöhet létre. Az 
Isten találkozik az emberrel, s viszont. Isten szól előbb, az ember 
odahallgat Teremtőjére s válaszol neki. Válasza doxologikus, le-
het megszólítás, dicsőítés, hála, panasz, kérés vagy bűnbevallás.' 

,,Az imádság a lélek felemelése Istenhez vagy a megfelelő javak 
kérése Istentől" - foglalja össze Damaszkuszi Szt. János.6 Szól-
hatunk gőgből és akaratból, de alázatból, sőt vágyakozásból is. 
Csak ez utóbbi lehet az imádság alapja. „Számomra az ima a szív 
lángolása, az égre vetett egyszerű pillantás, a hála és a szeretet ki-



áltása megpróbáltatásban és örömben egyaránt" - vallja Lisieux-i 
Szent Teréz.7 Ez az a hit, amely eldönti, hogy átadja magát az iste-
ni dimenziónak, s mindent ebben lát már. Alapvető döntés, „ősvá-
lasztás", sőt „ősbizalom", ami által az ember önmagát ajándék-
ként fogja fel. Imája válasz erre az ingyenes ajándék-létre.8 Isten 
Jézusban személyesen kinyilatkoztatta önmagát, Jézus Isten ön-
közlése.1' Az imádság az ember válaszaként személyes, hitben tör-
ténő önátadás Istennek. „A kinyilatkoztató Istennek a 'hit enge-
delmességével' tartozunk (Róm 10,26). Ezzel az ember szabadon 
Istenre bízza egész önmagát, 'értelmével és akaratával teljesen 
meghódol a kinyilatkoztató Isten előtt' és önként elfogadja a tőle 
kapott kinyilatkoztatást. Ehhez a hithez szükséges Isten meg-
előző, segítő kegyelme és a Szentlélek benső segítsége..." - fogal-
mazza a II. Vatikáni Zsinat.1" Az imádság lelkiségének alapformája 
nem a „hiszek valamit", hanem „hiszek neked, hiszek benned". 
Ezzel bízza magát az imádkozó egészen Istenre. 

1.2. A kegyelem 
Isten kegyelmének köszönhetjük megigazulásunkat. Kegyként 

és ingyenes segítségkent kapjuk, hogy válaszolva rá Isten fiai le-
gyünk,11 így részesedjünk a fogadott fiúságban,12 s így nyerjünk 
az isteni természetből13 és az örök életből.14 A kegyelem segítségével 
részesei lehetünk Isten szentháromságos életének. A „kegyelem" 
szó (görögül 'kharisz', latinul 'gratia') jelentése a teológiában Is-
ten személyes, emberhez lehajló jóindulatát jelöli, amit teljesen és 
szeretetből ad ingyen, ezzel önmagát ajándékozva teremtményé-
nek.15 Ez a teremtetlen kegyelem (gratia increata) hatása, amely 
belsőleg átalakítja az embert. Isten e valódi kegyelmi felénk fordu-
lása révén megszületik bennünk annak hatása mint teremtett 
(megszentelő) kegyelem (gratia creata).16 

Ezzel létrejön imádságunk alapja a kegyelem felől, hiszen Isten 
szabad kezdeményezése fogan meg bennünk, amikor kegyelmét 
készek vagyunk befogadni. Erre egyetlen emberi reakció lehetsé-
ges; a szabad válasz lehetősége, hogy megismerjük és szeressük 



Azt, aki a válaszra hív. Csak szabad lélekkel léphetünk be ebbe a 
szeretetkapcsolatba. Isten megérinti az ember szívét és vágyat kelt 
benne Szentlelke által, hogy megismerje az igazságot és a jóságot. 

Isten természetfeletti kegyelme nem mutatható ki tapasztalati 
úton, csak a hit által ismerhető meg.17 Forrásai a szentségi kegye-
lem, a különleges kegyelmek és az állapotbeli kegyelem, mert „a ne-
künk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek.'"8 

Pál apostollal mondhatjuk, hogy „Isten kegyelméből vagyok 
az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem ha-
tástalan. Többet fáradoztam mindegyiküknél - igaz ugyan, hogy 
nem én, hanem Isten kegyelme énvelem." ( lKor 15,10) Ekkor 
megtapasztaljuk, hogy minden kegyelem, mindent Istentől kap-
tunk. így a kegyelemmel megáldott élet megtelik hálával és istendi-
csérettel, s az ember elfogadhatja gyengeségei korlátjait. „Elég ne-
ked az én kegyelmem: az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a 
maga teljességében" (2Kor 12,9).19 

1.3. Az akarat 
Az akarat fogalmát az etika tudománya a következőképpen 

magyarázza: az emberi szellemnek két önmegvalósulási formája 
van: az akarat és a megismerés, melyek szorosan összetartoznak. 
Az akarat révén születik a megismerés, a megismerés pedig meg-
határozza az akaratot. Csak akkor tudunk valamit megismerni, ha 
meg is akarjuk azt ismerni. Persze valamiképp már ismernünk 
kell, amit meg akarunk ismerni. Az akarat mivolta szerint a jóra 
törekszik; Platón a jó eszméjének hívja, Arisztotelész boldogság-
nak nevezi, amire mindenki törekszik. Az akaratnak szüksége 
van egy meghatározott tárgyra, objektumra, amire irányul. Ez le-
het indíték vagy motiváció, amit megismeréssel tesz magáévá. A jó-
ra irányul, hogy az megvalósulhasson.20 

Az akarat az ész által tudja magát meghatározni. Annyira szo-
rosan összetartoznak, hogy az ész gyakorlativá válhat a szabad 
döntés által. S mi hat az akaratra: az ész vagy az érzéki motiváció 
is? Mi történik, amikor a megismerés alanya transzcendentális? 



Kant szerint az észmotiváció erkölcsi alaptörvény, minden eszes 
lény rendelkezik az „ész faktumával". Mindenkiben megvan a 
benső szabadság és képesség, hogy megismerje a transzcendens 
valóságot is és döntsön mellette. Ezt a szabad akaratot tanúsítják 
a vértanúk és hitvallók, amikor szabadon döntöttek Isten igéje 
mellett, életük feláldozása árán is.21 



2. Etimológiai értelmezés 
Az ember lényegéhez hozzátartozik a kapcsolat. Minden embe-

ri reláció valamiképpen önkifejezés is, minden szóban, gesztus-
ban, mint részben, benne van az egész. Az imádság, mint emberi 
tett, akarattal történő cselekedet, akár szóbeli vagy szótlan imád-
ságról, akár a test imájáról van szó. Kommunikáció, amely közöl 
és válaszra vár. Dialógus. Karl Rahner erről így ír: „Az imádság 
valóban csak akkor nevezhető őszinte önkifejezésnek, ha az em-
ber tudatában van a következőknek: ez az utolsó szó, amit az el-
némulás előtt még kimondhatunk, az utolsó pillanat, amikor az 
Istennek való teljes önátadás előtt utoljára rendelkezünk magunk 
felett, az a pillanat, amikor még tudatosan figyelhetünk magunk-
ra, mielőtt az utolsó erőkifejtést követő maradéktalan és szótlan 
bizalomba vetnénk magunkat és átölelnénk azt, akit tökéletesen 
érteni sohasem fogunk."22 

2.1. A gesztusok 
Ebben a párbeszédben a test imája is emberi és akarati elem. 

Alkalmassá válni arra, hogy befogadjuk a kegyelmet, az isteni té-
nyezőt ebben a kapcsolatban.23 A mozdulat, a gesztus részévé vá-
lik az imának s ez a nyelvben is valamiképpen megjelenik. Hiszen 
miről szól a nyelv, a kifejezés? Arról, amit lát, amit le akar írni, 
rajzolni a külső vagy a belső alapján. Ezáltal jelképekkel fejezi ki 
gyakran a mélyebb mondanivalót. Hogy mennyire beszédes az 
emberi gesztus és mennyire magáról az emberről szól az imában 
is, megérthetjük az észt evangélikus írónő, Fanny de Sivers meg-
fogalmazásából: 

„Megtenni egy mozdulatot, végrehajtani egy tettet önmagunk 
kifejezése, formába öntése. Ezzel megnyilvánulunk valamilyen 
módon, keretet, formát adunk egyéniségünknek, kifejezésre jut 
személyiségünk, készülünk a nagy Találkozásra. Minden mozdu-
lat nyomokat hagy bennünk, melyek beírják magukat az agyunk-
ba. Ezek sokasága nyomán válhatunk közönségessé, aljassá vagy 
akár nagylelkűvé. 



A kéz, amely öl, sérüléseket okoz, nyomot hagy a gyilkos lelké-
ben is. A kéz, amelyei a gyengébb felé nyújtunk, hogy segítsük, tá-
mogassuk őt, nemesebbé teszi egész lényünket. 

Elsősorban épp ezért kell megtanulnunk, hogy vigyázzunk 
magunkra. Önmagunk miatt. Minden hivatalos erkölcstől és élet-
felfogástól függetlenül. És erre az önkontrollra szükség van a 
magány idején is, amikor egyedül vagyunk, távol minden külső 
szemlélő pillantásától, akár gúnyos, akár elismerő legyen az. 

Mozdulataink legyenek nemesek, királyiak, nehogy az Úr Ki-
rályságának szégyenkeznie kelljen miattunk. Mozdulataink kifeje-
zik egész materiális mivoltunkat, Istentől kapott életterünket, ahol 
mozgunk, ahol életünk zajlik. Az imádság gesztusai, mindahány, 
értékesek és tiszteletreméltók."24 

Az imádság dialógusjellegéhez tartozik még az imádkozó Afelé 
fordulása, akihez hódolni érkezik, akitől kér, akiben bízik, akit 
imád. Elismeri, hogy Ahhoz képest, akit imád, ő csak kisebb lehet, 
csak leborulhat előtte. Az Isten felé fordulva áll, gyakran kitárt 
karokkal és vár. Gesztusa kifejezi a kérést, a vágyat a befogadás-
ra. Áldozatot hoz, szívét tárja Isten felé, egész testtartása azt 
mondja, hogy eggyé akar válni Teremtőjével. Ez a legelemibb em-
beri vágyakozás, az emberi élet alfája és ómegája. Ezzel a vággyal 
születünk, ezt fejezik ki már első ösztönös mozdulataink is: nyúl-
ni, befogadni, eggyé válni azzal, akitől származunk, akivel nem 
régen testben is egyek voltunk még. Ez az örök visszavágyás a 
születés előtti paradicsomba, amely végighúzódik életünkön és 
örök célt ad létünknek. Ez lesz Isten színről színre való látása. 

2.2. A különböző nyelvek 

2.2.1. Az ó-egyiptomi nyelv 
Ez a szemlélet már a legkorábbi nyelvekben is megjelenik. 

Vizsgálódásunk első állomása az ó-egyiptomi nyelv. Ebben a ko-
rai kultúrában számos ábrázolást találtak, amelyeken karjukat 
feltartó alakok láthatók. Ez a mozdulat már a régebbi korokból 



származó őskori, kőkorszaki sziklarajzokon és perzsa kerámiákon 
is látható. A pszichológus Hermann Imre ezt a mozdulatot az ősi 
megkapaszkodás! ösztönnel hozza összefüggésbe, amely átkerült a 
kultikus gondolkodásba is.25 Egyiptomban nemcsak állatistensége-
ket, mint pl. a páviánt ábrázoltak kölykükkel, amint az két kézzel 
kapaszkodik anyja bundájába, hanem anyaábrázolásokat is találtak 
szertartásosan magasba emelt karokkal, míg gyermekük hasonló 
módon beléjük csimpaszkodik. Az egyiptomiak legfontosabb lé-
lekrésze, a „ka", mintegy mása volt az embernek, annak lényegét 
fejezte ki. Hieroglifája ( \ y l ) két ég felé nyúló kar képe. Ez a 
mozdulat az imádást fejezi ki, ahogy egy másik ábrázoláson páviá-
nok így imádják a napot. Ennek a hieroglifának az értelme kifejezi 
az ember lényegének átadását, az életadást, a befogadást. Egyipto-
lógusok szerint tágabb jelentéstartalma: adni, nyújtani, kapni, dol-
gozni, lenni, lény, értelem, bika, hős, életerő, lélek, evés. A két ég-
re nyújtott kar az áldozat elfogadását is jelenti. A „ka" az örök 
gyermekit jelzi az emberben, amely mindig arra nyitott, hogy táp-
lálékot fogadjon be. Természetes megfigyelésből eredhetett tehát 
az „imádkozó kartartás", amely legjobban a gyermekek magatartá-
sára volt jellemző anyjuk felé. Az imádság hasonló gesztusában is 
így fejezhették ki az istenséghez fűződő gyermeki ragaszkodást, 
kapaszkodást. 

Itt kell megemlíteni, hogy ez a kéztartás a későbbiekben is 
fennmaradt a freskók és szarkofágok tanúsága szerint. A Kr. u. 
III. sz.-ban is találkozunk az „orante"-tartással az ókeresztény áb-
rázolásokon.26 Ott is jelentheti a párbeszédet, segélykérést, fo-
hászkodást, imádságot. Leginkább az imádsággal lehet összefüg-
gésbe hozni, ahogy szentírási szövegek is tanúsítják: „Uram, min-
dennap téged hívlak, kitárom feléd kezemet" (Zsolt 88,10).27 Ter-
tullianus is említi az imádságról szóló művében: „Mi azonban 
nem csupán fölemeljük, de kitárjuk kezünket szenvedő Urunkat 
utánozva, megvalljuk Krisztust imádságunkban."28 Amint a gesz-
tus eredetileg is utánzás volt, itt is az, ahogy az idézet is serkenti er-
re a hívőket. Nemcsak kitárulkozást jelent már, hanem Tertullianus-



nál „Dominica passione modulantes", azaz az Úr szenvedésének 
utánzására is utal. Bár csak külső gesztus, Origenész szerint 
mégis kifejezi az imára való készületet és a belső állapotot.29 

2.2.2. Az arab és az arám nyelvek 
Az arab nyelv esetében elmondható, hogy eredetileg szinte nem 

is volt saját szavuk az imádságra, ami az ő gyakorlatukat tükrözi: 
pogány, bálványimádó istentiszteleteik voltak csupán. Goldziher 
Ignác szerint a beduin arabok szemében idegen dolog volt az 
imádkozás, gyakorlatuk a minimálisra szorítkozott.10 Mohamed 
idejéből olvashatunk erről a Koránban: „Imádságuk a szent ház-
ban nem áll egyébből, mint fütyölésből és kézcsattantásból."31 Az 
„imádkozok" mezítelenül járták körbe a „ka'ba" kövét, közben a 
fentieket művelve . Ezt látva Mohamed, a mekkai istentisztelet he-
lyébe elrendelte az imádságot, kötött imák hangos és közös elmon-
dását. Máig erre hívja a hívőket a minaretek imámjának szava. 

Mivel tehát nem is volt szavuk az imádságra, ezért idegen 
nyelvhez fordultak és az arámból vették át azt: ŝ L* sala - „imád-
ság", salla - „imádkozni".32 Mohamed más vallási fogalmakhoz 
is felhasználta az arám szókincset. 

Az arám nyelvben a s'la szó eredetileg az ima gesztusára utal, 
ti. meghajolni az imában. Ebből képződik a „salla' ", azaz „imá-
dom", „imádkozni" szó is. Hasonló jelentésű a on „rum", azaz: 
dicsérni, felkelni, felemelkedni.33 

Mindkét nyelvben látható, hogy a közös szógyök már kifejezi 
az emberi magatartást, a szándékot, ahogy az ember odaszánja 
magát s kifejezi hódolatát Istennek. Ezzel a mozdulattal felemel-
kedik földi dimenziójából, hogy az égi felé fordítsa benső lényegét. 
Ezt fejezte ki az ó-egyiptomi „ka" tartalma és hieroglifája is. 

2.2.3. A héber nyelv 
Vizsgálódásunk következő állomása a héber nyelv. A rrv ydh 

(yadah) alapjelentése „dob, vet, hajít", h i f i i formája viszont 
annyit jelent, mint „köszönetet, dicséretet mond, megvallja Isten 



nevét".34 Arnïï sbh (savah) szó jelentése a héberben, a szírben és 
az arámban egyaránt „dicsérni, imádni".35 A héber ~ini? 'atar je-
lentése „imádkozni", kérni, könyörögni".36 Az ebből képzett főnév 
az -\nv 'at'ar „imádkozol, kérőt" jelent, bár a régi fordítások „ál-
dozati illat"-tal adták vissza a szó jelentését. (Ez 8,11) Ez nyilván-
valóan a kultikus használatra utal. A bbü palai, „közbenjár" 
igéből származik a ^ s n n hitpallel ige, szintén „könyörögni, imád-
kozni" jelentéssel.37 Ebből képzik a n^sn fpilla(h) (tefilla) főnevet, 
amely mondott és énekelt, liturgikus- és magán imát egyaránt je-
lentett. (Zsolt 17, 86, 90, 102 és 142 felirata; vö. Zsolt 72,20; Hab 
3). 

Ezeket az igéket ritkán használták ugyan a szent szerzők az 
Ószövetségben, sokkal inkább körülírták a szó jelentését. A kérő 
ima helyett a „szólni, szájat megnyitni, hívni, kiáltani, sírni, szívet-
leiket Isten elé önteni" kifejezéseket használták. A hálaadó ima 
helyett pedig a ^ n hallel igét, amelynek továbbképzéséből lett a 
fentebb említett fpilla(h) főnév, továbbá a „dicsőíteni, áldani, uj-
jongani" igéket. Mivel az imát énekes hangszerkísérettel adták 
elő, az „énekelni, játszani" igék is az imádságot kifejező szavakká 
lettek. Ugyanígy a ^s; npl (napal) - „(le)esni" szó hitpa'el alakja 
annyit jelent: „leborulni".38 Ez valójában a proszkünézisz testtar-
tása volt, ahogy a görög is kifejezi. Ebből fakadóan a „térdel, áll, 
kezét kitárja és az Isten arcát keresi" kifejezések is az imádáság 
szavai lettek. (Zsolt 95,6; lSám 1,26; Iz 1,15).39 Az akkád qada-
d(um) - „fejet meghajtani" szóval rokon a héber írjp qara ' és a 
~npr qdd (qadad) „lehajolni, letérdelni, meghajolni" jelentéssel.40 

A kumráni közösség életében még jelentősebb volt az imádság, 
mivel ők nem vettek részt a Templom kultuszában. Az imádság 
szónak a jelentéstartalma náluk ezért jóval tágabb volt: „jó illatú 
ételáldozat, az igazságosság illata, az ajkak felszálló áldozata, a 
dicsőítés gyümölcse, az ajkak osztályrésze, a hárfa húrja és az aj-
kak fuvolája".41 



Mindez igazolja a számunkra, hogy mennyire az ember kulti-
kus magatartásából származnak azok kifejező szavai, így hordoz-
va az ember szándékát és szívbeli elhatározását, hogy imádja Iste-
nét. 

2.2.4. A görög nyelv 
A görög nyelvben több szó is szerepel az imádság kifejezésére. 

Az Újszövetség leggyakoribb kifejezése a 7rpOGeùxopai (proszeii-
khomai), amely 86-szor szerepel, jelentése „kér, könyörög, imád-
kozik" abban az értelemben is, hogy valamiért, ill. valakiért tenni 
azt.42 A rokon 7rpOG£t>X£GTOn (proszeükhesztai) ige a profán gö-
rögben az istenséghez való folyamodásra leggyakrabban használt 
szó. Ez inkább „ígérni, fogadalmat tenni" jelentéssel adható visz-
sza. (ApCsel 18,18; 21,23) Gyakran szerepel még a „kérni, álda-
ni, hálát adni, leborulni, segítségül hívni, könyörögni" igékkel ez 
a kifejezés. 

A héber Biblia szövegeiben az imádság, ill. az imádás szóra 
leggyakrabban a „meghajolni", „mélyen meghajolni" igék utal-
nak. Az Újszövetségben és a LXX-ban pedig a TrpoüKUvéco (prosz-
künéo) ige alapján, ami az imádat kifejezéseként a legmélyebb tisz-
teletet kifejező csókot jelenti s egyértelműen Isten imádására, ill. 
Jézus személyére vonatkoztatott szó, használatos a TTpOGKüveiv 
(proszkünein) ige is. Ez már teljesen a „(földet megcsókolva) lebo-
rulni" jelentéssel bír. A profán szóhasználatban ezt akkor alkal-
mazták, mikor ki akarták fejezni azt az üdvözlő mozdulatot, amely-
lyel a tekintélyes személyt köszöntötték az alárendeltek. Vallásos ér-
telemben az isteni előtt való magatartást jelenti, aki mint szent, a 
természetfeletti rendhez tartozik, az ember pedig kicsivé zsugorodik 
előtte. (Vö.: Ez 1,28; Dán 8,17; Jel 1,17)43 E szerint az eredeti érte-
lem szerint annak a spontán magatartása lett az imádás, akinek 
látható alakban jelent meg Isten (teofánia, pl. Kiv 34,8), s ebből ki-
indulva az olyan emberre alkalmazták ezt a kifejezést, aki kultikus 
keretek között vagy a szentélyben találkozott Istennel. így vált az 
imádás azonos értelművé a kultikus szolgálattal.44 



Az imádság kifejezésérc használták továbbá az aíréco (aitéo) 
és a Ôéopai (déomai) igéket „kérni, könyörögni" jelentéssel, mely 
70-szer, ill. 22-szer fordulnak elő az Újszövetségben. Az „imád-
ság" értelemben is gyakran megtalálhatók. (ApCsel 10,2) Kifeje-
zetten Istennek szóló kéréshez viszont a Ôeéavç (deészisz) szolgál 
18 helyen (Lk 1,13; 10,2).45 A „hálát adni" kifejezésre használa-
tos az euxocpiorécû (eukharisztéo) ige, amely kizárólag Istennek 
szól: a „hálaadás" ismert szava az 6Úx«ptar ta (eukharisztia) a 
szentmisére használt kifejezés lett Keleten a II. sz. óta, a hálás ér-
zület, a hálás szív saját szava.46 Egyúttal tartalmazza a szó azt a 
jelentést is, hogy az imádkozó hálára van kötelezve Isten iránt, sőt 
hálát is érez.47 (Lk 17,16) Végül az évreuÇiç (énteükszisz) főnév, 
amely „kérést, kérvényt" is jelent, általános értelemben lett hasz-
nálatos a közbenjáró imádság kifejezésére (lTim 2,1). 

E szavak használati köréből is látható, hogyan jelöli a görög 
nyelv egyre finomabb kifejezésekkel az imádság fogalmát, egészen 
a tényleges istentisztelet megnevezéséig. 

2.2.5. A latin nyelv 
A latin nyelv idevágó szavánál sok hasonlóságot találunk a je-

lentéstartalmat tekintve. A precor álszenvedő ige alapjelentése: 
„kér, megkér valakitől valamit". Keresésünk tárgyához közelebb 
áll a második jelentés: „könyörög, imádkozik csendes állapotban 
az istenekhez" (precor deos). Továbbá: „valakinek valamit kíván, 
érette (az isteneket) valamire megkéri". Itt megjelenik a közbenjá-
ró magatartás is, mint hitbeli aktus. Negatív értelemben is hasz-
nálták a szót, amikor „rákívánás, megátkozás" jelentéssel állt. Ez 
a forma már a helytelen istentiszteletre is utal. 

Ebből az igéből származik a precatio, onis, nn főnév „kérés, 
könyörgés, ima, imádság" jelentéssel, továbbá a preces, cum, nn. 
t. főnév is „kérés, megkeresés, kívánság, könyörgés, imádság" je-
lentéssel. Az igealak jelentéséhez hasonlóan a „közbenjárás, szó-
szólás, ill. megátkozás" negatív tartalmát is hordozza.4* 



Meg kell még említeni az oratio főnevet is, amely elsősorban 
beszédet, beszédmódot jelent, de vallásos értelemben „egyházi 
imádság, ima, különösen az Úr imája, a Miatyánk".49 Az alapige 
pedig: oro, -are, a középkori latinban csupán „imádkozik" jelen-
tést hordozott.50 Ezekből az alakokból származnak a francia és az 
olasz nyelv hasonló értelmű szavai. 

2.2.6. A francia nyelv 
A francia nyelvben az „imádság" szó hasonló formailag és 

tartalmilag is, mint a latinban. A prier ige (korábbi: preier, priier) 
alapvetően Istennek vagy egy természetfelettinek szánt magatar-
tást jelent, felemelni a lelket az imádság által. Rokon értelmű a 
supplier jelentése is: „kérve kér, könyörög valakinek". A prier 
második jelentésben „kegyelmet kérni alázattal vagy hódolattal". 

Ebből az igéből származó főnév a prière ( f ) a latin precaria, ill. 
preces főnevekkel áll szoros rokonságban. Jelentése „imádság", 
amellyel Istenhez emeli az ember a lelkét, hogy benső kapcsolatba 
kerüljön vele. A szó jelentésében jelen van az érzelmekkel való 
imádkozás is: szeretettel, elmélkedéssel, meditációval.51 

A másik ide tartozó főnév az oraison ( f ) (1050-ből: oreison), 
amely „beszédet, beszélgetést" jelent, vallásos értelemben pedig itt 
is: „imádság", „könyörgés".52 

2.2.7. Az olasz nyelv 
Az olasz nyelvben a szó jelentése igen hasonló a latinhoz, for-

mailag is szinte azonosak a szavak. A pregare ige a latin precari, 
prex alakból származik, alapjelentése „kérni, imádsággal kérni 
vkit vmire". 1303-ból, Bolognában lelték fel a szót pre go alakban, 
később 1321-ből Daniénál találták meg a fenti jelentésben. Jóval 
később valamit változott a jelentéstartalom: 1868-ban már „ké-
rem, legyen szíves" jelentéssel használják. 1918-ban pedig megje-
lenik már a prego alak a „szívesen" kifejezésére.53 

Vallásos jelentésben a szó alapjelentése hasonló más nyelveké-
hez: „odafordulni vkihez, alázatosan kérni vmit; odafordulni Is-



tenhez vagy az istenséghez, a hódolat aktusával segítséget, védel-
met kérni".54 

Az igéből képzett főnév: preghiera ( f ) egyértelműen az „imád-
ság"-ot jelölő szó, amely 1321-ben Danténál a vallásos élet Isten-
hez forduló magatartását jelöli, mely szavakkal vagy az elmével 
kér, megköszön, ill. dicsőít. A szó provanszál dialektusban is 
fennmaradt: preguiera, 1294-es feljegyzés szerint pedig az aláza-
tos és sürgős kérés megjelölésére használták.55 További jelentése 
világosan mutatja a vallásos tartalmat: „az Istenhez vagy az isteni 
világhoz való fordulás".56 

Az imádkozás kifejezésére az olasz a latin nyomán használja 
még az orare: „imádkozni" igét is. 1294-ben Dante már használja 
ezt a szót is. Ennek alapjelentése tágabb: „beszél, diskurzust foly-
tat, a beszéd művészetét műveli, szónokol". A világi jelentés mellett 
megjelenik a vallásos is: „a lélek Istenhez fordítása jámbor és 
alázatos érzéssel; rituális formában közölni valamit".57 

Az igéből képzett főnév, az orazione összevethető a már bemu-
tatott pregiera szóval, a kettő jelentése teljesen megegyezik: „imád-
ság; a lélek Istenhez fordítása jámbor és alázatos érzéssel". 

A többi latin nyelvben is hasonló a jelentéstartalom, amely az 
eredeti, középkori latin jelentésnek is köszönhető, s amely, mint 
láttuk, kizárólag vallásos jelentést hordozott a kor gondolkodás-
módjának megfelelően. 

Lássunk most néhány germán nyelvet is! 

2.2.8. Az angol nyelv 
Az angolban szintén igen hasonló a jelentés. A to pray ige (ko-

rábbi: preien, preyen) „kér, könyörög valamiért, valami megtör-
téntéért, valamire megkér", korábbi értelmezésben „szükségben 
kér, könyörög" pontosabban „Isten bocsánatáért és irgalmáért 
könyörög". 

A prayer (korábbi: preyere) „imádság" főnév kizárólag az Is-
tennek szánt imádságos magatartást jelenti, beleértve minden sze-
mélyes jámbor imát is.58 



2.2.9. A német nyelv 
A németben a bitten ige fejezi ki a kérést, a vallásos magatar-

tást, „megkér, megkeres, felszólít, felkér" jelentéstartalommal. 
Ebből származtatható maga a beten ige, amely „imádkozni" jelen-
tést hordoz. A két szó szorosan összefügg etimológiailag, mert a 
németben nem volt szó erre a kereszténység felvétele előtt.59 Eleinte 
a bitten szót alkalmazták, majd az ófelnémet beta szó hatott a be-
ten forma kialakulására. Alapjelentése ennek is „Istenhez beszél-
ni, kiáltani, a segítségét, védelmét kérni".60 

Az ebből képzett főnév: das Gebet jelentése: „Istenhez való ki-
áltás, kérés", amelyet az imádkozó az égbe küld. 

A germán nyelvekben is látható tehát a vallásos jelentéstarta-
lom kialakulása, a rokon szavakkal való összefüggése. Formáju-
kat, ill. tartalmukat tekintve felfedezhető a latin nyelv hatása, belső 
továbbélése. 

2.2.10. Az orosz nyelv 
Vizsgáljunk meg egy szláv nyelvet is, az oroszt!61 A MOJiHTb 

(molity) ige alapjelentése „imád, kér, könyörög, esedezik valamiért 
valakinek". Továbbá vallási értelemben: „kegyelemért esedezik, 
Istenhez imádkozik valakiért". Kérésre, ima kifejezésére használ-
ják a szót. 

A MOJiMTbCfl (molityszjá) visszaható ige pedig szintén „imád-
kozni" jelentéssel bír, kizárólag vallási értelemben, amikor az em-
ber könyörgéssel és hálával Istenhez vagy a szentekhez fordul, ki-
mondva az ima szavait. További jelentése „leborulni valaki, valami 
előtt", legyen az egy ikon a templomban, vagy csak az Isten imá-
dásának kifejezése. 

A MOJib5a (molbá) főnév ünnepélyes értelemben vett könyör-
gést, égő, lángoló kérést jelent, amellyel a leboruló magatartás pá-
rosul. Rokon értelmű szava a MOJMTBa (molít\>á) amely jelentése 
„ima, imádság, könyörgés, kérés", melyet Istenhez vagy a szen-
tekhez fordulva mondanak, ill. kötött szöveget használnak. Más 
szóval: „beszéd az Úrral". A moszlim müezzinek esetében is ilyen 



jelentésű szót használnak, amikor kelet felé fordulva szólítják, 
hívják imájukkal Istent. 

A MOJiCHMe (molényie) ennek társa: „ima, fohász, könyörgés, 
rimánkodás" jelentéssel, ehhez erősebb gesztus társul a további 
jelentésben, ti. „átölelni azt, akihez könyörgünk, könnyekre fa-
kadni, hálásan leborulva égő imát mondani".62 

Az orosz nyelv is nagyon szemléletes tehát, ahogyan ezekkel a 
szavakkal és azok háttérjelentéseivel érzékelteti az imádkozó em-
ber magatartását, lelkének vágyát, ragaszkodását Istenhez. 

2.2.11. A magyar nyelv 
Végül, de nem utolsósorban pedig lássuk a magyar nyelvet, 

mit jelent eredetileg az imádság, az imádkozás. 
Az „imád" ige a Magyar értelmező kéziszótár szerint elsősor-

ban vallási jelentést hordoz: „Istenként tisztel". Az „imádkozik" 
is hasonló: „magában vagy fennhangon imát mond valakihez va-
lamiért", ill. „könyörög valakinek". Az „imádság" szó értelme pe-
dig megfelel az „ima" értelmének.63 

A történeti-etimológiai szótár szerint az „imád" szó először 
1195-ben bukkan fel a Halotti Beszéd következő mondatában: 
„ Wimagguc uromc ij ten kegilmet ez lelic ert." 1372 után/1448 kö-
rül pedig: ymadny, és 1514-ből: imalcagra. A szó első jelentése 
„kér, kikönyörög valamit, imádkozik". A későbbiekben: „isten-
ként tisztel, mély tiszteletben részesít" —> „nagyon szeret valakit 
vagy valamit"; „kínál, felajánl". „Imádság" jelentéssel 1195-ből 
olvashatjuk a következő alakot: uimad\ ague, az „imádkozik" szó 
pedig 1372 után/1448 körül így jelenik meg: ymadko3a\ rol, ill. az 
„imádás" szó: ymadaj od. Az „imádó" 1456-ból: balwan ymado 
formában olvasható, az „imádságos" 1495-ből pedig: imad\ agos. 

Ennek a szócsaládnak az alapja, az imád ige eredete bizonyta-
lan. Töve valószínűleg ősi finnugor tő, mely összevethető a zűrjén 
vomid'z főnévvel, melynek jelentése „<szemveréssel okozott> ártás, 
betegség". Ebből van a zűrjén ige is: vomid'zalni, aminek jelenté-



se: „szemmel ver, árt". Ha ez a finnugor feltevés helytálló, akkor 
a szó a pogány kori szellemi örökség maradványa. A tő eredetileg 
„varázsolni, varázsige" jelentéseket hordozhatott, az ige jelentés-
fejlődése szerint pedig: „varázsol, varázsigét mond" —> „varázsi-
gével könyörög valakiért, valamiért" —> „valakihez könyörög" —> 
„istenként tisztel" lehetett. A fentebb említett „kínál" jelentés való-
színűleg szintén ősi örökség s a pogány kori áldozatbemutatással 
lehet kapcsolatban. 

Az imád szónak az ím és áld összetételeként való magyarázata 
azonban téves elmélet. Az ima szó végső kialakulása pedig Bar-
czafalvi Szabó Dávid nyelvújítási elvonása.64 

Ez az etimológiai gondolatsor is szépen bizonyítja, hogy anya-
nyelvünkben az „imádság" szavunk eredetileg is már a kultusz 
része volt, pogány istentiszteleti alkalmazása máig ismert. Minden 
bizonnyal innen származott át a keresztény szóhasználatba is. A 
szó szinonimái is ezt igazolják: fohász, imádkozás, ájtatoskodás, 
könyörgés, esedezés, esdeklés, áldás, zsolozsma, breviárium. kL 
„imádkozik" esetében pedig: imád, könyörög, fohászkodik, ájta-
toskodik, sóhajt(ozik).6S 



3. Az imádság antropológiai megközelítése 
Ahogy a nyelv szervesen hozzátartozik az emberhez, láttuk, 

hogyan hordozza jelentéseinek alapjaiban egy-egy kifejezés, szó 
azt az ősi emberi magatartást, amit mára röviden kifejez. A nyelv 
mélyebb rétegeivel foglalkozó filozófiai és pszichológiai kérdés 
lenne azt megtudni, miért éppen úgy alakult egy szó jelentéstartal-
ma, ahogy ma használjuk. De maradjunk választott témánknál, 
az imádságnál. 

Amikor az ember legősibb magatartását vizsgáljuk, az imád-
ság, mint vallásos magatartás, ott van a kezdeteknél. Josef Rudin 
szerint ez egészen egyedülálló módon van jelen az emberiség kez-
deteitől fogva. Az animizmustól, a törzsi vallásoktól, a természeti 
vallásoktól egészen a judaizmusig, az iszlámig és a kereszténysé-
gig. Az Ószövetség emberképe a szükséget szenvedő emberről be-
szél, aki mindig szomjas valamire, valakire. Nem tud meglenni 
anélkül, hogy be ne lélegezne valamit mindig, s ez a légszomj tart-
ja meg ember-mi voltában. Belélegzi az egész valóságot, mely őt kö-
rülveszi. Istenre is így szomjas az ember, amikor lénye részeként 
tekintjük az imádságot, mint lételemet.66 Egyetemes módon jelent-
kezik tehát az imádság, amióta vallásos magatartásról beszélhe-
tünk. Felmerül a kérdés, hogy nem olyan alapstruktúráról van-e 
itt is szó, amely az embert lelkileg épnek és egészségesnek segíti 
megtartani? C. G. Jung kifejezésével élve: nemde egy archetipikus 
jelenséggel állunk-e itt is szemben? Nem úgy vagyunk-e megal-
kotva, hogy lelki-pszichikai alkatunknál fogva is állandóan Istent 
keressük, s felborul benső egyensúlyunk, ha nem tapasztaljuk 
meg az Istennel való találkozás élményét? 

Rudin három olyan lélektani hajlamra mutat rá, amelyek a 
vallásos magatartás kiindulópontjának tekinthetők: az élettől való 
félelem, az ősbizalom és az archetípusok.67 

Az irracionális tényező életünkben éppen az imádság által szó-
lítható meg, az ember lényegéhez tartozó magatartás. „Az ember 
eszes állat" - mondja a skolasztika, de ez a kijelentés nem zárja ki 
az irracionális tényezőt életünkből. Éppen emberi mivoltunk az, 



amely képes megnyílni a pusztán ésszel fel nem fogható felé. Ez 
az a képesség, amelyet a transzcendenciára való nyitottságnak, sőt 
vágynak nevezünk. Éppen ez igazolja istenképiségünket, hogy 
szüntelenül azt a Teremtőt keressük, Akiben örök vágyunk végleg 
beteljesül, kiegészül. Ebből fakad vallásos magatartásunk, amely-
lyel Istent keressük, ill. megszólítjuk. Hermann Stenger erről szó-
ló gondolatmenete leírja az ember participációs igényét és transz-
cendencia utáni vágyát. Bemutatja, hogy az emberi kapcsolatok 
miként teszik az embert alkalmassá minderre.6* Ennek ősmintája 
a gyermek bensőséges kapcsolata édesanyjával, ahol a participá-
ció okozza boldogságát. Ez tehát az ősbizalom, amire az ember és 
a valóság viszonya épül, amely az ép személyiség pillére (E. H. 
Erikson), az alapvető „egész-ségnek" az érzése, a hit és remény 
ontológiai forrása.69 Lassan ez a szoros kapcsolat felbomlik, és 
mások felé kezdi kialakítani kötődéseit, s mégis, amit magával 
hoz, az a védettség, az eggyé válás és az együttlét vágya. Ha ez 
megvan az emberben, akkor válik képessé bízni és hinni egy felet-
te álló szerető, személyes Lényben. Természetesen ennek a Lény-
nek olyan mértékben lesz anyai és apai jellege, amennyiben ezt 
szüleitől megtapasztalhatta a felnövekvő ember. Ez a gyermeki 
alapmagatartás, bizalom lesz a vallásos hit s a személyes imádság 
alapja. 

Azonban az ember ennél is többre vágyik, sőt képes túlmutatni 
önmagán: léte a transzcendenciára nyitott lét. Önmagán túlmuta-
tó szellemi tartalmakat és értékeket keres, hogy azokkal egyesül-
hessen. Helmut Plessner kifejezésével élve: az emberi létforma ex-
centrikus pozíció, azaz valósága alapját önmagán kívül keresi, 
így pozíciója és Isten kölcsönös relációban állnak, s ez lesz az 
ember vallásosságának gyökere.70 A participációs igény s e vágy 
az ,,önmagunkon-túl-lévő" létre, valójában elnyomhatatlan, le-
gyen az elnyomó bármilyen ideológia vagy érv. Emiatt nyughatat-
lan a mindig kereső ember s ezen igényünket keressük személyes 
kapcsolatainkban is, a barátságban és a szerelemben. Azonban a 
kapcsolatok tovább rétegződhetnek a másikkal való törődésig, ill. 



a segítői és tanácsadói viszonyig. Ennek legnemesebb fokozata az 
irgalmasság gyakorlása, a szolidaritás vállalása a másikkal szemben. 
A hit perspektívájában ez a cselekvő szeretet, az imádság legneme-
sebb módja, amikor „nemcsak szóval és ajakkal, hanem tettekkel 
imádjuk Istent". Ekkor a másikban Istent szolgáljuk önmagáért s 
egyúttal a transzcendenciából válik valami megfoghatóvá. 

Amikor azt vizsgáljuk, hogy hol van jelen mindebben az aka-
rat és a kegyelem, észrevehető, hogy a kettő valamiképpen együtt 
van jelen. Hiszen az embernek módjában áll mindig dönteni, 
hogy enged-e ennek a belső hajtóerőnek, amely a transzcendens 
felé viszi. Szabad akaratából való törekvése az isteni jó felé nem 
pusztán abból fakad, hogy valami jó felé tör, hanem azért törek-
szik arra, mert az jó.71 S hogy ezt megteheti, annak oka éppen te-
remtett mivolta s ezáltal kegyelemként fogható fel ez a benne lévő 
keresés. Egy nyitott lehetőség, amivel azonban szabadon bánhat. 
Az emberi kultúra s annak végeláthatatlan művelése is arról ta-
núskodik, hogy lényünk túl akar mutatni önmagunkon. Mégis 
mi az a hajtóerő, belső ösztön, mint kegyelem, amely tovább viszi 
az embert ebben a messzire mutató keresésben? - teszi fel a kér-
dést Pannenberg.72 Bizonyára mindaz, amit az ember testi-szelle-
mi értelemben elérhet, nem tudja kielégíteni maradéktalanul ezt a 
belső vágyat. Arnold Gehlen „meghatározhatatlan kötelesség-
nek" nevezi ezt.'3 Ezzel akar az ember a vágyott Szemközti-Való-
sággal találkozni, akit Istennek nevez. 

Az imádságban, mint emberi tettben ott van a vágy Isten meg-
ismerésére, a Vele való egységre. Szubjektív ismeretre is vágyunk 
Róla a megismerésen keresztül, s ezért az akarat is ezt szolgálja.74 

Az akarat szorosan összefügg tehát a személy szabadságával, 
amelyet az etika három formában tárgyal: a természetből fakadó 
szabadság, emberlétünkből fakadó szabadság és a kegyelemből 
fakadó szabadság. 

Ezek jelentését és összefüggését jól szemlélteti az alábbi ábra:75 



ÉRTELMI SZINTEK ÉRTELMI IGÉNYEK 

Az emberi tevékenység értelmi szintjei és értelemigényei 

Az ábra alsó részén a humanitás, ill. a moralitás, mint az érle-
lem legmagasabb betetőző foka látható. Ezen a szinten fonódik 
össze a vallás kérdésével. A keresztény hagyomány szerint a gya-
korlat moralitása itt összefügg a hit értelmi síkjával, ahol pedig 
már a kegyelemből fakadó szabadságról beszélünk.76 

Ennek következtében, mivel az ember egészében az Istenre vo-
natkoztatott lény, az imádság egészen az ebből fakadó vallási ak-
tust valósítja meg. Ekkor ráhagyatkozik saját lényege transzcen-
denciájára, s alázatosan megtapasztalja, hogy megszólított ember, 
s Isten személyes titka legbelül érinti szubjektív valóságát. Az em-
ber személyes imádsága Istenhez fordulás egész lényével. Ez az 
ima maga is kegyelem, hiszen elfogadhatjuk általa Isten szeretetét 
és üdvözítő akaratát. így találkozik az emberi és isteni szándék 
(akarat).77 

Végül lássunk néhány szép példát arra, hogyan imádkoztak 
néhányan, akiknek imái máig velünk maradtak. Mindegyikben 
tetten érhető az emberi akarat és az isteni kegyelem egymásra 



utaltsága. S egyúttal mindegyikből az alázatos ember kérése, hó-
dolata hallható, ahogyan Teremtője felé fordul, Akitől léte függ, s 
Aki felé tart. 

Szent Benedek (480-547/560): 
„Irgalmas Istenem, adj nekem 
értelmet, hogy megértselek, 
lelkületet, hogy befogadjalak, 
buzgóságot, hogy keresselek, 
szívet, hogy szeresselek. 
Add, hogy tetteim Téged dicsőítsenek, 
adj nekem türelmet, hogy virrasztva várjalak. 
Ajándékozz meg szent jelenléteddel, 
adj nekem jó halált és 
boldog föltámadást az örök életre. Amen"™ 

Flüei Szent Miklós (1417-1487): 
„Uram, vedd el tőlem, ami elfordít Tőled. 
Uram, add meg nekem, ami engem Hozzád vezet. 
Uram, végy el engem magamtól és adj Neked engem."79 

Avilai Szent Teréz (1515-1582): 
„Semmi se nyugtalanítson, 
Semmi se rémítsen. 
Minden elmúlik, Isten nem változik. 
A türelem mindent elnyer. 
Aki Istent birtokolja, annak semmi sem hiányzik. 
Isten egyedül elég."80 

Loyolai Szent Ignác (1491-1556): 
„Vedd Uram és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, 
értelmem és egész akaratom, 
mindenem, amim van és amivel rendelkezem. 
Te adtad nekem mindezt, 



Neked, Uram, visszaadom. 
Minden a Tiéd, 
rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. 
Add nekem szereteted és kegyelmed, 
mert ez elég nekem."81 

Charles de Foucauld (1858-1916): 
„Atyám, Rád hagyatkozom, 
tedd velem, ami Neked tetszik. 
Bármit teszel is velem, megköszönöm. 
Kész vagyok mindenre, 
elfogadok mindent, 
csak akaratod teljesedjék bennem 
és minden teremtményedben. 
Semmi mást nem kívánok Istenem! 
Kezedbe ajánlom lelkemet, 
Neked adom Istenem, 
szívem egész szeretetével, 
mert szeretlek Téged, 
és a szeretet sürget, 
hogy egészen Neked adjam magam, 
hogy fenntartás nélkül 
kezedbe helyezzem életemet 
határtalan bizalommal, 
mert Te vagy az én Atyám!"82 

Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881-1955): 
„Dicsőséges Krisztus, Te vagy az Anyag ölén titokzatosan szét-

áradó Erő és vakító Központ, amelyben találkozik a Sokféle Való-
ság számtalan rostja. Győzhetetlen Hatalom vagy, akárcsak a Vi-
lág, és meleg, akárcsak az Elet. Homlokod hóból van, szemed tűz, 
lábad pedig csillogóbb, mint olvasztott arany. Kezed fogja egybe a 
csillagokat. Te vagy az első és utolsó, az élő, a meghalt és föltáma-
dott. Te gyűjtesz áradó egységedbe minden szépséget, minden ízt, 



minden erőt, minden formaváltozatot. Téged keresett kiáltó sza-
vam, mely oly messze ér, mint a Mindenség. Csakugyan Te vagy 
Uram és Istenem!"83 

Csingiz Ajtmatov (1928-): 
„...Én hinni akarom, hogy te vagy, s hogy itt lakozol a gondo-

lataimban. És amikor imával fordulok hozzád, valójában magam-
hoz fordulok terajtad keresztül, megadatott nekem ebben az órá-
ban úgy gondolkodni, ahogy te magad gondolkodnál, Teremtőm. 
Hiszen erről van szó! Ezek meg, a fiatalok, nem gondolnak erre 
és lenézik az imádságot. De mit tudnak majd mondani maguknak 
és másoknak a halál nagy órájában? Sajnálom őket, hogyan fejt-
hetik meg a maguk emberi titkát, ha gondolataik nem tudnak 
olyan magasra emelkedni, mintha valamennyien istenné válná-
nak? Bocsásd meg nekem ezt az istenkáromlást..."84 



4. Az imádság fenomenológiai megközelítése 
Az emberi imádság mint jelenség alapja minden vallásban a 

belső, vallási igény. Velünk született adottság, egész emberségünk 
része, mint benső magatartás. Ez az igény nem valami passzív 
vallási fogékonyság, hanem aktív, annyiban, amennyiben ezt az 
igényt az ember aktív hozzájárulása segítségével lehet kielégíteni. 
Aquinói Szt. Tamás nyomán Istenre való ráirányultságról, Isten-
hez való odarendeltségről beszélünk (ordo ad Deum). Mint lát-
tuk, ez adja az imádság antropológiai alapját is, amikor az emberi 
természet igényli az Isten megismerését és akarata teljesítését. 
A skolasztika nyomán emberségünk kibontakozása egyik formá-
jának tekintjük ennek az odarendeltségnek a vallásos életben való 
megnyilvánulásait, így az imádságot is. 

A XX. sz. eleje óta a kutatók beszélnek a vallási érzékről, a 
„sensus numinis"-ről. Ez nem azonos a fenti vallási igénnyel és 
semmiképpen nem feltételezhetünk egyfajta lélektani „érzékszer-
vet", amivel a vallási tapasztalatokat befogadhatnánk. A befoga-
dás módja túllépi a racionalitást, mivel sokkal mélyebben vannak 
gyökerei az emberi természetben. Az egyik legjelentősebb vallásfe-
nomenológus, Rudolf Otto az őseredeti vallási érzéket, amivel kö-
zelebb jutunk a vallás „tárgyához", Istenhez, „numinózumnak" 
nevezi.85 Ez az isteni megragadására való képesség van jelen az 
imádkozó emberben, amikor imádságával megragadja a „miszté-
riumot", a titkosat. Ez pedig egyben félelmetes (tremendum) és egy-
ben elbűvölő (fascinosum) is. Ez utóbbival, mint titokkal való ta-
lálkozásban jön létre a legmagasabb találkozás, pl. a művészetek-
ben és - Otto szerint - a vallási tapasztalásban és élményben is.86 

Benső vallási igényünkből vallási élmény, ill. magatartás akkor 
válhat, ha külső körülmények által aktualizálódik. A vallásos ne-
velés, a vallásos környezet, az isteni kegyelem által történő felisme-
rések tartoznak ide. Ezek a körülmények kell, hogy találkozzanak 
azzal a benső emberi törekvéssel, amely a vallásos magatartásra 
sarkallja az embert. C. G. Jung ezt a benső hajtóerőt, keresést az 
isteni után, archetípusként magyarázza.87 



Az imádság szerves része a vallási kultusznak, ahol istentiszte-
leti cselekedetekben nyilvánítjuk ki hódolatunkat Istennek. Ennek 
két formája, az áhítat és bizonyos előírások teljesítése az ember ré-
széről, szándékos cselekedet, sőt szolgálat, hogy az imádkozó kér-
je, hívja Isten segítségét, kegyelmét. E két elem könnyen arányt té-
veszthet, amikor pl. a rítusok túlsúlyba kerülnek az áhítat kárára 
s formálissá lesz az imádság. Ellenkező esetben túlzott spiritualiz-
mus jöhet létre. A kettő egyensúlyára van szükség, mivel csak így 
tudnak érzelmeink, értelmünk és testünk is teljes módon reagálni 
az álélt tiszta vallási élményre. Ebben az esetben a kultikus maga-
tartás, az imádság formája visszahathat a belső tartalomra. Mind-
ez kialakítja a vallásos tiszteletet, amely Istenre vonatkoztatva imá-
dattá lesz. Ekkor az ember átérzi függőségét és kész önmaga át-
adására. Ennek elérésére az egyszerűbb törzsek vallási szokásaik, 
szertartásaik pontos elvégzését hangsúlyozzák, míg az egyeteme-
sebb jellegű vallások a hit és a szándék, az átélés jelentőségét emelik 
ki. A ritualizmus és esetleg a mágizmus veszélyével szemben a 
tiszta vallásosság hiszi, hogy Isten nem kényszeríthető, ill. befo-
lyásolható a rítus által. Az imádság ugyan jó illatú áldozatként 
juthat Isten elé, mégis „hatása" nem kényszerítő erőnek köszön-
hető, hanem Isten jóakaratú, szabad tetszésének, kegyelmének, 
ill. a kinyilatkoztatásban található ígéreteinek. 

Az imádság mint vallási kultusz formailag mindig bizonyos 
helyhez (templom, oltár), ill. szent időkhöz (vasárnap, nagyböjt, 
szentév) kapcsolódik. Mircea Eliade használja a kultusznál az 
„illud tempus" fogalmát, amely az emlékezést és az eseményt a je-
lenbe hozó szent időre utal.*8 A kultusz kifejező eszközei pedig 
igen sokfélék lehetnek, mint imádságok, felkiáltások, testtartások, 
áldozatok, tisztulási szertartások, szentségi jellegű cselekedetek, 
rítusok, etikai előírások megtartása. Ezek között az imádság lehet 
akár meditativ, elmélyülő vagy éppen táncforma egyes népeknél. 
Az áldozatbemutatás alkalmával az ember önmagát adja Isten-
nek, s egyúttal az ajándékozót is elfogadja. így áldozatbemutatá-
sunk állandó hálaadás a Teremtőnek, aki szüntelenül adja aján-



dékait. Az áldozat bemutatása is imádság keretében történik. Az 
imádkozó, akár közösségben, akár egyénileg végzi imáját, elismeri 
azt a viszonyt, ami Isten és őközötte fennáll. Úr és alattvaló, atya 
és gyermek, szerető és szeretett, kölcsönös barátság módjára éli 
meg ezt a kapcsolatot. Minél inkább átadja magát ebben a kap-
csolatban az ember, annál inkább találkozik Isten jelenlétének tu-
datával, annál életszerűbb lesz ez a benső kapcsolat.Bg A misztikus 
szerzők ennek a kapcsolatnak a legmélyebb egységét a szerelem-
hez hasonlítva lelki násznak is nevezik.90 

A fejezet összegzése 
A fejezet első részében tisztázhattuk, mit jelent a dogmatika 

alapján az imádság fogalma. Kulcsszava: a párbeszéd. Természe-
tesen nem az emberi értelemben vett dialógusról van itt szó, ha-
nem az Isten és az emberi lélek közti kapcsolatról. Ennek alapján 
a továbbiakban két tényezőt vizsgáltunk: a kegyelmet, mint az Is-
ten felől érkező ingyenes ajándékot, ill. az akaratot, amennyiben 
az embert mint képességi lényt tekinthetjük. 

A második részben az etimológia síkján kerestük a választ, 
hogy az emberi gesztus és a nyelv az „imádság", „imádkozik" 
szavak vizsgálata alapján milyen elemi kommunikációs eszközö-
ket és mélyebb jelentéstartalmat tudnak bemutatni. Az ember a 
nyelvében él és ezáltal fejezi ki ez esetben is mindazt, amit a puszta 
szó és a leírt betűsor önmagában kifejezni még képtelen. A jelen-
tés lelkét és tartalmát éppen az ember maga adja meg legbensőbb 
közlési szándéka segítségével. 

A harmadik alfejezetben láttuk, hogy ez a benső közlési képes-
ség már a kezdeteknél mennyire elemi, emberi tulajdonságunk. 
Ezáltal is igazolható, hogy isteni teremtettségünknél fogva a 
transzcendenciára nyitott és arra éhező lények vagyunk. Ennél a 
képességünknél fogva lehetünk képesek az imádság magatartásá-
ra is. Sőt a szeretet gyakorlásával Isten felé irányulva önmagun-
kat is meghaladhatjuk. 



Végül a negyedik részben az imádságnak a vallásosságban el-
foglalt helyét kerestük s láttuk ennek kultikus megjelenését is, 
mint az emberi imádság formális megnyilvánulását. 



II. FEJEZET 
AZ IMÁDKOZÓ EMBER ÉS EGYHÁZ 

NYUGATON ÉS KELETEN 

Ennek a fejezetnek az első része bemutatja a „lelkiség" és a 
„kultusz" kifejezéseket, majd az Ószövetségtől kezdve ismerteti a 
nyugati keresztény lelkiség és kultusz történetét egészen napjain-
kig. Egyúttal egy vallásfenomenológiai bemutatásról is szó van itt, 
mivel a kultusz mint imaforma alakulását is nyomon követhetjük. 

A második rész az imádság formáit kutatja a keleti keresztény-
ség hagyományában. 

Kérdésfeltevésünk az lehetne, hogy ennek a történeti ívnek 
nyomán vajon kimutatható-e az imádság lelkiségének alakulása, 
mélyülése. 

I. A nyugati egyház lelkiségének és kultuszának 
történeti áttekintése 
Ebben a fejezetben áttekintést szeretnék nyújtani arról, ho-

gyan alakul a nyugati keresztény lelkiség és kultusz a történelem 
folyamán, s ezzel együtt hogyan formálódik a személyes imádság 
gyakorlata, annak lelkiségi és emberi tényezői. Mindenekelőtt 
azonban tekintsük át, mit jelent ez a két fogalom, amivel foglal-
kozni akarunk! 

A „lelkiség" szó latin megfelelője: spiritualitás. A kifejezés a 
francia nyelven keresztül (spiritualité) lett közkedvelt Nyugat-Eu-
rópában. Mielőtt ezt a kifejezést használták volna a lelki iroda-
lomban, a „jámborság - vallásosság - lelki élet" fogalmakat al-
kalmazták. Ma már azonban nem lehet pusztán ezekkel a szavak-
kal visszaadni a mélyebb tartalmat, ezért is már igen gyakran 
használják a „lelkiség" szót, s nagy az érdeklődés a lelkiségi moz-



galmak, lelki csoportok iránt is. Egyre inkább szükségesnek lát-
szik, hogy a lelkipásztori szolgálat is minél inkább „lelki, spirituá-
lis" legyen. Mindez azt mutatja számunkra, hogy valójában a lelki 
éhség ma nagyobb, mint valaha. Mindig kevesen lesznek azok, 
akik „hivatalból" kell, hogy ezt csillapítsák a keresőkben és a bi-
zonytalan hívőkben. Minden kereszténynek el kell mélyítenie hitét, 
hogy beállhasson ebbe a fontos szolgálatba. 

A lelkiség fogalma azonban továbbra is nagyon tág s ezért bi-
zonytalan. Felmerülhet, hogy a „lelki" jelző szemben áll a „lélek 
nélkiili"-vel, ill. az anyagival vagy a realitással, de erről nincsen 
szó. Mindenekelőtt megállapíthatjuk azt, hogy az ember Istennel 
szemben megélt konkrét alapmagatartását kell néznünk, ebből ki-
folyólag a lelkiség is olyan sokszínű, mint maga az ember és kap-
csolata Istennel.91 

A fogalom eredete és tartalma szerint az újszövetségi 7rv£ü-
juaTiKtoç (pneumatikósz) szóból származik, amit a latin spirituali-
tás szóval fordítottak le. Jelentéstartalmát tekintve keresztény eg-
zisztenciát értettek alatta. Ma sem tudunk sokkal pontosabb jelen-
tést adni e kifejezésnek, mikor kapcsolatba hozzuk Jézus Krisztus 
Lelkével, akiből a nyíltság fakad az emberi egzisztenciára, az em-
beri feladatokra. G. Stahel így fogalmazza: „megnyílni a mélység 
előtt", míg K. Rahner pedig: „élet a Szentlélekből", „a hit, remény 
és a szeretet módszeres és tudatos kifejlesztése". P. M. Zulehner-
nél: „a lelki ajándékok személyes elfogadása", „a hit megvalósítása 
a konkrét életfeltételek között"; vagy A. Rotzetter szerint: „a ke-
resztény ember egzisztenciája, amennyiben elfogadja Isten Szent-
lelkét és kibontakoztatja az élet sokféleségében".92 M. Dupuy pe-
dig a lelki élet jellemzőjeként említi a spiritualitást, mint „a Lélek 
által támasztott életet, amit Jézus ad". Ennek jelei a Lélek gyümöl-
csei, amelyeket Pál apostol foglal össze. (Gal 5,22)'" 

Ezek a példák is jól szemléltetik, hogy a lelkiség forrása alap-
vetően kegyelmi, Isten ajándéka. Az első Pünkösd óta tudjuk, 
hogy ez az ajándék maga a Szentlélek s O az, aki ma is olyan gaz-
dagon adja a kegyelmet, amely által kiformálódhat bennünk a ke-



resztény lelkiség, Jézus követésének módja. Erre az ajándékra az 
embernek válaszolnia kell. 

A kultusz adja meg ezt a választ. S ha már válasz, akkor kap-
csolat Isten és ember között. Isten mindig a kezdeményező, mint 
láttuk, s az ember szabad akarattal erre válaszol kultuszával, is-
tentiszteletével. Imádja, dicsőíti és kéri Istent a közösségben, mint 
Teremtőjét, aki felé kötelessége ez a tisztelet. A választott nép volt 
az, amelyiknek hivatása lett ez a szolgálat, tanúságtétel, hogy kul-
tuszt emel Istennek. A héberben a szó az 'abad gyökből szárma-
zik, ami annyit jelent: „szolgálni".94 A kultusz kizárólag Istennek 
jár s ezért elsősorban az imádás jellemzi. Alapformáit tekintve 
(pászka, Eucharisztia, ima, áldozat) lényeges eleme mindig a 
visszaemlékezés, ill. az eszkatológikus remény megvallása. Ebből 
fakad az Egyház emberi-keresztény gyakorlata is: a martyria (a 
hit hirdetése), a diakónia (a hit gyakorlása) és a liturgia (a hit ün-
neplése).95 

A liturgia megnevezés a görög Xeiropyia (leiturgia) szóból 
származik, jelentése: „a nép cselekvése, műve", „a nép szolgála-
ta", „mű a népért". Ezzel a szóval jelölték az ószövetségi kultuszt 
is a görög fordításban, az egyetemes Egyház hivatalos istentiszte-
letének megnevezésére azonban csak a XVI. sz.-tól használják. A 
jelentéstartalomból is látható, hogy az emberi közösség szabad tet-
téről van szó, ahogyan Istent tiszteli, emlékezik és válaszol kezde-
ményező szavára.96 Párbeszéd az isteni és emberi történés között, 
Isten üdvösségszerző tette értünk Krisztus által s egyúttal a mi vá-
laszunk dicséretben, hálaadásban és könyörgésben, ugyancsak 
Krisztusban a Szentlélek által. Az Egyház születése óta a liturgia 
Jézus Krisztus misztikus testének, a főnek és a tagoknak nyilvá-
nos, hivatalos és szent istentiszteletét jelenti, ahol a hívők kereszt-
ségük és szolgálataik alapján végzik és gyakorolják Krisztus papi 
hatalmát.97 

A liturgia egész keresztény életünk forrása és csúcspontja, 
ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja.98 Általa valósul meg az Isten-
ember közti kapcsolat, az embernek emberhez való viszonyához 



pedig erőt ad. Része a lelki életnek, de nem pótolja azt, hiszen nél-
külözhetetlen az egyéni imádság és áhítatformák gyakorlása is." 

A lelkiség és a liturgia, mint kultusz közti összefüggéseket rö-
viden összefoglalva el lehet mondani, hogy a minden hívőnek szó-
ló keresztény életszentségre való meghívás alapja: Krisztus üdvö-
zítő műve. A liturgia és a szentségek alkalmazása és átélése által 
részesedhetünk belőle, de leginkább az Eucharisztián való gyü-
mölcsöző részvétellel.100 E liturgikus lelkiség lényegéből a követ-
kező tulajdonságok fakadnak: szentháromságos, az ókeresztény 
liturgia üdvtörténeti értelmében, egyházi, mint az Egyház hivata-
los cselekménye, és közösségalkotó, mint közösségi cselekmény. 
Továbbá szimbolikus, mivel szent jelekhez kötődik, szóbeli, mert Is-
ten igéje táplálja és eszkatológikus, mert minden liturgia mint jel 
utal a Parúziára. 

A liturgikus lelkiség leginkább a II. Vatikáni Zsinat után kez-
dett hatni, előmozdítva a megújulást, és a keresztény élet iskolája 
lett. Nem csupán egy a többi lelkiség között, hanem az Egyház lel-
kisége.101 

Mielőtt a keresztény lelkiség és kultusz történetét vizsgálnánk a 
személyes imádság szempontjából, át kell tekintenünk röviden az 
ószövetségi gyökereket is. 

Az ószövetségi hagyományban az imádság szerves része volt a 
zsidó emberek életének. Lelkiségük alapja az eseményekhez való 
viszonyulásukból fakadt: amikor az elmúlt eseményekre emlékez-
tek, imádsággal tették ezt. Amikor az eljövendőkre gondoltak és 
Isten üdvösségének bekövetkeztéért könyörögtek, imádságuk ré-
sze lett ez is. Imájuk szervesen a történelmi eseményekbe kapcso-
lódott és a választott nép történetében is ez látható. Hitüket napja-
inkig ez a szemlélet határozza meg, alapvetően máig az emlékezés 
gyakorlata. 

Legnagyobb imádkozó példaképük Mózes, aki közbenjáró 
imájával Jézust jelzi már előre. (Kiv 33,17) Dávid király imádsá-
gát a bűnbánat lelkisége jellemzi. (lKir 8,47) Ezt az imaszolgála-



tot folytatják a próféták, akik az imádság emberei voltak. Legjel-
lemzőbb Illés példája. (IKir 18,36k) Azonban a fő hangsúly min-
dig a gyülekezet imádságán volt, amely pedig a zsoltárok imádko-
zását jelentette. Ezekben a költeményekben összegeződik minden 
eddigi imaforma: a visszaemlékezés, a prófécia, a bűnbánat és a 
közbenjárás, az ujjongás vagy a panasz szava. (Zsolt 44; 74; 77) 
Az egyéni imádságokon kívül a király imái voltak ezek, gyakran 
Dávid maga a szerzőjük. Az egyén és a közösség a zsoltárokon 
keresztül kapcsolódott össze. Jézus is, mint Dávid leszármazottja 
imádkozta a zsoltárokat, ezzel megvalósítva közvetítő szerepét 
mennyei Atyja és az emberiség között. (Mk 10,47; 11,10; Zsolt 
118,26) A zsoltárimádsággal gyakran fordult a választott nép Is-
tenhez a megpróbáltatás idején, ezzel is a valós életből kiindulva 
fogalmazta meg vágyát, könyörgését. (Zsolt 6,7; 11,1; 22,2; 55,7; 
69,4; 102,6; stb.) Ezek az imádságok kifejezik a könyörgő ember 
Istenre szorultságát, teljes ráhagyatkozását a próbatétel tüzében. 
Ehhez társul a kegyelemről alkotott tapasztalata, ahogy Isten elkí-
sérte őt a vándorlásban. Ebben bízva fordul hozzá a zsoltáros, a 
hit várakozásával, vajon most kudarcot vall-e Isten szándéka az 
egyénnel és a néppel? Ez a bizalom végigkíséri a zsoltárimákat 
(Zsolt 25,2; 55,24) s a gondviselésbe vetett bizakodó hit és a hála-
adás, dicséret hangja is egyre gyakrabban megszólal bennük. 
(Zsolt 22,25; 23,4; 116,10; 119,143; 140,14)'02 

A zsidó nép monoteizmusa igen bensőséges kapcsolatot segített 
elő Isten és őközöttük. Ez a személyesség nemcsak a zsoltárokban 
fejeződik ki művészi módon, hanem az Énekek énekében és a Sa-
lamon király nevéhez fűződő bölcsességirodalomban is. Az egyéni 
hitélet mélységét Jób könyve és a Prédikátoré illusztrálják szemlé-
letesen.103 

A lelkiség kifejeződött a nép kultuszában is. Ennek helye elein-
te elsősorban a jeruzsálemi templom volt. A babiloni fogság utáni 
időktől kezdve azonban megindult a zsinagógai istentisztelet, hi-
szen a salamoni templom Kr. e. 587-ben elpusztult. A zsinagógai 
szolgálathoz már nem kellett kifejezetten pap részvétele, aktív vilá-



giak is végezhették a felolvasást, az előimádkozást, igehirdetést. 
Jézus maga is bekapcsolódott ebbe a szolgálatba színrelépése ele-
jén. (Mk 1,21; Lk 4,15k) 

A liturgia imádságos és igehirdető részből állt. Az imák jelle-
gük szerint magasztaló, dicsőítő, kérő imák voltak, ill. csendes 
magánimák. Ebből a korból nem sokat tudunk a személyes magán-
ima jellegéről, de annyi bizonyos, hogy a közösségi imaformákra 
épült, azokat alkalmazta az egyén is magánimájában, különösen 
a zsoltárokat, a prófétákat, ill. a Tóra szövegeit. Ezekre szép példa 
Szűz Mária Magnificatja (Lk 1,46-56), Zakariás Hálaéneke (Lk 
1, 68-79) és Simeon magasztaló imája (Lk 2,29-32). Mindez iga-
zolja számunkra, hogy az imádkozok emlékezetükből és szívükből 
vették azt az imát, mely által teljes lényükkel és akaratukkal for-
dultak a Teremtőhöz. Ezzel egyúttal válaszoltak Isten kegyelmé-
nek megelőző tettére. 

Az ószövetségi liturgia harmadik fő területe pedig a házi ün-
neplés volt. A sabbat, a pászkalakoma, a körülmetélés szertartása, 
a névadás és a házasságkötés ünneplése mind házi keretek között 
folytak. A zsinagógák mellett az ókeresztény vallási gyakorlat he-
lye egyre inkább a családok házai, lakásai lettek. Mindkét hely-
szín alkalmas volt arra, hogy megtartsák a kapcsolatot a zsidó-
sággal s egyúttal saját köreikben is maradhassanak ünnepelni az 
Eucharisztiát. Ezt már elsősorban házaknál végezték az első ke-
resztények. (ApCsel 2,46) Ez a lakoma előképe a messiási ország-
nak, ahol Jézus a házigazda. Az ókeresztény liturgia óta a mai 
szentmise formájáig számos elemet őrzünk a zsidó liturgiából, de 
tele keresztény szimbólumokkal és tartalommal.104 

Ez a liturgia, valójában kenyérszegés, az ókeresztény közössé-
gekben az utolsó vacsora eucharisztikus áldozatának megújítása. 
Legfőbb ténye az Úr emlékáldozata, Testének és Vérének áldozata, 
ezzel hirdetve az ő halálát. (IKor 11,26) A Krisztussal való asztal-
és életközösség fogta össze a hívőket, akikben már az Úr Lelke élt. 
(IKor 15sk) Ez a kultusz már a megdicsőült Kyrios Krisztust hir-
dette s ezáltal egészen elvált az ószövetség kultuszától.10' 



Az ókeresztény lelkiség alapelemei voltak a keresztség és a Lé-
lek átadása kézrátétel által, a bérmálásban. Csak az vehetett részt 
a legjelentősebb szentségen, az Eucharisztián, aki ezekben is ré-
szesült. így vált a hitjelölt teljes jogú tagjává a születő Egyháznak. 

Az ókeresztény kultusznak is már három oldala van, mint Iz-
rael kultuszának is volt: megemlékezik Krisztus felajánlásáról a 
mi üdvösségünkért, a jelenben megjeleníti a megdicsőült Urat, és 
közösségbe vonja a hívőket vele, végül pedig az utolsó nap re-
ménységét hirdeti, amikor elérkezik az Úr dicsősége.106 

A továbbiakban tekintsük át Söveges Dávid OSB Lelkiségtörté-
nete alapján a következő korszakok lelkiségi és kultikus történe-
tét.107 

Az ősegyház lelkiségének két legjellemzőbb leírása a Didaché, 
azaz „A tizenkét apostol tanítása" c. írásban és a Diognétoszhoz 
írt levélben olvasható. Mindkettő a II. sz. első felében született. Az 
első a megkereszteltek számára ad tanítást és szól a legalapvetőbb 
liturgikus elemekről: a keresztségről, a böjtről, az imáról és az 
Eucharisztiáról. A másik mű gyönyörűen mutatja be az első ke-
resztények életét, hogyan élnek: „mint ahogy a testben a lélek, az 
a kereszténység a világnak".108 

Az ókeresztény ember személyes imáját a Didaché szerint a na-
ponta többször végzett hálaadás, dicséret jellemzi. Gyakori imájuk 
a „Marana tha!" felkiáltás, használva az Újszövetség egyik utol-
só mondatát. (Jel 22,20) Szól külön a prófétákról, a karizmatikus 
emberekről, akiknél nem szabályozza az ima módját, idejét. Náluk 
minden bizonnyal élt a nyelvima, a glosszolália, ill. a prófétálás 
gyakorlata, amelyről Pál apostol is ír. (1 Kor 14) 

Ez az imagyakorlat elevenedett meg a XX. sz. különböző pün-
kösdi mozgalmaiban, ill. a Katolikus Karizmatikus Megújulásban 
is.109 

Az ókeresztény kor használta a rövid fohászokat, a köszönő és 
a dicsérő imát is. Az egyéni imát gyakran gesztusokkal kísérték: 
letérdelés, lebomlás, kelet felé fordulás, kitárt karok (orante-tar-



tás), lábujjhegyen Isten felé nyújtózni, stb.110 Római Szent Kele-
men a benső, csendes imáról is tesz említést, azonban a kezdők-
nek a rendszeres reggeli és esti imát ajánlja. Említi a kereszt jelének 
használatát is, ami csak később vált gyakorlattá: ujjukkal, össze-
zárt ököllel a homlokot, a szemet, a szájat és a szív tájékát jelölték 
meg vele. Az ima előtt gyakran kezet, arcot és lábat mostak, azon-
ban ez később csak gyakorlati okuk miatt maradt meg. Általában 
állva imádkoztak, amely a görög hatást mutatja még. Néha hasz-
nálták a pogány eredetű csókdobást is. A bibliai ima korábban 
hangos imádkozást jelentett, az őskeresztényeknél kialakult azon-
ban a csendes ima gyakorlata. Szent Benedek V. századi Regulá-
jában említi az imateremben végzendő magánimát. (RB 52. fej.) 
Az imát kölcsönös békecsókkal zárták az imádkozó keresztények. 

A IV. sz.-ban Evagriosz Pontikosz (346-399), aki a nitriai si-
vatagban volt remete, a lelki életre vonatkozóan írt műveket s ő 
már ismerte a misztikus imát, amit oratio purának nevezett. Tőle 
vették át a fogalmat Johannes Cassianus és Szent Benedek is.111 

A benső ima velejárójaként írtak a szerzők az imasírás gyakor-
latáról is (oratio lacrymarum), hiszen könnyeket nemcsak a bá-
nat miatt ejthet az ember, hanem örömében is. Később a középkor 
imaéletét jellemzi ez a gyakorlat."2 

Az egyéni imamódok mellett említendő a lelkiség alakulását te-
kintve a közösen végzett Eucharisztia és a zsolozsma kialakulása. 
Ebben a zsoltárimádságban, melynek eredete az ószövetségi gya-
korlatig nyúlik vissza, megjelennek a szentírási olvasmányok, a 
Miatyánk, a dicsőítések és a himnuszok. A „Te Deum", a „Te de-
cet" és a „Gloria in excelsis" imádságok is ebből a korból szár-
maznak. A Mária-tisztelet is megtalálható már ekkor, a „Sub tu-
um praesidium confugimus" kezdetű imádság a III—IV. sz.-ból 
származik. Ezt a kort még jellemzi az eszkatológia, amellyel a ha-
lált a végső ítélettel, ill. Jézus közelgő második eljövetelét várták az 
első századokban. Ez a lelkiség tovább élt később, ezt példázza 
Szent Benedek Regulája is az ide vonatkozó gondolatokkal. (RB 



4;45;47) A szerzetesség megjelenése a III. század végén szintén 
erre a lelkiségre utal, hiszen a szerzetesi élet elővételezi az eljö-
vendő paradicsomi állapotot. Ezt a bűntelen ősállapotot illusztrál-
ják az első szerzetesatyák életéről szóló leírások, amelyekben ezek 
a szentek együtt élnek békésen a vadállatokkal avagy azok szol-
gálnak nekik. 

E kor nagy szentjei és szerzetesatyái Remete Szent Antal, Szent 
Pachomiosz, Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Johannes Cassi-
anus és Szent Benedek. 

A további évszázadok meghozták a keresztény ókor végét, ame-
lyet Nagy Szent Gergely halálával datálnak 604-re. Az induló kö-
zépkor több időszakra bontható, hosszú történelmi szakasz. Né-
hány szemponttal mégis megkíséreljük legjellemzőbb lelkiségi vo-
násait felvázolni a lelkiség és a kultusz történetének tükrében. 

A VII-XI. sz.-ban megindultak a nagy keresztény missziók a 
bencés szerzetesek révén Európa-szerte. Népek lettek keresz-
ténnyé vezetőjükkel az élen, gyakran csak felszínes módon. So-
kan megtartották a pogány szokásokat is. Az Egyház nyelve a la-
tin lett s kiépült a középkori klerikalizmus, mely által egyre na-
gyobbá nőtt a távolság a papság és a szerzetesség, ill. a vallásos 
tömegek között. 

A kor jellemző lelkiségi vonásai közé tartozott az alázatosság, 
amellyel a nagy személyiségek szerényen meghúzódtak műveik 
mögött. (Nagy Károly, Nagy Ottó, Szent István, Szent Anzelm, 
Szent Bernát stb.) Továbbá a középkorra jellemző a lassúság, az 
állandóság, emellett jelen volt a komoly tekintélyhit. Az egész vilá-
got egy nagy egységként tapasztalták ebben a korban (univerza-
lizmus), s meglátták mögötte a Teremtőt. Az egységbe belefért az 
egyház és a világi hatalom egysége és kölcsönhatása is. A kolosto-
rokat a királyok alapították, ahogy erről az 1001-ből származó 
Pannonhalmi Alapítólevél is tanúskodik nálunk. 

A liturgia, a kultusz területén is változás állt be. Míg az ókor 
nem volt annyira liturgikus, addig a középkor folyamán egyre 



erősödött a liturgia szerepe a lelkiség alakulásában, a Szentírás 
ismeretének rovására. A liturgiába bekerülnek az addig csendes 
magánimának, ill. magánájtatosságnak számító formák, megje-
lent a „magánmise" a templomok számos mellékoltáránál. így 
csökkent a régi rítus kollektív szelleme s előtérbe került az indivi-
dualizmus, az egyén saját üdvösségének fontossága (pl. gyakori 
gyónással, azonban ritka áldozással). Ehhez járult a kialakuló 
túlzott tiszteletnyilvánítás, minél több külső jellel. Következménye 
éppen a ritkább áldozás lett, ill. a két szín alatti áldozás megszűné-
se. A másik gótikus jellegzetesség pedig a minden területen meg-
nyilvánuló hajlam a halmozásra: a rítusokban, misékben, ünne-
pekben, oltárokban, ruházatban stb. 

Ebben az időszakban a hívők mindent a maga realisztikus va-
lóságában kívántak látni (Schaulust, désir de voir). Mindent áb-
rázoltak, bemutattak, ha lehetett, tapintottak. A titkosat is valami-
képpen láttatták, így terjedt el a szentségimádás, az ereklyék tiszte-
lete, a keresztút végzése. 

A lelkiségre még jellemző volt Krisztus istenségének kiemelése, 
küzdve az arianizmus ellen. Mégis ez az Istenember emberközel-
ségbe jutott, mikor jászolban fekvő Kisdedként vagy fájdalmas 
Krisztusként tisztelték. Innen indult ki a későbbiekben sokáig élő 
szubjektív lelkiség. 

Az imaélet területén jelentős helyet foglalt el a szerzetesi zso-
lozsma, amelyet egyre több könyv alkalmazásával lehetett csak el-
végezni. A X. sz. után azonban hamarosan megszületett a rövidített 
változat is, a breviárium. A kegyelmi élethez szervesen kapcsoló-
dott a szentségek használata, melyeknek rítusa jelentősen bővült, 
átalakult. Az Eucharisztia formája is átalakult, inkább a szemé-
lyes hitéletre volt nagy hatással. Ekkor kezdték tisztelni a kitett Ol-
táriszentséget, s vált az egyéni áhítatgyakorlat elterjedt formájává. 

Az egyház életformájára erős benyomást tett a feudalista társa-
dalom számos eleme is. A testvéri kapcsolatokból atya-fiú viszony 
lett, jelentősen megnőtt a különbség a papság és a hívek életszín-
vonala, kulturáltsága között. A távolságot növelte még a megkü-



lönböztető papi ruházat, a latin nyelv használata, de a szentély el-
zárása és a pap háttal misézése is. 

Az Eucharisztia lelkiségében is változás történt. Az őskeresz-
tény időszakban még a hála imádsága volt. A középkorra a fel-
szálló hálából leszálló áldás lett. Isten ajándéka lett a mise, amely 
az átváltoztatásban száll alá a mennyből. így lett az Eucharisztiá-
ból epiphania, azaz Isten jövetele, megjelenése. Emiatt gyűltek a 
hívek az oltár köré, emiatt kívántak minél több szentmisén részt 
venni. E részvételt még az is elősegítette, hogy kialakult a mise al-
legorikus magyarázata, amit a kor szemléltető szimbolizmusa se-
gített elő. Ezáltal a hívek a szentmise minden részletét allegorikus 
magyarázatban jobban megérthették, mélyebben részt vehettek 
benne. (Pl.: a lépcsőima = az ószövetség, a Gloria = a betlehemi 
jelenet, az átváltoztatás = a Kálvária hegye, stb.)113 

Ennek a kornak (VIII-XIII . sz.) jelentős alakjai Alkuin, 
Szent Anzelm, Szent Gellért, Damiáni Szent Péter, Bingeni Szent 
Hildegárd és Szent Bernát is. 

A korszak későbbi időszakát jellemzi a bensőségesebb, mélyebb 
imaéletre való törekvés, mintegy halmozva, eltúlozva azt. A kolos-
torokban egyre több misztikusról lehetett hallani, akik különböző 
látomásokban, kegyelmekben részesültek, s élményeiket gyakran 
le is írták. Ezek az írások arról tanúskodnak, hogy az imának eb-
ben a formájában leginkább Isten kegyelme működik s nem 
annyira az emberi akarat, törekvés. Az imaéletnek ez a gyakorlata 
általában nem volt nyilvános, leginkább az írásbeli dokumentu-
mokból tudunk erről. E későbbi XIV-XV. sz.-i kornak, melyet a 
gótikus stílus jellemez, neves szentjei és misztikusai: Assziszi 
Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Szent Domonkos, Aquinói 
Szent Tamás, Henrik Seuse, Eckhart mester, Johannes Tauler, 
Sziénai Szent Katalin, Svéd Szent Brigitta, hogy csak a legna-
gyobbakat említsük. Az ő koruk és a következő késői középkor lel-
kiségi jellemzője elsősorban a túlvilág: halál, mennyország, tisztí-
tótűz, pokol. 



A XVI. sz. az újkor kezdete. A gótika évszázadai véget értek, de 
a megindult misztikus lelkiség nem halt ki egészen. Tovább élt a 
spanyol misztikában és a francia barokkban is. Erős szellemi ha-
tásokkal kellett versengenie, mint a humanizmus és a reformáció. 

A humanizmus kora valójában visszatérést jelentett az ókori 
elődökhöz, kultúrához. Racionális módon véget vetett a középkori 
népies-babonás vallási gyakorlatnak, szembefordultak a skolasz-
tikával is. Nemcsak a tudomány és a művészetek terén, de a vallá-
sosság esetében is visszatértek a „forrásokhoz": a Szentíráshoz 
és a szentatyák írásaihoz. Az ima tartalma nem spekulatív már, 
hanem ismét tisztán keresték az eredeti jelentést. A nyomtatás el-
terjedésével sokak kezébe kerülhetett a Biblia és más vallási esz-
mék, imák is. Felgyorsult a szellemi és lelki fejlődés. Az imádsá-
gok gyakran konkrét szentírási részleteket állítanak párhuzamba 
az imádkozó életével. Jelen van ezekben a kötött, ill. megírt imád-
ságokban az emberi tevékenység értékelése is, amit Isten adott 
eszközül az embernek az üdvösség javára. Ezt józanul értékeli, és 
a hálaadás jellemzi. 

Jelentős alakjai e kornak: Girolamo Savonarola, Michelange-
lo Buonarotti , Albrecht Dürer, Rotterdami Erasmus, Morus 
Szent Tamás stb. 

Spanyolországban azonban másképpen alakult a misztika tör-
ténete. Az egyéni jámborságra ugyan hatással volt a német góti-
kus hagyomány: a zarándoklatok, Mária-kegyhelyek látogatása, 
körmenetek, ill. színjátékok bemutatása. A lelkiséget inkább az 
égő benső személyes vágy fűtötte, nem annyira a racionális meg-
gondolás. Az önálló irányzatok nemritkán ütköztek a domonko-
sok által irányított szigorú inkvizícióval. Ennek a kornak jelentős 
alakjai és rendalapítói Loyolai Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és 
Keresztes Szent János azonban mégis döntő személyiségek a lel-
kiség és a kultusz további történetében. Ezért bővebben térünk ki 
tanításaikra. 



Loyolai Szent Ignác (1490-1556) új, az eddigiektől talán ide-
gen lelkiséget kezdett meg. Nevéhez fűződik a Lelkigyakorlatos 
könyv megírása, amely nemcsak a jezsuiták alapkönyve lett, ha-
nem számos hívőt, gyakran nemeseket is megmozgató lelkiségi 
irányzat attól a kortól kezdve. A jezsuiták szolgálata nyomán in-
dult el a lelkigyakorlatozás, mint a személyes megtérés és döntés-
hozatal alapformája. Ennek a módszernek, mely Ignác saját lelki 
tapasztalataira épült, jellemzője ma is az individualitás, ti. a sze-
mélyesség a lelki vezetésben. Ignác voluntarista, mivel lelkiségé-
ben különbséget téve a lelki képességek között, mint az értelem, 
az akarat (képzelet, érzelem) és az emlékezet, ezek közül a legfon-
tosabbnak az akarati tényezői tartotta, mivel ez dönt, ill. választ. 
Kevesebb érzelmet alkalmaztat a lelkigyakorlatozóval, inkább a rá-
ción álisabb, akarati utat keresi. Lélektani értelemben önelemzést 
végeztet a gyakorlatozóval, amely Szent Ágostonnál már jóval ko-
rábban, a IV. sz.-ban felbukkant a Vallomásokban. A túlzásokba 
zuhanás e téren, amely a gótikát jellemezte, aggályossághoz is 
vezethetett. 

Ez a lelkiség szakított az addig szigorúan vett liturgikus spiri-
tualitással. A szentmisén kívül közösen nem imádkoztak a jezsui-
ták, még a zsolozsmát sem. A Szentíráshoz való kötődés is gyen-
gült az elmélkedések, különösen a Megfeszített Jézussal való lelki 
beszélgetések javára. Ellenben a gyónás és áldozás rajtuk keresz-
tül gyakoribbá vált. Ignácnak és rendjének az első az apostolko-
dás lett, kiszorítva a regulával szabályozott közös életformát. Min-
dig ott apostolkodnak, ahol több eredményt remélhetnek Isten na-
gyobb dicsőségére. 

Lelkisége által váltak ismertté a következő fogalmak, amelyek 
részben az emberi akaratra, részben az isteni kegyelemre építe-
nek. Ignác mindig és mindenben Isten akaratát keresi. Éppen 
ezért fontos nála a lelkek megkülönböztetése, a vigasz és a vigasz-
talanság állapotának helyes felismerése. Az indifferentia, azaz a 
szent közömbösség keresése minden dologgal szemben, fontos té-
nyező Ignácnál. Minden jó és rossz egyaránt hasznos lehet a lé-



lek előrehaladásában, aki Isten akaratát keresi és engedelmeske-
dik neki. 

Szent Ignác lelkisége nem passzív, mint a korábbi misztika, 
hanem nagyon is aktív, cselekvő szeretet. Újdonsága abban is állt, 
hogy megmutatta korának, hogy a hétköznapi életben is válha-
tunk szemlélődőkké. A contemplatio in actionem eszméje máig ha-
tó erővel változtatta meg az addigi zártabb és merevebb lelkiséget. 
Neki köszönhetjük az újkor lelkiségét, amely nagy hatásúvá lett a 
szerzetesség és a papság lelki életére is. Azóta ismerjük a lelkigya-
korlat műfaját, a rendszeres, ill. részleges lelkiismeret-vizsgálatot 
és a mindennapi elmélkedés gyakorlatát. Ez inkább racionális, 
diszkurzív módszert jelentett, különbözve a szabad belső imától. 
Ezzel Ignác a lectio divina, a Szentírás elmélkedő olvasása mo-
nasztikus szokását formálta át. 

Ignác rendje, a Jézus Társasága révén terjedtek el a jámbor-
ságnak más formái is, úgymint az IHS monogram díszítő hasz-
nálata, mely a megváltó Jézusra utal.114 Ezzel együtt nekik köszön-
hető máig a Jézus Szíve-tisztelet is, amelyet a továbbiakban Nagy 
Szent Gertrúd nyomdokaiban Alacocque Szent Mária Margit vi-
zitációs nővér (1647-1690) terjesztett tovább liturgikus formákkal 
együtt. 

Tudományos és missziós munkájuk is igen jelentős, meghatá-
rozta a kor apostoli munkájának minőségét, formáit. Neves szent-
jeik Xavéri Szent Ferenc, Canisius Szent Péter, Borgia Szent Fe-
renc stb. 

A korszak másik, lelkiséget alakító személyisége Avilai Szent 
Teréz (1515-1582). Bár elsősorban a szerzetesélet megújítása az 
érdeme, mégis nyomot hagyott kora egyéni spiritualitásán is. Elete 
folyamán nagy küzdelmet folytatott a belső ima érdekében, s végül 
annak nagy mestere lett. Ennek jegyében újította meg karmelita 
rendjét Keresztes Szent Jánossal együtt. Megújította a régebbi 
módszereket: csak recitálták a zsolozsmát, de nem volt már ennek 
nagyobb jelentősége nála sem. A személyes elmélkedésnél nem al-
kalmazta Szent Ignác diszkurzív módszerét, helyette egyszerű 



szemlélődést javasolt, de mellette a kötött imákat is használta al-
kalmanként. A liturgikus életben a szentáldozás jelentősége meg-
nőtt Teréz kolostoraiban, bár magánájtatosságként gyakorolták a 
heti áldozást. Ezután is a benső ima a fontos számára. A gyónás 
megléte mellett a hangsúly áthelyeződött a lelki vezetésre. Igen 
fontosnak tartotta a jó lelki vezető megválasztását nővérei és lelki 
gyermekei számára. A Szentírást alig olvasták akkoriban még, 
főleg a latin nyelv miatt. Ellenben sok lelki könyvet ismertek már, 
különösen Szent Ágostont szerették. Önelemzése rezonált Teréz 
lelkiségére. A belső imával foglalkoznak főbb művei is: A belső 
várkastély, A tökéletesség útja, az Önéletrajz és számos levele is. 
Ehhez a benső imaélethez szükségesnek látta a szegénységet, a le-
mondást, az önmegtagadás!, az alázatosságot, ill. a jó lelki vezetőt 
is. A belső imában megkülönböztette a képzeleti szemlélődést, az 
összeszedettség imáját, a tökéletes szemlélődés fajtáit. A „termé-
szetfelettin" mindazt értette, ami nem emberi törekvés szülötte, ha-
nem kizárólag Isten működése, ajándéka. A lelki megtapasztalás 
minőségétől függ, amennyiben felülről jövőnek érezzük azt. Itt írt 
az egyesülés imájáról, ill. a lelki eljegyzésről és házasságról. O 
maga gyakran átélte a misztika külső kísérőjelenségeit, de ezt 
egyáltalán nem tartotta célnak a lelki életben. Ez mind Isten aján-
déka lehet csak, amit valójában mindenki megkaphat. Bátran kell 
minden hívőnek előkészítenie magát belső imaéletére, hogy alkal-
mas lehessen a kegyelem befogadására. így működhetünk együtt 
Istennel a lelki élet szoros útján, Teréz tanításával is. 

Szent Teréz mellett meg kell említeni Keresztes Szent Jánost 
(1542-1591) is, mint a karmelita szerzetesség másik megújítóját. 
Ránk maradt műveiben, mint A Kármelhegy útja, A lélek sötét éj-
szakája, a Lelki ének és az Elő szeretetláng, megtanítja szerzetes-
társait és a lelki élet komolyabb útját kereső világiakat a szem-
lélődés útjára. Nem a kezdőknek ír, akik más könyvek segítségével 
megtanulhatják a diszkurzív elmélkedést, hanem elő akarja készí-
teni az imádkozó lelkeket a tisztán kegyelemből megkapható be-
lénk öntött szemlélődésre. Elő lehet rá készülni, ami az emberi, 



akarati tényezőt illeti, de kierőszakolni nem lehet ezt Istentől. Ő 
adja szabadon kinek-kinek, hogy szeretetben egyesülhessen Vele 
a lélek. Ez a misztika Szent Jánosnál, a szeretet tudománya, 
ahogy Edith Stein fogalmazza később. A szeretet egyesít Istennel, 
hogy „a lélek inkább Istennek látszik, mint önmagának". Itt a két 
akarat, az isteni és az emberi akarat egyesül. S ebben áll a tökéle-
tesség. 

Szent János megkülönbözteti a lelki életben az aktív és a 
passzív éjszakát. Az előbbi önmagunk legyőzése, az utóbbi pedig 
Istentől jövő lelki vágy, szárazság. Mindennek átélése után követ-
kezik a lelki eljegyzés és nász, mint Teréznél is láttuk. János to-
vábbi határvonalat húz elmélkedés és szemlélődés közé. Nála már 
hiányzik a terézi szerzett szemlélődés, mivel a kontempláció maga 
az igazi misztika; nem ész vagy az értelem műve, hanem egészen 
Istentől való, passzívan befogadott kegyelem. Ez az üzenete a mai 
ember számára is Szent János misztikájának: a kegyelem a döntő 
és meghatározó a lelki életben s nem az élmény vagy átélés keresé-
se. Az utókor felteheti a kérdést, hogy Szent János mindenkinek 
vagy csak keveseknek tulajdonítja a misztikára való elhivatást? 
Ma, a II. Vatikáni Zsinat után hisszük, hogy Isten mindenkit hív 
a tökéletességre, az átalakító egyesülésre. 

A XVI. sz. lelkiségi irányai közé tartozik a reformáció is, amely 
elsősorban az északibb európai országokban hódított s alakította 
át a vallás kultúrájának térképét. 

A reformáció is elvetette a középkor végi gótikus-népies lelkisé-
get, azaz a szentek tiszteletét, az ereklyekultuszt, a búcsúkat, a za-
rándoklatokat, hiedelmeket s mindennek mértéktelen halmozását 
és külsőségességét. Azonban ők is a másik végletbe estek, mikor 
mindezt elvetve és kidobva az egyház életéből még a szentmisét is 
csonkává tették. A szentségek leértékelődtek, csupán néhány ma-
radt meg közülük valós értelmében. Szakítva a skolasztikával ki-
zárólagosan a Szentírást tették meg a legfőbb tekintélynek vallási 
életükben. Az egyház életéből is kivonultak keresve a régit, az ősi 



bibliai kereszténységet. Valójában a XIII-XV. sz. reformgondola-
tait akarják megvalósítani, amelyeket már a konstanzi és baseli 
zsinatok és a misztikusok is előre jeleztek kritikájukkal. A katoli-
kus egyházból való kiválás mellett mégis ebből a reformból szüle-
tett meg a Biblia nagyobb tisztelete és komolyabb olvasása, a laikus 
vallásosság és a személyes lelkiség megindulása. Ebben fontos 
szerepet töltött be Luther Márton (1483-1546), aki erősen meg-
kérdőjelezte a szentségek érvényességét, ill. a szertartások szüksé-
gességét. Mindezt redukálva megmaradt a Szentírás egzisztenciális 
értelmezésénél. A ,,Sola Scriptura" elve a gyakorlatban a prédiká-
ciókban jelent meg s kapott jelentőséget. Egyházképe is más lett, 
mert csupán helyi egyházakat szervezett már, elvetve a pápa és a 
püspökök által vezetett egyház formáját. 

Luther reformtörekvéseit Kálvin János (1509-1564) folytatta. 
Lelkisége jelszava Isten mindenekfelett való dicsőségét hirdette: 
Soli Deo Gloria! Ebben még akár Szent Benedek vagy Szent Ig-
nác nyomain is járhatott volna, ő azonban az Ószövetség szigorú 
istenképét elevenítette fel. Minden külsőséget feleslegesnek tartott 
s még Luthernél is szigorúbban megtisztította a templomokat a dí-
szektől, a zsoltározást a többszólamúságtól, stb. Liturgia gyanánt 
maradt a tiszta igehirdetés zsoltárokkal és imával keretezve. Elve-
tette a papság intézményét s eltörölte a szerzetességet is. Ezzel az 
állandó imaszolgálatnak vetett véget, még ha a személyes imádság 
gyakorlatát növelte is némiképp. A közösségi ima ugyan megma-
radt a reformátorok istentiszteleteiben, szentségi tartalma azonban 
mái" elveszett. Kálvin igen racionális gondolkodása nem hagyott 
már teret a misztikának, ez istentiszteleteinek száraz formájában 
is megjelent. Imái is szárazabbak, bár korrektek. A Szentlélek 
tisztelete eleven maradt nála imáiban és prédikációiban. Érdeme-
ként ismerhető el a Biblia olvasásának közös és egyéni gyakorla-
ta, a zsoltáréneklés és a világiakra szabott lelkiség. 

A XVII-XVIII, század a barokk kora. Ez az idő egyúttal az „el-
lenreformáció" kora is, nemcsak hitvédelmi értelemben, hanem li-
turgikus és spirituális értelemben is. Felelevenítette a népies góti-



ka jegyeit: a szentek tiszteletét, de most már túlcsorduló módon, a 
búcsújárásokat, a körmeneteket, a látványos istentiszteleteket, a 
színművek bemutatását. Ezek a jellemző jegyek azután tovább él-
tek a barokk után is, egészen korunkig. 

A lelkiség területén a humanizmus, ill. a reneszánsz kor ki-
egyensúlyozottságát most felváltotta az ellentétekkel játszó dinami-
kus, erős szemlélet: föld-ég, test-szellem, élvezet-aszkézis, kétke-
dés-hit jellemzi ezt a kort. Most már nem a racionális földi játszik 
fő szerepet, hanem az égbe tör minden, a testiből a misztikus felé. 
A templomok kupolája betekintést enged a képzelt mennyei világba 
és reálissá, láthatóvá válik, mint ahogy a misztika is az érzékle-
tesből indul ki leginkább. Ez a vallási dinamika nőttön-nőtt, egé-
szen a triumfalizmusig. A liturgiát áthatotta a pátosz és a retorika, 
a templom trónteremmé lett, ill. a mennyország csarnoka egyben, 
pompás ornamentikába öltöztetve. A mise külső formája egyre 
pompásabb és koncertszerűbb lett, gyarapodtak a pontifikális 
nagy misék zene- és énekkarral, szólistákkal. A nagy zeneszerzők 
ezekhez a formákhoz komponálták miséiket, oratóriumaikat. A 
paraliturgiák, a litániák és a hosszú felsorolások, ill. a terjengős 
prédikációk igen népszerűek voltak. Az Oltáriszentség imádása a 
látható Szentostyában, ill. annak körmenetekben való hordozása 
is komoly ünnepléssel történt. Mindez a szemen és a fülön ke-
resztül fogta meg a hívő tömegeket és keltett vallásos áhítatot. En-
nek a túlzott eucharisztikus szemléletnek annyiban hátránya is 
volt, hogy háttérbe szorult az igeliturgia, a közös ünneplés jellege. 
A háttal miséző pap nem alkotott közösséget a hívekkel, így ők is 
lassan csak egyénileg, csendesen vettek részt a szertartáson. Mi-
vel nem értették a latin szöveget, gyakran a mise alatt imakönyvből 
követték a történéseket vagy rózsafüzért imádkoztak. A mise egyes 
részei szinte önállósultak s kibővültek, így legjobban a prédikáció 
vált sokszor parttalanná. Az áldozás is a mise végére került, ha 
gyakrabban is áldozhattak a hívek. Szűz Mária kultusza is túlzott 
méreteket öltött, bizonyára a reformáció ellenhatásaként is. Ekkor 
épült számos kegytemplom is az ő tiszteletére. Jézus alakja pedig a 



barokk embereszményt, a hőst mutatta be, de a szentek is mind 
Krisztus bajnokaiként léptek elő. Mindez individualista és szub-
jektív lelkiséget alkotott e korban, eltávolodva a valódi misztérium-
tól, az objektív keresztény tartalomtól.115 

E kor azonban nagy szenteket és rend alapítókat is adott, mint 
Szalézi Szent Ferenc, Páli Szent Vince. Magyarországon talán a 
legnagyobb és leghatásosabb alakja Pázmány Péter (1570-1637) 
jezsuita, egyetemalapító és később esztergomi érsek. Prédikációi 
nagy hatással voltak kora hallgatóságára, ma is tanulságosak le-
hetnek számunkra. Imádságos könyve 1606-ban jelent meg 
Grazban, amely már modern imakönyvnek volt mondható világi 
hívek számára. Ez a könyv volt a legelső ilyen típusú magyar ima-
könyv s egyúttal a legjellemzőbb barokk imaformák terjesztője is. 
Oktató részek és tanúságok, azaz Istenhez való beszédek, imák is 
olvashatók benne. Megjelenik a biblikus lelkiség is a könyvben, 
ahogy minderről a mai irodalmár beszámol elemzésében."6 

A XVIII-XIX. századi felvilágosodás az ész kora, amikor 
minden egyházit, vallásosat, nem racionálist elvetett a szellemiség, 
mintegy megszabadulva a filozofikus, dogmatikus szemlélettől. El-
fordulnak a múlttól, a barokktól, elvetették a szerzetességet, II. 
József meg is szüntette számos rend működését. A felvilágosodás 
eszméi a katolikus egyházi körökben is hatással vannak, ahol a 
papok és püspökök igyekeztek a barokk túlzások után a vallást 
egyszerűsíteni, erkölcstanítóvá tenni, közösségivé alakítani. Azon-
ban a mélyebb lelkiséget, a kegyelmi életet nagyban háttérbe szorí-
tották, csak a vallási alapfogalmak számítottak, mint Isten, lélek, 
erény, túlvilági jutalom vagy büntetés. A Biblia csak erkölcsi taní-
tó könyv lett. 

A népegyház életében is változás állt be, amikor az antik esz-
ményeket kereső korszellem és stílus nyomán (klasszicizmus) az 
őskeresztények élete és liturgikus formái ébredtek fel ismét. E kor-
nak is voltak azonban tévedései, ti. túlzottan emberközpontú volt, 
kevés érzékkel a misztériumok és a közösség iránt, elsősorban pe-



dagógiai és morális elemeket hangsúlyozott. Nem annyira Isten 
dicsőítése, hanem az ember jobbá nevelése számított. Azonban a 
liturgikus életben nemcsak Istent tisztelték, hanem az ember meg-
szentelését is szolgálta. Ezt szorgalmazta a kialakuló liturgikus 
mozgalom is, amely egyszerűsítésre, tevékeny részvételre és a tisz-
tább megértésre sarkallta a híveket. Ezt szolgálta a népnyelv és az 
elterjedő népénekek bevezetése. Nemcsak „miseénekeket" kell már 
ez.en érteni, hanem az állandó részek is a nép nyelvén csendültek 
fel. Ezek nyomán született meg a népnyelvű mise is, ami a hívek 
aktív bekapcsolódását jelenthette, bár a pap még latinul misézett. 
Mindez jelentős értéke e kornak, mivel így a korábbi passzív vagy 
más imákat alkalmazó hívő magatartás jelentősen megváltozha-
tott."7 

A XIX. sz. első felében a romantika ismét felfedezte a miszti-
kát, azonban sokkal egyénibb, szubjektívebb módon, tele pá-
tosszal. A panteizmus, az érzelmi, esztétikai hatások jellemezték a 
vallásosságot, a dogmatizmussal szemben. Az imaéletben gyakran 
önmaguk örömét, a szubjektív áhítatot keresték. Inkább változó 
érzelmeket, elragadtatásokat kerestek, mintsem Istent magát. 

Ennek a kornak a folyatása lett a restauráció. Visszaállt a ko-
rábbi rend, újra felvirágzott az eucharisztikus lelkiség, a Mária-
tisztelet, a Jézus Szíve-kultusz. Vallásos egyesületek, mozgalmak 
indultak el, népes kongresszusokat rendeztek, éreztetve a katoli-
kus egyház nagyságát és egységét. A személyes lelkiség azonban 
individualista és szubjektív maradt. A hit alapállása annak meg-
védése, az apologetika lett, szemben az újként ébredő modern iz-
musokkal. Ezzel a védekező magatartással azonban bezárkózást, 
nem pedig kreativitást értek el mind a híveknél, mind a kispapok 
nevelésénél. Újraéledtek a barokk ájtatosságok, szelídebb formá-
ban. Visszatért a tekintély és a hagyományok tisztelete, a dogma-
tizmus, a liturgia ismét gyengült, újra klerikálissá lett. A latin 
imák, a szép szertartások, a gregorián és az igényes egyházi zene 
újból népszerű lett, azonban ez a híveket akadályozta is az aktí-
vabb részvételben. Mégis ennek a restaurációs kornak a gyümöl-



cse lett a liturgikus mozgalom megindulása is Prosper Guérangcr 
(1805-1875) révén. Solesmes és Beuron bencés apátságain ke-
resztül terjedt aztán tovább Európában a liturgikus művészet és a 
gregorián liturgia újraéledése. 

Kialakult a művelt katolikus rétegeknél egy polgári-liberális ál-
vallásosság is, amely a vallásos külsőségességet megtartotta 
ugyan (esküvők, karácsony), de az erkölcsi előírásokat kevésbé. A 
nyilvánosság előtt prűdén viselkedtek ezek az emberek, valójában 
az egyház felettük való atyáskodása nyomán kiskorúak maradtak 
a felnőtt hívek is. így kinevelődött a bűnös behatásoktól való féle-
lem, az aggályos lelkület. Az imaéletben is megjelent mindez, mi-
kor a mennyiséget hangsúlyozták már. A rózsafüzér, a gyónás, a 
szentséglátogatás, az „imahadjáratok", a népmissziók jelentős el-
terjedésének ideje ez. A kötött forrnák biztonsága mellett azonban 
a mélyebb lelki élet is hozott termést. 

A XIX. sz. jelentős szentjei illusztrálják ennek a belső érésnek 
a folyamatát. Megnőtt ismét az érdeklődés a belső, misztikus lelki-
ség iránt. Labouré Szent Katalin a Csodás Érem elterjesztője, Vian-
ney Szent János keresett gyóntató, Don Bosco Szent János a sza-
lézi rend alapítója. Lisieux-i Szent Teréz a Kármel fiatal szentje, 
aki a „kis út" misztikusa a hétköznapok színterén. Tisztelete vi-
lágszerte elterjedt, szobra a legtöbb templomban megtalálható. 

A XIX-XX. sz. fordulóján a polgári kereszténység lelkisége élt 
tovább, máig ható módon. Ez a kor már szélsőségesen individua-
lista. A vallásosságot azonosnak vélik a polgári életmóddal, egyúttal 
magánüggyé lett. A vallási szokások gyakorlása kötelező jellegűvé 
vált, mint a házasságkötés, a keresztelés, az egyházi temetés. 

A személyes hitélet igen ellaposodott, langyossá vált. A gyónás 
vagy a lelkiismeret-vizsgálat aggályos módon szinte csak a szexuá-
lis bűnökre szorítkozott, a bűnbánat nem volt annyira fontos. A 
hitigazságok keretei fellazultak, szinte „elég" volt jó embernek 
lenni, annak polgári értelmében is. Akik ebből kiestek, a társada-
lom peremére szorultak, amiért őket magukat tették felelőssé a 



vallásos polgárok. így a szociális felelősség, ill. bűn fel sem me-
rült köztük. Ezt felváltotta a jámbor karitatív egyletekben való 
részvétel, ahol teljesíthették az idevágó minimális kötelezettségeket. 

A kor jelentős lelkiségi alakjai Lisieux-i Szent Teréz mellett 
Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet karmelita, Gemma 
Galgani, Therese Neumann és Charles de Foucauld. Rajta ke-
resztül terjedt el később ismét a csendes szentségimádásból faka-
dó bensőséges élet lelkisége, beleágyazva a világban megélt apos-
toli életbe. Kis Szent Terézzel együtt Foucauld atya hozta el ismét 
a XX. századba a misztika, mégpedig a hétköznapok misztikájá-
nak lelkiségét, szemben koruknak formálissá váló vallásosságá-
val. Magyarországon hasonló jelentőségű volt a katolikus megú-
julást szorgalmazó püspök, Prohászka Ottokár (1858-1927) is. 

A XX. század lelkiségi és kultikus irányzatai időközben felsza-
porodtak. Hatni kezdtek a katolikus egyházon kívülről, főleg Ke-
letről érkező lelkiségek is. Egyrészt az ortodoxia értékei kezdtek 
nyugatabbra húzódni, felébredt iránta az érdeklődés, különösen, 
ami az ikonok és a Jézus-ima gyakorlatát illeti. Ugyanilyen erővel 
kezdtek hatni a távol-keleti spiritualitás irányai is. Megjelentek 
Európában is a jóga és a zen, ill. a buddhizmus meditációs mód-
szerei, mintegy válaszként a modern kor emberében is fellépő 
transzcendens igényre. 

Amerika, ill. Európa számos helyén tudott gyökeret verni a 
XX. század új gnosztikus szellemiségi irányzata, a New Age is. 
Valójában valláspóllékként tudott csak fellépni elsősorban meditá-
ciós és képességnövelő kurzusaival. Csak utánozni tudja a vallá-
sosságot, mivel önmegváltást, ill. a keresztény és keleti vallásokból 
összeválogatott keveréket tud csak kínálni. Személytelen istenséget 
hirdetve az ezoterikával és a Rudolf Steiner nevével fémjelzett ant-
ropozófiával, természettudományos alapokra építve próbál világ-
hálózatot kiépíteni. 

A kereszténységen belül is megnőtt ez időben az igény az öku-
menizmusra, a közös imádságokra. A legismertebb talán e tekin-



tetben Roger Schütz közössége Taizében, ahol több felekezet fia-
taljai találkoznak rendszeresen közös imádságra, biblikus oszto-
zásokra. A kisközösségi forma különösen a Zsinat óta terjedt el a 
keresztény felekezetek életében: ezzel ismét születőben van az 
őskeresztény közösségi eszmény, a családias liturgiavégzés, a ko-
moly, személyes elköteleződés vágya. Különböző lelkiségi mozgal-
makat támasztott életre a Szentlélek azóta, amelyek megélhető ta-
pasztalatot és élményt nyújtanak az egyház valóságáról, annak 
személyességéről, közösségi dimenziójáról. A megújuló lelkiség-
ben nagy szerepe van ismét a szegénységnek, a felebaráti szeretet 
gyakorlásának, a másokért való élésnek. Megnőtt a szerepe a sze-
mélyes imaéletnek, a Biblia mélyebb olvasásának, a liturgián való 
komolyabb részvételnek. Egyúttal egyre nő az igény a világi hívek 
és a papok között is a mélyebb, szemlélődő lelkiség iránt, amelyhez 
egyre több szerzetesrend és lelkiségi mozgalom kínál lelkigyakor-
latokat, kurzusokat. (Jálics Ferenc SJ, Cursillo, Szentlélek-sze-
mináriumok, evangelizációs iskolák stb.) II. János Pál pápa meg-
hirdette az új evangelizáció programját, amely a keresztény élet 
minden területén és életterén kívánja nyitottá tenni Jézus Egyhá-
zát a Szentlélek megújító munkájára. Ehhez egyaránt szükség 
van a papokra és szerzetesekre és az elkötelezett, világban élő ke-
resztényekre és a családokra is. így a népegyház ideje után kiala-
kulóban van a kommunió közösségi egyházképe.118 



2. Az imádság formái Keleten, a Név tisztelete 
Mivel a keleti lelkiség szerves része a liturgia, először szeret-

ném röviden ezt jellemezni. 
A keleti kereszténység közösségi imádsága, liturgiája is min-

den elemével ki akarja fejezni az Istenhez való ragaszkodást, tisz-
teletet, dicséretet. Az első három századig nem különbözött a nyu-
gati liturgiától, csak az imádságok nem voltak annyira kötöttek, 
inkább rögtönözték őket. A IV. századtól alakult ki a sajátos keleti 
liturgia és nyelvezet. 

Mi jellemzi ezt a liturgiát? Képszerű, szemléletes, plasztikus 
imaformáról van szó, gazdag szertartásokkal. Az imaszövegek 
gyakran túláradó, „rajongó" stílusúak, számos jelzővel és meg-
szólítással. Gyakran használnak negatív jelzőket Istenre, mint 
„hasonlíthatatlan, felismerhetetlen, halhatatlan", stb. A nép nyel-
vét használják, ezáltal korán közel kerültek a hívők vallási gya-
korlatához. A szentmise és a zsolozsma liturgiáján kívül más áhí-
tatgyakorlatot nem végeznek. 

A nyugati liturgia ezzel szemben teológiai gondolkodása miatt 
elvontabb, józanabb. Az imaszövegek rövidebbek, egyszerűbbek 
lettek. A római centralizmus miatt egységessé vált a liturgia, míg 
Keleten a nagy egyházi metropoliszok szerint különböző rítusok 
alakultak ki. Nyugat nem vette át a népnyelvet, hanem görögül, 
később latinul folytatta a liturgiát, míg egészen általánossá nem 
lett. A tevékeny részvételt ezzel megakadályozta, de előmozdította a 
liturgián kívüli ájtatosságok megjelenését. 

Az emberi szándék, Istenhez fordulás érzelmi oldalát a keleti 
liturgikus stílusművészet jobban lehetővé tette, mint a nyugati. Ke-
let szónokiasabb, míg a Nyugat objektívebb, szárazabb. A keleti 
imádság az egész mindenséggel hozza kapcsolatba az imádkozol 
(kozmikus), míg Nyugat imái az embert magát állítja a középpont-
ba (antropocentrikus). Keleten az ima megszólítottja gyakrabban 
Krisztus, az ősibb római liturgia inkább az Atyához szól. 

Keleten a liturgia jóval nagyobb jelentőséggel bír, mint Nyuga-
ton. Ez annak is köszönhető, hogy egész népek kultúráját őrzi 



gyakran a liturgia, sőt a kezdetben használt nemzeti nyelveket is 
megőrizte, melyek ma már holt nyelvekké lettek (ógörög, ószláv). 
Kelet liturgiája kezdettől fogva közösségi kultusz, nem ismerték 
sosem a ,,magán"-misét. Ezáltal jobban átélhették a közösség 
szándékát, akaratát Isten irányában, ez ma is megjelenik hívő, 
közösségi életvitelükben. 

A keleti, ortodox lelkiség jellemzője elsősorban az, amit önma-
guk vallanak magukról: ,,a szentatyák és a hét egyetemes zsinat 
egyháza".119 Ezzel elhatárolják magukat a római és a protestáns 
egyházaktól, azonban a Szentháromság és Jézus istenemberségé-
nek tanán alapszik lelkiségük. A keresztény Jézus misztikus testé-
nek tagjaként a Szentlélek által válik maga is Krisztussá. Ebben 
nagy szerepe van a misztériumoknak (szentségeknek) és az imád-
ságnak. Ez a felfogás az első keleti szentatyáknak köszönhető 
(Szent Atanáz (|353), Damaszkuszi Szent János (f749), Sztudita 
Theodorétosz (f826)}, akik e lelkiség alapján liturgikus himnu-
szokat is írtak, így a liturgia „énekelt dogma" lett. Más szentatyák 
viszont elsősorban az aszketikus-misztikus tanítással foglalkoz-
tak, mint a IV-V. sz.-ban Makariosz120 vagy Klimakosz Szent Já-
nos. 

787-ben, a niceai VII. egyetemes zsinaton kánonba foglalták a 
képek tiszteletét. Mégsem ez a dátum a legfontosabb a lelkiség 
szempontjából, hanem 843. március 1 l-e, amikor visszaállították 
a képek tiszteletét. Az azóta eltelt időben azonban újra és újra 
visszatértek az aszketikus-misztikus tanításokhoz, szentatyáik ta-
nításához, Mégis, az ikonok tisztelete, mint lelkiség, máig igen 
meghatározó. Az embert magát ikonnak, azaz képmásnak tekinti, 
akinek célja, hogy hasonlóvá váljék Krisztushoz, az isteni 
ősszépséghez s istenivé legyen. Ezt szolgálják az énekelt himnu-
szok és a festett ikonok, ikonosztázok is. Egy Mária-himnusz így 
mutatja be e lelkiség lényeges elemeit: „Az Atya körtilírhatatlan 
Igéjének testté válása által belőled, ó Istenszülő, körülírta önma-
gát, s amennyiben a megszeplősített képet eredeti alakjában visz-
szaállította, isteni szépséggel hatotta át. Megvallván tehát a meg-



váltást, szóban és tettben ezt utánozzuk.'"21 A himnuszokat „éne-
kelt ikonoknak" is nevezik, a lelkiség pedig himnikus jellegű. Ez a 
jelleg mutatkozik meg a liturgia gazdagságában és szépségében is. 

Az ortodox lelkiség lényegéhez hozzátartozik az is, hogy Krisz-
tussá válni egyet jelent a szív szüntelen liturgiájával, a szüntelen 
benső imádsággal és a szív tisztaságával. Ez föltételezi a szívhez 
szóló tanítást és vezetést is, amit a hívő, ill. a szerzetes egy tapasz-
talt lclkiatyától ( 'öreg', görögül geron, szlávul sztarec) kap. Ezért 
az ortodox lelkiséget a szív lelkiségének is hívják, ami a hészükhi-
azmusban, ill. a vele járó Jézus-imádságban is megmutatkozik. 

A hészükhiazmus a görög hészükhia, 'nyugalom' szóból 
származik. Eredete visszanyúlik az egyiptomi és sínai remeték lel-
kiségének koráig a III. századba. Az Apophtegmata Patrum, az 
„Atyák bölcsessége" című gyűjtemény foglalja össze e kor remeté-
inek mondásait. Később Johannesz Klimakosz (580-650) és Si-
naita Gergely (1255-1346) írt a hészükhiáról, amely a nyugal-
mat, a csendet, a hallgatást, az elvonultság külső és belső állapo-
tátjelentette.122 

Ez a lelkiség a tökéletességet az Istennel való szerető, szem-
lélődő egyesülésben látja, ennek feltétele a hészükhia. Ehhez pe-
dig aszkéta életre van szüksége a szerzetesnek, amely segítségével 
a belső életre teheti élete hangsúlyát. Ezzel jár az aggodalomnél-
küliség (Mt 6,25), a lelki józanság és éberség is, ez a „szív őrzé-
se". Az állandó Istenre gondolás lesz az állandó imádság alapja. 
Ebből alakult ki a Jézus-imádság. 

Ennek a lelkiségnek a lényegét Gregoriosz Palamasz (1296— 
1359) athoszi szerzetes, majd tesszaloniki érsek fogalmazta meg: 
„A hészükhia a lélek és a világ csendje. Megfeledkezés az alacso-
nyabbrendűről, a magasabbrendű világ titokzatos megismerése, a 
lélek önátadása egy nála jobbnak. Akik szívüket megtisztították e 
szent hészükhia által és kimondhatatlan módon egyesültek a min-
den tudást és elképzelést felülmúló fénnyel, önmagukban, mint 
tükörben szemlélik az Istent."123 



A hésziikhiazmus nagy hatással volt a keleti egyházakra, a 
XV. és a XVIII. sz.-ban ismét újraéledt. A nyugati lelkiségre már 
az V. sz.-ban Johannes Cassianus (1*435) révén hatott.124 

A keleti egyház legjellemzőbb ima- és elmélkedési formája a Jé-
zus-imádság, amely nyugaton is ismert lett a keresztények köré-
ben. A legismertebb forrás, amely bevezeti az imádkozni vágyó 
embert ebbe az imamódba, az 1870-ben először megjelent „Egy 
orosz zarándok őszinte elbeszélései" c. könyv. Szerzője máig is-
meretlen.125 A könyv kiindulópontja az ITessz 5,17: „Szüntelenül 
imádkozzatok" szentírási mondat.126 Az állandó imádság begya-
korlására rövid, egyszavas imádságokat mondtak. Rövid bibliai 
szövegeket, zsoltárverseket használtak, ill. mindig hozzáfűzték a 
„...segíts meg!", „...irgalmazz!" fohászokat is. Mindennek han-
gos vagy benső ismételgetése a keresztény meditáció ősformája 
lett, lassanként pedig Jézus Krisztus neve lett domináns e rövid 
imákban. A VI. sz.-ban szerepelt először a ma is ismert imafor-
ma: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!" A későbbiekben 
ezt az imát a lélegzetvétellel hozták kapcsolatba a sínai szerzete-
sek: belégzésre „Uram, Jézus Krisztus", kilégzésre „könyörülj 
rajtam!". Az imamód teljes egészében az Athosz-hegyen fejlődött 
ki. A XIII. sz.-tól leírásokat is találunk az imádság testtartásáról 
is: 17-20 cm magas zsámolyon ülve a fejet, vállat lehajtva, a sze-
met a szív belsejébe kell irányítani. A lélegzet lelassul és össze kell 
egyeztetni az imádság ritmusával a fent leírt módon. A beszívott 
levegő mintegy a Léleknek a szív belsejébe hatolását is jelenti. 
Mindezt természetesen tapasztalt tanítók segítségével lehetett elsa-
játítani.127 

A XVIII-XIX. sz.-i Oroszország lelki életének nagy mesterei a 
sztarecek, ekkor virágzott fel a Jézus-imádság is a „Zarándok el-
beszélései" nyomán, ill. vált ismertté a jámbor hívők körében a 
Philokalia c. mondásgyűjtemény. Ez a gyűjtemény a keresztény 
kelet számos szerzőjének szövegeit tartalmazza az imádságról és a 
lelki életről a III.-XV. sz.-ból. 



A keleti, orosz lelkiség lényeges eleme tehát ez az imamód, 
amellyel kapcsolatban I. Kologrivov így magyarázza a név je-
lentőségét: ,,Jézus neve itt sokkal több, mint külső jel. Úgy jeleníti 
meg az Urat, amint jelen van egy megszentelt ikonban vagy más 
szentelményben. Ameddig ez az imádság csupán mechanikus, el-
lenőrzött gyakorlat, célját veszti. A léleknek is el kell mélyülni ben-
ne. A léleknek kell birtokba vennie, hogy az isteni sugár átjárja a 
lét legmélyét és megvilágítsa azt.'"28 Ezért magyarázták a sztarecek 
a tanítványaiknak, „hogy szálljanak le az agyból a szívbe".129 

A nyugati lelkiségben ennek az imamódnak felel meg a benső, 
belénk öntött szemlélődés, Isten egyszerű jelenlétének gyakorlása, 
az összeszedettség, a tiszta szív imádsága.130 A nyugati gyakorlat 
azonban annyiban tér el a keletitől, hogy a nyugatiak elhagyják a 
kötött módszert (formulák és légzéstechnika), és hangsúlyozzák a 
szív imájának passzív jellegét, a szótlan jelenlétet Istenben. 

A keleti lelkiség is magában hordozza az isteni kegyelem és az 
emberi akarat két elemét. Hogy az ember Krisztusba testesülhes-
sen és Istennel közösségbe kerülhessen, mindkét erőre szükség 
van. Az akarat és nem az érzelmek vagy az értelem a mi eszkö-
zünk az Istennel való egyesüléshez. Csak ezzel lehetséges az em-
beri önátadás a bensőséges közösségre.131 Azonban az emberi 
akarat mindig gyönge lesz ehhez, hogy a maga teljességében ta-
lálkozzon Istennel. Ezért kell részesednie és táplálkoznia Isten 
kegyelméből, így a cselekedetek és az akarat a kegyelemben lesz 
teljes.132 

A keleti kereszténység mindmáig megőrizte azt a frissességet, 
amit a kegyelem, a khárisz eredeti görög értelme hordozott. Ebben 
benne van a szépség, az ingyenes ajándék és a harmónia képzete. 

A görög atyák Szent Ágostonnal ellentétben mindvégig hang-
súlyozták az emberi szabadságot a megváltás művében. Arany-
szájú Szent János írja erről: „Elsőként a jót kell választanunk, 
azután Isten megfelelő módon válaszol. Soha nem cselekszik aka-
ratunkat megelőzően, nehogy ily módon megsértse szabadságun-
kat."133 Másutt pedig: „Nem vagy a magad ura, ezt Istentől kapod. 



Ennélfogva amid van, kaptad és nemcsak ezt, vagy azt, de minde-
nedet. így mindezek nem a te érdemeid, hanem Isten kegyelme. 
Bár a hitre hivatkozol, mégis kémed kell.'"34 Alexandriai Szent Ke-
lemen megalkotta erre a sziinergeia (együttműködés) kifejezést, 
hogy kifejezze ezt a két egymáshoz kapcsolódó erőt, a kegyelem és 
az emberi akarat együttműködését. „Istennek vagyunk munkatár-
sai" - írja Szent Pál az IKor 3,9-ben. A sziinergeia kifejezést má-
ig használják az ortodox tanításban. Hangsúlyozzák Aranyszájú 
Szent Jánossal: „Isten senkit sem vonz erővel és erőszakkal ma-
gához. Azt kívánja, hogy minden ember üdvözüljön, de senkit 
sem kényszerít rá.'"35 

Az isteni és emberi együttműködés megfelel az aszketikus és 
misztikus életnek. Az egyikben az isteni, másikban az emberi cse-
lekvés dominál. Egy klasszikus hasonlat jól érzékelteti a kettőt: a 
különbség akkora, mint amikor egy hajót az evezővel hajtunk 
vagy a vitorlába fogott szelet használjuk. Az evezőlapát az aszketi-
kus erőfeszítés, a vitorla a misztikus passzivitás, amelyet a Szent-
lélek fuvalma számára bontottunk ki.136 

Ez az elgondolás teljesen megegyezik a görög atyák teológiájá-
val. Ok megkülönböztetik, amikor az ember „cselekszik" és ami-
kor a cselekvést „elszenvedi". Azonban vigyázni kell, nehogy falat 
húzzunk az aszketika és misztika közé. A rendkívüli lelki ajándé-
kok nem zárhatják ki a „szerzett" morális erényeket, a kettőnek 
szintézisben kell lennie, még ha az egyik mindig túlsúlyban is 
van. A misztika nem a tökéletesség feltétele. A görög atyák szerint 
is minden jóakaratú ember részesülhet benne, jóllehet, kevesen 
válaszolnak erre a belső hívásra. A döntő azonban őszinte ke-
resztény hitük, és ami a legfontosabb: a felebaráti szeretet gya-
korlása.'1 ' Ha a szemlélődés érett gyümölcse ez a szeretet (culmen 
caritatis), ez egyben a tökéletesség csúcspontja is keresztény éle-
tünkben (culmen perfectionis). 

A keresztény elmélkedés e szempontjait figyelembe véve szól-
nunk kell egy veszélyforrásról is. Korunkban, különösen a New 
Age mozgalomnak köszönhetően számos meditációs technika, 



módszer és út válik ismertté a keresők számára.138 Gyakran a ke-
leti és távol-keleti módszerek elemeit alkalmazzák a keresztény vi-
lágban. „Ismét sok keresztényre hatnak, akár pszichológiai, akár 
szellemi gyógyszerként ajánlkozva, akár úgy, mint Isten megtalá-
lásának gyors folyamata... - írja a római Hittani Kongregáció ide 
vonatkozó dokumentuma.139 A különböző módszerek elemeinek 
keverése gyorsan vezetheti az embert veszélyes szinkretizmusba is, 
ezért szükséges a hiteles keresztény elmélkedés és a nem keresz-
tény formák megkülönböztetése. „Isten szeretet" (ÍJn 4,8), ezért 
„minden keresztény elmélkedő ima a hozzánk legközelebb állók 
szeretetére, a cselekvésre és a szenvedés elvállalására buzdít, mert 
éppen így visz még közelebb Istenhez.'"40 Továbbá: „A hiteles ke-
resztény misztikában semmi sincs, amit technika segítségével lehet 
átélni: az mindig Isten ajándéka, s ha valaki részesül belőle, mél-
tatlannak érzi magát."141 Az emberi akarattal művelhető módsze-
rek sosem válhatnak céllá, legföljebb csekély eszközzé az imában 
való előrehaladásban.142 Azonban a görög atyákkal egyetértve 
„Istenre kell tehát bíznunk annak a módnak az eldöntését, ho-
gyan akar szeretetének részesévé tenni. De soha, semmilyen for-
mában nem törekedhetünk arra, hogy az elmélkedés tárgyával, 
Isten szabad szeretetével egy szintre helyezzük magunkat...'"43 

A fejezet összegzése 
A fejezet első felében tisztáztuk a spiritualitás és a kultusz fo-

galmait. A következőkben az Ószövetség imaformáit és lelkiségét, 
liturgiáját láthattuk, mennyire az élő imádság határozta meg már 
a kezdetekben is a zsidó nép mindennapjait. Innen léptünk át az 
ókeresztény egyház imagyakorlatára, amelyről már a II. század-
ból vannak dokumentumaink. Végigkövethettük napjainkig a lel-
kiség változatosságának történetét. 

Ugyanezt láthattuk a keleti egyház lelkiségtörténetében is. 
Azonban itt domináns módon van jelen a liturgia. Az egyéni 
imádságra jellemző a hészükhaszta imamód, a Jézus-ima, amely 
eleinte szinte csak a szerzetesek tudománya volt. A XVIII. század-



tói kezdve tágabb ismertségre tett szert a benső ima gyakorlata, 
mígnem a nyugati egyházban is felébredt a nagy érdeklődés iránta. 
Időközben ott is kialakult a szemlélődésnek a sajátos hagyomá-
nya egészen a misztika tapasztalatáig. Éppen ez a közös terület, a 
benső imádság lehet a valódi ökumenizmus alapja az Egyház két 
tüdeje, Nyugat és Kelet között. Azonban a XX. században egyéb 
ezoterikus-szinkretista vallási irányzatok is igyekeznek az óriási 
vallási igényi kielégíteni. így igen nagy az Egyház felelőssége ab-
ban a tekintetben, hogy a keresztény imádság imamódjait hiteles 
módon tanítsa, s ezzel megalapozza a valódi benső imaélet, a 
misztika legújabb kori alapjait. 



III. FEJEZET 
Az imádság, mint istentisztelet, ill. az Isten imádása elleni 

bűnök erkölcsteológiai bemutatása 
a XX. századi magyar morális tankönyvek alapján 

A XX. század folyamán a morális teológia mindvégig foglalko-
zott az imádsággal, mint az istentisztelet erényének egyik megnyil-
vánulásával. Ebben a fejezetben szeretném összehasonlítani, 
hogy a felkutatott művek időrendi sorrendbe állítva milyen mér-
tékben adnak tanítást erről a témáról. Az összehasonlítás szeret-
né érzékeltetni, hogy mennyiben gazdagodott ez a téma a század 
folyamán, ill. hogyan közelítették meg a szerzők ezt a kérdést. 
Elsősorban magyar szerzők művei kerülnek sorra, mégis egy ki-
vételt tettem, amikor a világhírű redemptorista morálteológus, 
Bernhard Häring egyik fő művének, a „Krisztus törvénye" c. 
munkájának magyar fordítását is bevettem a sorba, mint jelentős 
morális kézikönyvet. 

A fejezet négy részre tagolódik. Az elsőben az általános vallási 
tisztelet kerül bemutatásra, az ima, imádság, imádás fogalmak ál-
tal. A következő részben az imádság szerepe kerül előtérbe az er-
kölcsi erények tükrében. A harmadik rész az imádság fajtáival 
foglalkozik. Végül pedig az imádság elleni vétkek bemutatása ol-
vasható. 

A négy rész hat szerző nyomán követi végig a felvetett témákat. 
Kutatásunk célja az, hogy szisztematikusan kifejthessük az imád-
ság erényére vonatkozó morálteológiai ismereteket s egyúttal meg-
láthassuk a fogalom tartalmának bővülését, ill. finomodását az 
egyre korszerűsödő morális szemléletben. Egyúttal betekintést is 
nyerhetünk e témába a lelkiségi teológia szemszögéből is. 



1. Az általános vallási tisztelet 

Elsőként általános szempontot veszek figyelembe, amikor az 
általános vallási tisztelet megnyilvánulásait kísérem nyomon. Eve-
tovics Kunó ciszterci író 1940-ben kiadott könyvében a tízparan-
csolat mentén vizsgálja az erényeket. Az Isten tiszteletének erényét 
mindjárt az első parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened"144 

törvényére adott válaszként magyarázza. A vallásosság erkölcsi 
erénye ösztönöz bennünket Istennek, mint legfőbb Urunknak 
tiszteletére. Itt említi, hogy ezen erény alanyi forrása és székhelye 
ugyan az akarat, azaz személyes döntésünk függvénye istentiszte-
letünk minden formája. Ez azonban feltételezi az értelmes tudatot, 
amely tisztában van Istentől való függésünknek. Távolabbi alany-
ként nemcsak az embert veszi, hanem Krisztust is, ill. a tisztítótűz-
ben lévőket és az angyalokat is. A gonosz lelkek és pogányok ta-
gadják Istent, nem tartoznak tisztelői közé. A vallásosság erényének 
tárgya pedig minden hódoló tisztelet megnyilvánulása Isten felé, 
mint az imádság is. Ennek különböző külső, belső és nyilvános 
kifejezési formái vannak.145 Mindezzel Isten imádásának paran-
csát töltjük bc. 

Evetovics ír az egyszerű áhítatról (devotio), mint alapvető vallá-
si buzgalomról, amely minden egyéb ima alapja. Említi a hódoló 
tiszteletet (adoratio), amikor elismerjük Isten felettünk való létét. 
Ez már imádás (cultus latriae), amely egyedül Istennek jár. Legtel-
jesebb formája az áldozat (sacrificium). 

A vallásos tisztelet lehet nyilvános (cultus publicus), magánjel-
legű (c. privatus), közös (c. communis) és egyénileg végzett (c. pri-
vatus). 

Az imádság (oratio) a lélek felemelése Istenhez, felé fordulás, 
könyörgés, hálaadás. 

Bagi István és Diós István 1973-ban megjelent Erkölcsteoló-
gia jegyzete a vallásosság erényének meghatározásában (virtus 
religionis) foglalja össze azt az emberi alapmagatartást, amely 
„készség arra, hogy az ember, mint teremtmény, az Újszövetség-



ben mint megváltott teremtmény megadja azt a kultuszt, amellyel 
Istenének tartozik természetfeletti életéért.'"46 

Az alázat és a vallásosság összefüggéséről ír ennek a jegyzet-
nek további részében Bagi István Boda Lászlóval közösen. írá-
suk szerint a két fogalom szorosan összetartozik. A vallásosság 
két megnyilatkozását hozza jellemző példaként: ,,Az áldozatbemu-
tatásnak és az imádásnak lényegéhez tartozik Isten fölségének 
elismerése, a teremtmény hódolata, teremtett voltunk és vele kap-
csolatban tartozásunk tudomásul vétele.'"47 Gyakorlati példaként 
az arcra borulást (papszentelés, örök fogadalom) és a térdhajtást 
említik, mint az alázat legkifejezőbb külső formáit. 

Forrai Botond OSB 1976-ban megírt morálteológiai jegyzeté-
ben az imádságot összehasonlítja az imádással. Az „imádás az 
egész embert és minden cselekedetét átfogó fogalom",148 míg „az 
imádság az embernek az a tevékenysége, amellyel közvetlenül kife-
jezi az Isten elismerését akár szóban, mozdulatban vagy hallga-
tásban. Tehát amíg az imádás magatartás, életstílus, addig az 
imádság konkrét cselekedet, amely az Istenre irányul.'"49 Szentí-
rási perikópák elemzésével illusztrálja az imádság elemeit s ezáltal 
az olvasó saját imagyakorlatát vizsgálhatja felül. Külön fejezetben 
szól a közösség imájának helyéről, a templomról is, amely Istent 
dicsőíti, s ahol Istent dicsőítik, amely a kiengesztelődés helye az 
egyén és a nép számára egyaránt. 

Kövér Alajos OSB „Út, igazság, élet" c. eredetileg 1980-ban 
jegyzetként megjelent (és 1995-ben könyvformában is kiadott) ka-
tolikus erkölcstana az istentisztelet erényénél a keresztény embert 
Istentől való függőségében szemléli. A keresztény ember azon kö-
telezettségeit vizsgálja, amelyeket ezen erény megtartása alkalmá-
val gyakorolnia kell, hogy e gyakorlatok az ő valláserkölcsét jó 
irányba befolyásolják. Ide tartozik az imádság, az áldozat, a kul-
tusz különböző formái, stb. Utal a lelkipásztori és nevelői követ-
kezményekre is, amikor az Isten imádása és az istenies erények 
közti összefüggésről ír. „Isten imádása az egész keresztény élet 
alakító ereje. Az Isten imádása nemcsak egy erény a többi mellett, 



nemcsak egy magatartás és aktus, amit bizonyos alkalmakkor 
gyakorolni kell, hanem az egész keresztény életet kell formál-
nia.'"50 „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegye-
tek mindent Isten dicsőségére.'"51 

Az istentiszteletnek fajait és formáit különbözteti meg: az imá-
dásról és a tiszteletről ír ő is. Az imádás kizárólag Istent illeti meg, 
a tisztelet csupán vallásos jellegű, de nem imádás. Ezzel a tisztelet-
tel illetjük a szenteket, a képeket és a Boldogságos Szüzet is. 

Megemlíti a belső és a külső istentiszteletet is. Ez belső érzület 
és magatartás, amely a külsőben is kifejeződhet. 

Külön ír Kövér Alajos az istentisztelet alapjairól és kötelező jel-
legéről is. A természetes erkölcsi törvény követelményeként tanít 
az Istennek kijáró tiszteletről. A kultusz és a moralitás összefüg-
gését bemutatja ószövetségi és újszövetségi szempontból egyaránt. 

Következő szerzőnk Király Ernő görög katolikus morálteoló-
gus. Az 1982-ben megjelent „A keresztény élethivatás" c. művé-
ben az Isten felé forduló élet erényei közt tárgyalja a vallásosság 
erényét, amely Isten állandó imádására indítja az embert. „Az 
imádás sajátos változata az isteni erények alapvető dallamának.'"52 

- fogalmaz a szerző. Ez az imádó istenszeretet elsősorban a ke-
resztség szentségéből fakad, hiszen megkeresztelkedésünk alkal-
mával Isten imádására kapunk meghívást. Ez tovább mélyül a 
bérmálásban, a papi rendben és az Eucharisztiában. 

Az imádás fogalmát továbbá ő is vizsgálja a Szentírás fényé-
ben, mint természetes erkölcsi törvényt. Végig követi a kultusz sze-
repét Isten és a nép között, melynek legjellemzőbb formája az ál-
dozatbemutatás. Jézus mint a kultusz beteljesült formája jelenik 
meg az Újszövetség lapjain, amit Szt. Pál is megerősít. 

A következőkben a vallásosság fogalmát és jellemzőit tárgyalja. 
„Szoros értelemben véve a vallásosság az az erény, amely az em-
bert arra indítja, hogy imádja és dicsőítse Istent, és a kultusz cse-
lekedeteiben való részvételre hívja fel.'"53 E kultusz fő formái az 
imádság és az áldozat, lehet közvetlen és közvetett. Az imádás vá-
laszoló jellege „átjárja az egész hívő magatartást, az életet, minden 



tudatos hívő cselekedetet.'"54 Mindez az igazságosság erényéhez is 
csatlakozik, mivel az ember tartozik Istennek a neki kijáró imá-
dással. Az ember azonban mindig tökéletlen marad az ima áldo-
zatával is, ezért Jézus mint örök Főpap, előttünk imádkozik Atyjá-
hoz. Mi testvérként kapcsolódunk ebbe az imádásba. Az ember a 
maga részéről így kapcsolódhat be ebbe a dicsőítésbe, amihez ke-
gyelmet Istentől kap a szentségeken keresztül. A szerző a további-
akban a szentségeken keresztül mutatja be az imádás jellemzőit. 

Boda László professzor 1998-ban megjelent Erkölcsteológiája 
jelenleg a legalaposabb magyar nyelvű szakirodalom, ennek meg-
felelően ezt a témakört is alaposan tárgyalja.'55 A vallásosság 
alapmagatartását tárgyalva Eduard Sprangert idézi, aki az em-
bert „vallásos típusnak" nevezi, mint Istent kereső alapmagatar-
tású létezőt. Ennek fő jellemzői az Isten-kereső nyugtalanság, 
amit Gabriel Marcel metafizikájával illusztrál.156 Továbbá a benső 
tisztulás vágya, a megtérés ősi igényének jelentkezése. Ezért a 
„vallás" - „bűnvallás" is. A „Szenthez" nem lehet bűnben élve 
közelíteni.'57 A tisztelet és az imádás, a kultusz teremtményi alázat-
tal való kinyilvánítása is jellemzi a vallásos magatartást. Bern-
hard Häringet idézi, aki szerint „az imádás szabad válasz a te-
remtmény részéről és annak feltétele, hogy az imádságban részt 
kapjunk Isten szabadságából." „A vallásos magatartást illetően 
ez egyúttal a 'teremtmény alapvető tevékenysége'.",5S Boda ír még 
az áhítat alapmagatartásáról, ami nem minden esetben vallásos 
magatartás. Sokkal jellemzőbb keresztény magatartás az alázat 
erénye, amivel Istent Urunknak ismerjük el. Ellentéte a szellemi 
gőg, ami által a teremtmény fellázad Teremtője ellen. Felléphet a 
hamis alázat is, amely hiteltelenné teszi a vallásos embert. Végül 
említi a szerző a tanúságtétel alapmagatartását is Jézus felhívásá-
ra: „Ti vagytok a világ világossága".159 

„A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótettei-
tcket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat.'"60 

Az imádságról szólva Király Ernő elsősorban az üdvtörténet 
szempontjából ír. „Tényleges beszéd- és szeretetközösség a meny-



nyei Atya és gyermeke között".161 Bensőséges, baráti kapcsolatot 
épít ki velünk s O bennünk él ebben a kapcsolatban. Ezáltal vá-
lunk Krisztus Teste tagjává, s részesei lehelünk a Szentháromság 
szeretetközösségének. „Az imádság természetes kifejezése az 
előbbiekben vázolt bensőséges viszonynak Isten és ember kö-
zött."162 

Ezáltal megismerjük az istengyermekség örömét, hazatalálva 
Istenbe, akit Atyánknak szólíthatunk. Ez a megszólítás az ember 
szabad tette lesz mindig s általa megnyílik a Szentháromság éltető 
erejének, a Szentlélek kegyelmének. Ekkor kinyilvánul Isten vég-
telen szentsége és nagysága is. Ez az imádkozó lelkület legtökéle-
tesebben az Úr imádságában, a Miatyánkban fejeződik ki. 

Boda László 1980-ban megjelent Erkölcsteológia III. c. jegyze-
te az imádságot a vallásosság legismertebb megnyilvánulásának 
tartja. Verbális vallási tevékenységként határozza meg: „A keresz-
tény imádság benső világunk külsőleg is megnyilvánuló, szavak-
ban kifejezett vagy kifejezhető megnyílása az Atya felé, a Fiú által, 
a Szentlélekben.'"63 

Az „ima" szóval hasonló értelemben használható az „imád-
ság" szó is, ennek rokona az „imádás" (adoratio) Az „oratio" la-
tin szó pedig a szóbeli imára utal. (os = száj) Az „ima" jelentésé-
hez Damaszkuszi Szt. Jánost idézi, aki szerint „a lélek felemelke-
dése Istenhez",164 azaz belső világunk Istenhez fordulása. 

A szerző összefoglalja az ima alapkérdéseit is öt kérdésben. Az 
első, hogy kihez imádkozunk? Imádkozni csak Istenhez szabad 
kultikus formában. A Boldogságos Szűzhöz, ill. a szentekhez 
azonban könyörgéssel, közbenjárás kérésével fordulhatunk. 

Másodszor: kikért imádkozunk? Önmagunkért, másokért, el-
lenségeinkért, a megholtakért. A kárhozottakért nem imádkozha-
tunk, jóllehet, nem tudjuk senkiről, hogy elkárhozott volna. 

Harmadszor: mikor imádkozunk? Nincs erre vonatkozóan hi-
vatalos előírás, kivéve a szentmisén való részvétel kötelezettségét. 
Aki komoly lelki életet él, az hivatásának megfelelően gyakran 
imádkozik s szenteli meg napjait. Mindez Isten dicsőségét szolgál-



ja, s az élet maga imává lesz. Az élet „határhelyzeteiben" is szük-
séges imádkoznunk: örömben, kísértésben, betegségben, halálve-
szélyben stb. 

Negyedszer: mennyit imádkozzunk? Ez mindig relatív, hiszen 
más egy munkás, egy édesanya és egy szemlélődő szerzetes hely-
zete. A pap hivatása az is, hogy az imádság emberévé legyen. 
Ezáltal is tanúságtevő lesz és tudja imára tanítani a híveket. A 
mennyiségnél azonban sokkal fontosabb az ima minősége. „Ami-
kor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót" (Mt 6,7). 

Ötödször: hogyan imádkozzunk? Legfontosabb a jó szándék 
és a fegyelem az imádságban (intentio, attentio). Mindez függ az 
imádkozó személyétől, imája tárgyától és a körülményektől. Más-
hogyan imádkozik egy gyermek és egy felnőtt, másképpen mon-
dunk egy röpimát vagy a Rózsafüzért, másképpen imádkozunk a 
templomban, ill. a vonaton, stb.165 



2. Az imádság szerepe és az erkölcsi erények 
A továbbiakban az imádság szerepét, lényegét vizsgáljuk és ha-

sonlítjuk össze az erkölcsi erényekhez viszonyítva. Továbbá meg-
vizsgáljuk, hogy a feltüntetett irodalom hogyan különbözteti meg 
az ima fajtáit és tulajdonságait. 

Számunkra az imádság tanulásában egyetlen példaképünk a 
mi Urunk, Jézus Krisztus. Az O követése azt is jelenti, hogy Tőle 
tanulunk imádkozni. „Uram, taníts meg minket imádkozni..." (Lk 
11,1) - kérték az apostolok. Jézus szavaival és tetteivel tanította a 
Mennyei Atyához való közeledést. Tanítványai leveleikben is 
hangsúlyozták az imádság fontosságát. B. Häring „Krisztus tör-
vénye" c. művében Aranyszájú Szent Jánost idézi, aki szépen ki-
fejezi ennek jelentőségét: 

„Az imánál nincs hatalmasabb. Ehhez semmi sem hasonlítha-
tó."166 Isten képére teremtett létünk legszebb bizonyítéka, hogy sze-
mélyesen beszélhetünk imádságunkban Istennel. Szerepe ezen 
túl, hogy csatlakozzunk Jézushoz az Atyával folytatott párbeszéd-
ben, a Szentlélek által. Ezzel utánozzuk és megvalósítjuk Jézus 
erényét. A kitartás, az állhatatosság kegyelme csak így valósulhat 
meg lelki életünkben. 

Boda László könyvében az imádság szerepe mellett hangsú-
lyozza annak időszerűségét.167 Az ima elsősorban kérő, beszélt 
imádsággá lett s amint az „Istenről való beszéd" nehézzé lett, 
ugyanúgy „az Istenhez való beszéd" is. A vallási nyelv módja 
időszerű kérdés lett annak eredményességével együtt. 

Az imádság jelentése azonban ennél több. Szerepét tekintve is 
„a lélek fölemelkedése Istenhez". (Szt. Ágoston)168 Joannész Kli-
makosz az „együttlét" szót használja,169 mint kortársunk Gabriel 
Marcel is. Az ismert „beszélgetés Istennel" megfogalmazás 
Nüsszai Szt. Gergelynél és Szt. Ágostonnál fordul elő.170 A dialó-
gus kölcsönösséget feltételez, mégis felemás ez a folyamat, ahogy 
a Keresztről nevezett Szt Terézia Benedikta (Edith Stein) OCD fo-
galmazza: „magányos párbeszéd".171 Gyakran azonban nemcsak 



a párbeszédszerep jelenik meg az imában, hanem a dráma: Isten 
és ember akaratának összeütközése is.172 

Az imádság lényegét tekintve B. Háring szerint „elsősorban 
nem az Istenre való gondolás, nem a teremtmények elhagyása, a 
teremtett világról való lemondás gondolatban és akaratban. Nem 
a teremtmények isteni szemmel való szemlélete, hanem elsődlege-
sen: valóságos találkozás Istennel."173 Ebben a találkozásban az 
ember felismeri, hogyan szól hozzá Ura az elmélkedésen keresz-
tül. Rá kell döbbennie, hogy egész szívét, emberi létét kell átadnia 
Istennek az ima minden formáján keresztül. 

Az imádság párbeszédes jellege legvalóságosabban a szentsé-
gekben bontakozik ki. Itt Isten kegyelmi jelenléte egészen konkré-
tan éri el az emberi szívet, aki szabad akaratának függvényében 
nyithatja meg belső életét e kegyelem befogadására. Isten alázata 
mutatkozik meg akkor, amikor a még zárt szívbe O nem adja 
azonnal kegyelmének áradását. Amikor azonban Isten kegyelme 
eléri a megnyitott szív mélyét, a válasz csak a hála, az imádás és az 
engesztelés lehet az ember részéről. Ezáltal társul egyúttal Jézus 
imájához is, ahogyan szüntelenül Atyjához fordul. 

A megérintett ember legjobban az ún. passzív imában, a lelki 
élet misztikus formájában éli át, hogy Isten mennyire lefoglalja 
magának őt, s ez a belső kapcsolat a néma szemlélődésben tárul 
fel. Ezzel szemben az aktív ima inkább hasonlít a személyes be-
szédhez, hiszen az imádkozó válaszol mindarra, amivel Isten már 
előbb megszólította. Mindkét találkozási mód dinamikus, egymást 
kereső folyamat. 

Boda László a keresztény imádság lényegéről írja, hogy min-
denekelőtt a Szentháromság életébe való bekapcsolódás: címzettje 
az Atya, a közvetítő a megtestesült Fiú, a Szentlélek pedig kegyel-
mével segíti az imádságot, mivel mi magunktól gyöngének bizo-
nyulunk. (Vö. Róm 8,26.) 

Az ima kivetül testi mivoltunkra, gesztusainkra is. A szerző 
Kari Rahnert idézi, aki az ima lényegét az emberi egzisztencia 
alapvető aktusának tartja.174 



B. Häring említett művében bemutatja az ima viszonyát az iste-
ni és erkölcsi erényekhez. Az ima kifejezetten az Isten-tisztelet eré-
nyének aktusa és szoros kapcsolatban áll az áldozat fogalmával, 
amely a legmagasabb formája ennek az erénynek. Az ima minden 
formája egyaránt a vallásosság erényéhez tartozik, de közülük a 
leginkább a dicsőítő és hálaadó imádság, amelyek kifejezetten az 
Istenre irányulnak. A kérő ima pedig földi életünkkel szorosan 
összefüggő imaforma. Ez nem annyira a földi javakért való kö-
nyörgést kell, hogy kifejezze, hanem Isten akaratának e földi vi-
lágban való megvalósulásáért kéri a Teremtőt. 

Az imában megjelenik a három isteni erény is: a hit, a remény 
és a szeretet. Ezen erények és az ima egymást éltetik, kölcsönösen 
feltételezik egymást. Ezáltal lesz az imának istentiszteleti jellege is. 
Mint ilyen pedig a vallásosság közösségi, egyházi megnyilatkozá-
sa. Az erkölcsi erények kifejezőjévé pedig akkor válik az ember 
imádsága, amikor az engesztelésben, a bánatban az ember újra a 
megsértett erkölcsi értékek felé fordul. A kérő imában ugyanak-
kor Isten akaratának minél teljesebb megvalósulásáért könyörög. 
Éppen ebben áll az imádság értéke. 



3. Az imádság fajtái 
A következőkben az imádság fajtái következnek a különböző 

irodalom alapján. 
Evetovics Kunó korábban említett művében17' az imádság fajai-

ként említi 1.) a nyilvános, magánjellegű, a közös és az egyénileg 
végzett imákat, 2.) a benső és a külső imát, 3.) az általános érte-
lemben vett, közönséges, a rendkívüli és a misztikus imádságot, 
4.) a hódoló, kérő, hálaadó és engesztelő imát. Külön tárgyalja az 
imádság lényeges elemeit is, mint a szándék, a figyelem, az imád-
ság szövege, ill. a jámbor gondolatok. Külső zavaró tényezők te-
relhetik el az imádkozó figyelmét. Ezért az akarat részéről döntő a 
benső figyelem a pontos szövegmondásban (attentio materialis), a 
szavak tartalmában az értelmi figyelemmel (intellectualis, littera-
lis), az imádságban kitűzött szándékban, ill. célban, a célra irá-
nyított figyelemben (attentio spirituális). Tehát a benső imádság-
hoz legalább egyszeri, virtuális szándék és a benső figyelem szük-
séges. A szóbeli imához is hasonlóképpen szükséges a virtuális 
szándék, a zavarmentes külső figyelem és a pontos szövegmon-
dásra irányuló benső figyelem. Amennyiben ezen szempontok hi-
básan vagy hiányosan jelennek meg az imádságban, akkor köny-
nyen szétszórttá, szórakozottá válik az ember imája. 

A szerző az imádság rendje, tárgya és módja nyomán már kü-
lönböző szempontokat állít fel. 1.) Kikhez imádkozhatunk? Isten-
hez, közbenjáróinkhoz, a tisztítótűzben szenvedő lelkekhez. 2.) 
Kikéri imádkozhatunk? Magunkért és másokért, az elhunyt lelke-
kért, csak az elkárhozottakért nem. 3.) Mit kérhetünk imádsá-
gunkban? Kérhetünk mindent, ami után megengedetten vágyako-
zunk (Szt. Ágoston). Jelenti a természetes és természetfeletti javakat, 
erkölcsi és anyagi bajok távozását. Természetesen erkölcsi rosszat 
sosem kérhetünk. 

Evetovics említi még az imádság szükségességét is: „Felserdült 
ember köteles imádkozni nemcsak tételes isteni parancs, hanem 
eszközszerű szükségesség folytán is.'"76 Továbbá: mire kötelez az 
imádság parancsa? Magában véve (per se) a hívő ember gyakran 



köteles imádkozni, egyéni rendszeresség alapján. Ezáltal gondoz-
za Isten tiszteletét és saját üdvét is. 

Szükséges az imádság még a parancsok teljesítéséhez és a kí-
sértések legyőzéséhez is. Ezen összefüggés miatt (per accidens) 
kötelesek vagyunk imádkozni. Mindezért tehát szükséges és na-
gyon ajánlatos a személyes imádság gyakorlása, elhagyása pedig 
veszélyezteti az ember üdvösségét. 

Következő szerzőnk ismét B. Häring redemptorista professzor, 
aki művében az ima fajtái között először a kultikus, prófétai és 
misztikus imáról beszél. Az első az Isten-tisztelet erényének kife-
jeződése és Isten dicsőségének hirdetése. A második: apostoli 
erény. Isten országának az emberek közötti terjedését segíti. A 
harmadik pedig az ember magába mélyedő és Isten szeretetében 
megpihenő magatartása. 

A következőkben szerepel az aktív és a passzív ima, melyről 
már tettem említést e szerzőnél a korábbiakban. Eszerint tehát a 
misztikus ima és a szemlélődés passzívnak mondható (contempla-
tio), míg a belső ima, az elmélkedés (meditatio) aktív imafajta. 

Emellet megkülönböztet belső imát, amely személyes emberi ta-
lálkozás a lélek mélyén Istennel. A külső (ajak-) ima szavakban 
és mozdulatokban fejeződik ki, s a két imafajta egymást segítve 
össze is kapcsolódhat. 

A közös imádság az Isten közös tiszteletének formája az Egy-
ház gyakorlatában. A szentségek révén az ember átéli, hogy Isten 
személyesen meghívta őt az üdvösségre, s egyéni imájával ad hálát 
érte. A szentségek azonban a közösségbe is bevonják őt, annak 
közös imádságaiba is. 

Az imádság lehet kötetlen és kötött. Az első esetében az ember 
barátként beszélhet Istenhez, amit már gyermekkortól meg kell ta-
nulnunk. A kötött imaforma nemcsak a közösségi formák része, 
hanem egyéni imaforma is kell, legyen. 

Végül a tartalmat tekintve megkülönböztetünk dicsérő, hálaa-
dó és kérő imát. Mi a dicsérő ima? Csodálkozás, elragadtatás, 
öröm és ujjongás Isten jósága és nagysága felett. Nagyon rokon 



ezzel az imádás, amely által az imádkozó ember szabad akaratával 
dönt és elfogadja Isten fenségét élete felett. A teljes önátadás lel-
külete mindez! 

A hálaadó ima az igazi vallásosság lényeges eleme, hiszen hi-
deg és idegen volna imánk e nélkül a hála nélkül. Ez az ima a 
legméltóbb a teremtményhez Teremtője felé! 

A kérő imádság szervesen az emberhez tartozik, ha elismeri 
rászorultságát Urára és Teremtőjére. Az Úr imája, a Miatyánk 
kérését is szem előtt kell tartanunk, hogy „bocsásd meg a mi vét-
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek". 
A kérő ima eszköz a számunkra az üdvösséghez, ha merünk és 
tudunk mindig kérni is Istentől. Ezért kötelező jellegű számunkra 
az imádság parancsa s nemcsak önmagunk, hanem embertársa-
ink miatt is. Hiszen a közbenjáró és a másokért végzett kérő imád-
ság, különösen, ha az közösségben történik, sok kegyelem forrá-
sa lehet mindannyiunk életében. 

A szerző végül felsorolja a jó ima tulajdonságait is, amelyek 
már bővebb jelleget mutatnak, mint a korábbi szerző esetében.177 

1.) Az áhítat (devotio) fogalma, mely Istenre irányuló szándék. 
Ez a szolgálatban mutatkozik meg leginkább. Akaratunkkal moti-
váljuk érzelmi világunkat, az pedig visszahat az akaratra, amellyel 
szándékunkat Istenre irányítottuk. így akarat és érzelem együtt 
jelenik meg az áhítat folyamán. 

2.) A jó imához a figyelem jelenléte is szükséges, melyet Istenre 
magára, vagy egy imára, isteni igazságra irányítunk. 

E két jellemző nélkül nem beszélhetünk valódi imádságról. 
3.) Fontos része imánknak a bizalom Istenben. Enélkül kérni 

sem mernénk Ot. Reményünket fejezzük ki a bizalommal, amely 
alapja az imádkozás szándékának. Ezért imádkozhatunk „Jézus 
nevében", mert bízunk Isten megváltó szeretetében, hogy Krisztus 
érdemei hatékonyak számunkra is. 

4.) Önmagunk teljes átadása ez által a bizalom által. Szorosan 
kapcsolódhatunk az isteni Gondviselésbe így, mivel képessé vá-
lunk feltétel nélkül elfogadni mindazt, amit O adni szándékozik. 



Ebből is láthatjuk, hogy imánk és szabad akaratunkból való önát-
adásunknak értelme elsősorban önmagunk számára ad lehetősé-
get, hogy el tudjuk fogadni mindazt, amit Isten számunkra ad 
vagy megenged. Az ima többi formája Isten tiszteletén túl önma-
gunk készségessé tételét szolgálja. A két cél egymásból következik 
és egymást segíti. 

5.) A tisztelet erénye is része az imának, hiszen ezáltal válik a 
bűnös ember alázatossá, ill. bűnbánóvá. Példánk a vámos, aki e 
nélkül a benső magatartás nélkül nem térhetett volna meg. „Áldo-
zatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted 
meg." (Zsolt 51,19) Külső tiszteletteljes magatartásunknak is ezt 
kell tanúsítania. 

6.) Imánknak, az Istennel való találkozásunknak alapjellege 
legyen a szeretet, tehát a szent érzület, az önzéstől és gyűlölettől 
való mentesség. Minél jobban elmélyedünk a szentségi életben, 
annál jobban előrejuthatunk imaéletünkben is. 

7.) Végül az állhatatosság, a kitartás az ima mellett, az imá-
ban. „Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni." 
(Lk 18,1) Halálunk órájáig kell kitartanunk benne. Ehhez a rend-
szeresség sokban segíthet, hogy végül elmaradása hiányt s utána 
való vágyakozást okozzon. Ez a vágy már önmagában is imádság, 
de nem pótolja a valódi benső odafordulást az arra fenntartott 
időben. Ezen az úton imánk egyszerűsödik és egyre kevesebb szó-
ra lesz már szükségünk, ahogy az evangélium is tanítja.17* Végül 
már elég ott maradnunk a vágyott Jelenlétben, együtt Urunkkal 
és Teremtőnkkel, aki a szívünk mélyén lakik és mindig vár ben-
nünket erre a személyes találkozásra. 

Forrai Botond fentebb említett jegyzetében egyrészt említi a 
zsoltárokat, mint ősi imádságot. Idézi André Louf trappista apá-
tot, aki szerint, „...a sugalmazott iratokban Isten szól az emberek-
hez. A zsoltárokban Isten az ember szájára adja Igéjét, hogy az 
ember válaszképpen visszaküldje Isten felé. (...) A zsoltárokban -
költői és imádságos formában - jelen van az egész Szentírás. (...) 
Igen, a teljes Szentírás, s nemcsak rövid summája. A zsoltár az 



ember élő válasza Isten Igéjére. Olyan válasz, amely nemcsak az 
embertől ered, hanem Isten igéje ébreszti az ember szívében."179 

Forrai összefoglalja, miért imádkozzák még ma is ezeket az ősi 
imákat: 1.) Mert tartalmukban kifejezik az ember, a mindenkori 
ember legmélyebb érzelmeit. 2.) Költőiségükkel le tudnak hatolni 
az emberi lélek legrejtettebb régióiba. 3.) Mert maga az Isten veszi 
körül az emberi szót, ő mondja ki. Egyaránt az ember és a Szent-
lélek ihletéséből születtek.1"0 

Jegyzetében a szerző egyúttal bemutatja az egyik imafajta, a 
belső ima lépéseit is: 1.) vágyódás (desideratio), 2.) csendteremtés 
(isolatio), 3.) megtisztulás (purificatio). 

Kövér Alajos OSB könyvében az imádság lényegét és feltételeit 
a következőképpen foglalja össze: „Az imádkozó meg van győ-
ződve arról, hogy az élő Istennel, az Atyával lép kapcsolatba, és ez 
a kapcsolat minden élethelyzetben lehetséges. Az imádság a sze-
rető és velünk törődő Isten felé irányul."181 

A szerző is ír az ima formáiról. Megkülönbözteti a misztikus 
imát, mint passzív, szemlélődő imát, és az aktív benső imát nevezi 
elmélkedésnek. A következő forma a belső, a lélek szellemi részé-
vel végzett ima és a külső, szóban és gesztusokban megmutatkozó 
imádság. Az egyéni és a közösségi ima külön-külön is végezhető, 
de kiegészítik egymást az egyén imaéletében. Az imádkozó ember 
saját imája továbbá lehet személyes jellegű, ill. kötött, jellegét te-
kintve pedig dicsérő, hálaadó, engesztelő és kérő imádság. 

Kövér is fontosnak tartja, hogy írjon az imádság parancsolt 
jellegéről, ami szükségszerűvé teszi a rendszerességet, a napi imá-
kat különböző alkalmakkor. Ez az egyén és a család életében is 
igen jelentős megtartó erővé válhat, és távol tartja az embert a sze-
kularizmus szellemétől. 

A helyes imádkozásnak négy tulajdonsággal kell rendelkeznie, 
hogy méltó legyen Isten tiszteletére: az áhítat, a figyelem, a tiszte-
let, és az elszórakozás kerülése. 

Külön említi az imaformák között a Liturgia Horarum imád-
kozását, különösen a papok és a szerzetesek életében. 



Király Ernő az imaformák tárgyalását a Miatyánkkal kezdi, 
mint szeretetünk és imádandó hódolatunk kifejezésével.182 O is ír 
a szabadon, saját szavainkkal fogalmazott imáról, amit leginkább 
reggel használhatunk az imádás és a szolgálat lelkiségét ébresztve 
szívünkben. Az esti ima is személyes kell legyen, mikor napunkat 
alázatos szívvel végigtekintjük. A családi közös imádság szerepét 
nagyra tartja, különösen a gyermekek imára nevelése végett. A 
kötött szövegű ima elsősorban a közösségi imának formája. 

Külön kiemeli az elmélkedő ima jelentőségét. Ekkor a hívő a 
megértett Igét saját életére alkalmazhatja s érzelmeivel is megtölt-
heti imádságát, amikor hálát ad Isten jótéteményeiért, s egyúttal 
az imádás, engesztelés és a kérés is megjelenik imádságában. 

Az imaformák közé sorolja a szerző a pap jelenlétével és az 
Egyház által megállapított szöveg használatával mondott imákat 
is, elsősorban a szentmisét és a zsolozsmát. Ezen imádságok ha-
tékonysága nagyban függ az imádkozok lelki magatartásától. 

Külön említi a Szentírás olvasását is, mint imaformát. Ez egy-
részt a liturgiában valósul meg, de döntő a hívő magánéletében is. 
Lehet tanulmányozva, elmélkedve, saját életünkre alkalmazva, jel-
lemünket formálva olvasni a Szentírást. 

Minden imaformát át kell járjon az alázat, a bűnbánat és a 
bocsánatkérés és a megbocsátás lelkülete. Ezzel összefügg az a 
tudat, hogy egymáshoz tartozunk, egy közösség vagyunk, együtt 
szólíthatjuk Istent „mi Atyánk"-nak. 

Szól még a Rózsafüzér imádságról, amely egyaránt köt minket 
Jézushoz és a Szent Szűzhöz. Emellett nem feledkezhetünk meg a 
tisztítótűzben szenvedő lelkekről sem, akikért közbenjáró imádsá-
got ajánlhatunk fel. így segíthetjük őket, ahogy a megdicsőültek 
pedig minket támogatnak imáikkal. így megvalósulhat a szentek 
közössége. 

Boda László is megkülönböztet 1980-ban írt jegyzetében szó-
beli, elmélkedő és szemlélődő imafajtákat.183 Említi az egyéni és kö-
zösségi imát, az utóbbi természetesen a szentmisét és a közösen 
végzett zsolozsmát jelenti. Továbbá nála már szerepel az elmondott 



imamódok mellett az elénekelt és a tánccal kifejezett imaforma is. 
Az ének az emberi érzelmeket is bevonja az Isten dicséretébe, mű-
vészi formában különösen lélekemelő lehet és igen közösségte-
remtő. A tánc pedig a mozgás bevonása az imába, a maga sponta-
neitásával szintén a lélek felemelő eszköze lehet. Általában a latin 
országok és a fekete bőrűek közösségeiben jellemző, de számos 
lelkiségi mozgalom is használja már Európában és Amerikában 
egyaránt. Minden esetben a lélek szabadságát tükrözi. 

Végül említi a Katekizmusból is jól ismert imaformákat: a di-
csőítő, kérő, hálaadó és engesztelő imaformákat. Ez utóbbihoz 
tartoznak a különböző litániák dicsérő és engesztelő fohászai is. 

Boda professzor jegyzetének 1998-ban megjelent bővített kia-
dása a fentiekkel együtt szintén taglalja a kérő imádság problémá-
ját a mai szekularizált világban.184 

A továbbiakban a szerző még összefoglalja, hogyan fejlődhe-
tünk nagykorúvá az imádságban. Túllépve az érzelmi kereteken, 
próbálja bemutatni az imádság dinamikus voltát. Jálics Ferenc 
SJ könyvét idézi, aki bemutatja ezt a fejlődést.185 Alapfokon az 
éretlen hitű imádkozó még a szövegekhez tapad s érdekből imád-
kozik. Ha itt megreked, gyermeki marad imája élete későbbi évei-
ben. „Neki az ima nem arra való, hogy magát Isten rendelkezésé-
re bocsássa, hanem hogy Isten az ő szükségleteit kielégítse.'"86 

Ahogy az ember növekszik hitben, reményben és szeretetben, 
növekszik az imádságban is. Oldódik emberi önzése is, s a kérő 
ima helyébe lassan a hálaadó és a dicsőítő ima lép. Az ember fel-
fedezi „önmaga felajánlásának értékét" is.187 Kialakul a leghitele-
sebb imaforma: „Legyen meg a Te akaratod!" (Mt 6,10). Vég-
eredményben, amire valóban szükségünk van, az az üdvösség. Ez 
Isten akarata az ember számára. Ebbe az irányba halad a hité-
ben érlelődő ember belső fejlődése. 

Az átmenetet a keresztény ember „nagykorú imájához" a me-
ditáció jelenti.188 A benső imádságnak ez a módja szavakkal vagy 
azok nélkül hatol mélyebbre a tudatosból a tudatalatti felé. A me-
ditációnak komoly hagyománya van a keleti vallásokban, de a 



nyugati kereszténység is ismeri, jóllehet, sokkal kisebb mértékben 
volt jellemző. Korunkban a lelki nagykorúságra vágyó hívők bel-
ső igénye hozta vissza a keresztény köztudatba ezt a lelki utat, 
amelynek bizonyos „technikái" is vannak. Azonban nem szabad 
ezeket a módszereket valami célnak tekintenünk, hanem csak esz-
közök lehetnek a mélyebb lelkiség felé. Sokat tanulhatunk e téren 
más vallásoktól, de nem mehetünk bele semmiképpen egyfajta 
szinkretizmusba sem, amit éppen korunk újgnoszticizmusa, a 
New Age-mozgalom terjeszt világszerte. Ellenben éppen a meditá-
ció gyakorlata adja meg a lehetőséget, hogy ökumenikus kapcso-
latba kerülhessünk más világvallások képviselőivel is. Thomas 
Merton trappista szerzetes munkássága is ezt szolgálta. 

Ennél az imamódnál igen fontos szerep jut a tudatos felkészü-
lésnek. Ez a „szív technikája", amennyiben jellemzi a „vonzódás 
a központ felé".189 

Mindehhez elsősorban lelki felkészülésre van szükség, a belső 
akadályok kikapcsolásával, s „ha mentesek vagyunk a benső fe-
szültségektől, a szétforgácsoltságtól, a szórakozottságtól és a nyo-
másoktól (stressztől)" - írja Szentmártoni.190 Ebben segíthet a fi-
gyelem összpontosítása egy pontra vagy egyenletes hangeffektus-
ra. A test is aktívan részt vesz ebben a jelenre figyelő magatartás-
ban, mikor könnyű sétával vagy kényelmes, feszültségtől mentes 
ülésben helyezkedik el az imádkozó. Ha ezek a feltételek nagyjából 
megvannak, kb. negyedóra elég ahhoz, hogy a lélek megnyíljon a 
benső világnak s jelen legyen az élményszerű meditációban. Ezt 
az állapotot a csodálkozó ráhagyatkozás, érdeklődéssel teljes fi-
gyelés jellemzi, amellyel egy rövid imaszövegre vagy szentírási 
részre gondolhatunk. 

Ez az imaforma továbbvezet még jobban „befelé", a lélek las-
san már nem „tesz" semmit, csak várakozik és kész befogadni az 
ajándékot, amit kap a kegyelemtől. így juthat el az imádkozó a 
szemlélődéshez, a kontemplációhoz. A lelki élet mesterei ezt az 
imamódot az összeszedettség imájának vagy egyszerű imának ne-
vezik. 



Jálics Ferenc SJ az ima útjait a „Tanuljunk imádkozni" és a 
„Szemlélődő lelkigyakorlat" című könyveiben mutatja be, ahol fo-
kozatosan megismerhető a szemlélődő imamód, sőt mint életforma 
is élhető a keresztény ember számára.191 

Boda László könyvében ír még az Egyház közösségi imájáról, 
a zsolozsmáról. Ennek célja elsősorban „a nap megszentelése", 
ahogy a liturgikus rendelkezések megállapítják.192 A II. Vatikáni 
Zsinat óta egyre növekszik a jelentősége annak, hogy fokozatosan 
vonjuk be a világi hívőket is ebbe a közösen végezhető egyetemes 
imádságba is. Az anyanyelven használható zsolozsma közös hasz-
nálata Sólymos Szilveszter OSB szerint is „megváltozott szemléle-
tet, új mentalitást kíván meg az imádkozóktól".193 

Az imádság fajtáit tekintve tehát mindig azt kell szem előtt tar-
tanunk, hogy az imádkozó ember imája Jézussal való kapcsolatá-
nak bensőséges jele legyen, akárhogyan is imádkozik. Alapvető a 
szándék, hogy imájával Urához és Teremtőjéhez akar fordulni, 
így minden keresztény, bármilyen életállapotban is legyen, hivatá-
sának megfelelő módon és mértékben kapcsolódhat be az imád-
ság hódolatába. 



4. Az imádság elleni vétkek 

Mindezek után szeretném összefoglalni az imádság mint Is-
ten-tisztelet elleni vétkeket az említett szerzők művei alapján. 

Evetovics Kunó említett művében a vallásosság erényével eleve 
szemben áll a valláslalanság. Az ember több módon véthet a vallá-
sosság ellen. 

Az első: „Istennek sértő módon való tisztelete megnyilvánulhat 
a hibás, hamis és a fölösleges istentiszteleti módozatokban."194 

Sértő és hamis mód volna, ha valaki pl. pogány módon vagy papi 
joghatóság nélkül mutatná be a szentmisét vagy adna feloldozást. 
Fölösleges módozat lenne, pl. ha valaki csak egy bizonyos papnál 
volna hajlandó misét hallgatni, avagy csak meghatározott díszíté-
seket, ill. gyertyákat volna hajlandó elfogadni a mise körül. 

Jóval nagyobb bűnnek számít, ha egy keresztény bálványimá-
dásba bocsátkozik. „Bálványimádást (idolatria) az követ el, aki Is-
tennek kijáró tisztelettel adózik teremtménynek vagy éppen a go-
nosz léleknek, röviden, aki Isten helyett teremtményt imád.'"95 

Mindez lehet jóhiszemű, ha valóban istennek tartja a hívő azt, 
amit imád. Ezért erkölcsileg mentes is lehet a bűnösségtől. Rossz-
hiszemű, ha tudja is a hívő, hogy nem Istent imádja és mégis vég-
zi a hódolatot. 

A következő vétek a vallásosság ellen a „babonás jóslás (divi-
natio), amely a jövő titkainak feltárása arra alkalmatlan jelek, esz-
közök által a gonosz szellemek közreműködésével.'"96 Ez esetben 
a legnagyobb bűn talán az, hogy az ember magától a gonosz lé-
lektől várja jövője megismerését. Eszközként a különböző jósmó-
dok jöhetnek számításba: csillagjóslás, tenyérjóslás, kártyavetés, 
kristálynézés stb. 

A következő a varázslás és a kuruzslás bűne (vana observan-
tia): „Varázslás, kuruzslás az a babona, amelyben az ördög segít-
ségétől várnak olyan eredményeket, amelyeknek előidézésére a 
használt eszközök nem elegendők".197 Ez alatt értendők a jelekkel 
és ráolvasásokkal való gyógyítás. A bűnösség foka itt is attól 



függ, milyen mértékben hisznek ezen eszközök és a gonosz szelle-
mek gyógyító erejében. 

Evetovicsnál a sorban a bűbájosság (magia) következik. „A 
varázslás magasabb fokozata a bűbájosság, azaz titkos eszközök-
kel csodás dolgok előidézése, művelése.'"98 Itt a titkos közvetlen 
vagy közvetett szellemi erőkkel való manipulálás jön szóba s nem 
az ügyeskedő bűvészei (magia alba). Ide tartozik továbbá a meg-
babonázás (maleficium), amellyel másoknak akar valaki ártó ha-
tásokat előidézni. 

Végül ebbe a csoportba tartozik a spiritizmus is, amely okkult 
ismeretek által és médium útján való kapcsolatfelvétel a szellemi 
világgal. A vele járó jelenségek (materializáció, telekinézis stb.) 
azonban inkább a parapszichológia területére tartoznak. Mindezt 
az Egyház nyilvánvalóan tiltja, s halálos bűnökként tartja szá-
mon. 

Súlyos vétek a vallásossággal szemben továbbá az istenkísértés 
(tentatio Dei). „Az istenkísértés Isten tökéletességének, mindentu-
dásának és mindenhatóságának szóban vagy tettben megnyilvá-
nuló próbatétele; röviden: kísérletezés Isten tökéletességeivel."199 

Ez a vakmerő bizalmat jelenti annak a részéről, aki ok nélkül kér 
és vár valami csodát Isten részéről. Ha mindez kifejezetten szán-
dékos telt, súlyos bűnnek minősül. 

Igen komoly vétség továbbá a szentségtörés (sacrilegium) is. 
Az Isten tisztelete megköveteli a belső és a külső tiszteletet, formai 
és tartalmi szempontból egyaránt. „A szentségtörés - általában -
szent dolgoknak méltatlan kezelése, megsértése. Szorosabb érte-
lemben a szentségtörés a szent dolgokkal való súlyos visszaélés, 
szent dolgoknak súlyos megsértése."200 

Szentségtörés követhető el ember ellen, ha az Isten tiszteletére 
felszentelt személynek a szentelés jellege és kiterjedési köre ellen 
irányul, mint pl. bűnbe való bevonásuk. 

Szent helyek ellen is elkövethető ez a vétek, mikor azt méltatlan 
célra használják, pl. templomban történő gyilkosság, a templom 
teljesen profán használata (istállóként vagy bűntanyaként), ill. 



pogány eltemetése. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor a szent 
helyeket betöréssel, lopással, pusztítással szentségtelenítik, avagy 
vásárok, pereskedések és színházi előadások megtartására hasz-
nálják. 

A szentségtörés érinthet még tárgyakat is, amikor szent dolgo-
kat méltatlanul kezelnek, ill. eladják őket. 

A sor végén szerepel még a szent dolgokkal való üzérkedés bű-
ne (simonia). Ez is szentségtörésnek minősül. Pontosabban: „az 
isteni jog szerint tiltott simonia minden olyan szándékos törekvés, 
amely anyagi értékért lelki vagy lelki javakhoz kapcsolódó anyagi 
javakat áruba bocsát. Egyházjogilag tiltott simonia: az olyan áru-
csere, melyben lelki dolgokat bocsátanak áruba lelki dolgokért, 
vagy pedig anyagiakhoz kapcsolt lelki javakat árusítanak ugyan-
ily javakért; az egyezkedés tárgyaként tehát mindkét részről lelki 
vagy lelkiekhez kapcsolódó anyagi javak szerepelnek."201 Ezek az 
anyagi dolgok lehetnek mindazok a tárgyak, cselekedetek, belső 
kapcsolatból eredő tulajdonságok, amelyek a szent cselekmények 
járulékai. 

Bernhard Häring professzor idézett művében más módon fog-
lalja össze az imádság elleni bűnöket.202 Elveti a látványos imádko-
zás formáját, emlékeztetve bennünket a képmutató farizeusokra. 
(Vö.: Mt 5,6 sk.) A mechanikusan végzett s formális ima, különö-
sen, amit áhítat nélkül végzünk, bocsánatos bűn az imával szem-
ben. A vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való részvétel súlyos 
bűn terhe alatt kötelező minimum-követelmény a keresztény em-
ber számára. Ez a követelmény egyúttal attól védi a hívőt, hogy ne 
hagyja el a rendszeres napi és heti imádságait, mert ennek elha-
nyagolása a keresztény életvitel károsodásához vezethet. Papok és 
szerzetesek számára ezt a napi zsolozsma imádkozása is bővíti. 
Mindezzel az Egyház szeretne ahhoz hozzájárulni, hogy Isten 
gyermekeinek élete az új krisztusi törvényből, a szeretet és a ke-
gyelem törvényéből fakadjon. Ehhez azonban minden hívőnek 
szabad akarattal kell hozzájárulni személyes imagyakorlatával. 



Kövér Alajos munkájában Evetovicshoz hasonlóan ír az igaz 
Isten méltatlan és hamis tiszteletéről, a bálványimádás bűnéről és 
a babona különféle megnyilatkozásairól.203 Itt említi a spiritizmus 
mellett az asztrológiát, az ún. varázsvessző használatát betegsé-
gek felismerésére, az álomfejtést (divinatio) is. Nála is szerepel 
még a kártyavetés, a tenyérjóslás és az okkultizmus válfajai: a va-
rázslás és a mágia. A Tórában is olvasható már, hogy Isten elveti 
és utálja azt, aki ilyen dolgokat cselekszik.204 

E módszerek használata kapcsán ír bőségesen Gál Péter a 
New Age- mozgalommal kapcsolatos monográfiájában. Az okkul-
tizmus és a keresztény gyakorlat keverésének veszélyeiről így ír: 
„Aki ma, akár keresztény célokkal belefog egy okkult eredetű 
technika kipróbálásába, a divathullám hatásai miatt nyomban kí-
sértést, meghívást kap a következőnek a megismerésére, beilleszté-
sére, s így eljuthat ahhoz a ponthoz, amikor más vallási elemek 
már többségre jutnak életében (imádság helyett már csak a bizo-
nyos fajta meditációkra, vagy inkább a relaxációra futja az idő-
ből), illetve a technikák mögött álló eszmei tartalmat is kezdi elfo-
gadni (reinkarnáció, csakrák, erők, energiák, aurák, mesterek, 
stb)."205 

Isten tisztelete elleni direkt támadás Kövér jegyzetében az isten-
káromlás gyalázkodó beszéde, mely halálos bűn. Továbbá a szent-
ségtörés, amelynél a legsúlyosabb a szentségek méltatlan felvétele. 
(Vö.: IKor 11,27-29.) O is említi a simónia bűnét, utalva Simon 
mágus tettére. (Vö.: ApCsel 8,18-20.) 

Király Ernő említi ennél a pontnál a káromkodást, a babona-
ságot és az imádkozás hiányosságait egyaránt.206 ír a szentségtö-
rés fajairól, melyek elsősorban az Istennek való lefoglaltság té-
nyét sértik meg. A simónia említésénél jelzi, hogy nem csupán a 
szent és a profán dolgok felcseréléséről van szó ez esetben, ha-
nem ráadásul az egyéni érdekek szolgálatába is állítható mindez. 
Ezzel rokon nála a nepotizmus bűne, azaz az egyházi hivatalok 
részrehajló adományozása is. 



Boda professzor 1980-ban megjelent jegyzete szintén részlete-
sen tárgyalja a fenti vétkeket a vallásosság erényével szemben.207 A 
babonaság esetében említi az idevágó szentírási részleteket, me-
lyek elvetik ezt a gyakorlatot már az Ószövetség idejében, mint Is-
tennek nem tetsző pogány cselekedeteket (Vö.: MTörv 18,20; Iz 
2,6). Pál apostol is szigorúan elítéli az ilyet gyakorlókat. (Gal 
5,20) A bálványimádás egyéb formáinál annak történeti hátterét 
is röviden bemutatja Boda. A spiritizmus esetében pedig ismét a 
Szentírást idézi. (Lev 20,6; 1 Sám 28; Iz 8,19) 

Külön tárgyalja a vallásosság elhanyagolását, a káromkodást, 
az átkot és átkozódást, és ő is ír az istenkísértés, a szentségtörés és 
a simónia bűnéről. 

Boda 1998-ban megjelent bővített jegyzetében alapvetően a ko-
rábbi kiadás anyagát hozza, némileg bővebb magyarázatokkal/08 

A hamis kultusznál említi a ma is jellemző túlzásokat, a hamis 
buzgóságot és a torz ereklyetiszteletet, a szent dolgok értékelésé-
ben való eltájolódást. Ide tartozik pl. a sztárok, színészek szinte 
vallásos tisztelete, imádata. 

A bálványimádásnál korunk privát bálványait említi, amelyek-
nek lélektani gyökereit keresi a C. G. Jung által felvázolt archetí-
pusokhoz (ősképekhez) való visszatérésben. Az „idol" szó (bál-
vány) gyökere is közel áll az „ideál" szóhoz. Ebben az értelemben 
inkább a bálványozott ideálokról van itt szó. 

Ezek a bűnök, melyek eltávolítják a hívőt Istentől és az embe-
rektől, elsősorban kísértésként jelennek meg mindig az ember 
számára, hogy végeredményben ő uralja a természetes és a termé-
szetfeletti világot, mintegy újrateremthesse azt. Ez ebben is az 
őskísértés: Istenné lenni, a teremtmény akar a Teremtővé válni, 
megtagadva ezzel emberi mivoltát. 

„Szeresd Uradat, Istenedet... Szeresd embertársaidat!" (MTörv 
6,5; Lev 19,18) - hangzik az isteni törvény ma is és teljesül be az 
Újszövetségben Jézus szavaiban és tetteiben egyaránt. 



A fejezet összegzése 
A fejezetben tárgyilagos módon tudtam bemutatni a morálteo-

lógiának az imádság erényéről szóló kis részét, melyet a XX. szá-
zadi magyar morális tankönyvek tárgyalnak. Láthattuk, hogyan 
bővültek és tisztultak a fogalmak egészen napjainkig, amikor ezt a 
témát már nem pusztán erkölcstani követelményként lehet előírni. 
Az érdeklődésre való tekintettel egyre több, az aszketika idevágó 
részleteivel foglalkozó szakirodalom lát napvilágot. Mindez arra 
is rámutat, hogy a hívő emberekben nem szűnt meg a komolyabb 
imádság utáni keresés. A morál teológia is, és a lelkiségteológia is 
egyre jobban be tudja mutatni, hogyan válhat imaéletünk éretteb-
bé, sőt egyre több iránymutató szakirodalom is rendelkezésre áll. 

A világban egyre bővülő spirituális kínálat közepette azonban 
figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy imaéletünk ne önmagunk 
és a lelki élmények keresésévé váljon csupán, hanem Istent magát 
kérdezhessük és kutathassuk a hiteles keresztény imaélet mélyíté-
sével. 



IV. FEJEZET 
AZ IMÁDSÁG GYAKORLATÁNAK 

LÉLEKTANI VONATKOZÁSAI 

Az utolsó fejezet a saját érdeklődésemnek enged teret, amikor 
az imádság és imádkozás lelki gyakorlatát veszi nagyító alá, s an-
nak lélektani vonatkozásait vizsgálja. Talán furcsának tűnhet ez 
a szemlélet, hiszen az imádság mindig nagyobbrészt kegyelem, is-
teni ajándék. Mégis az imádkozó ember részéről úgy is vizsgál-
hatjuk, hogy az imádságnak megvannak az előkészületi, levezetési 
szakaszai s egyúttal következményei is. Mindez lelki és pszichés 
folyamatokkal is jár, sőt testi hatásai is vannak. S mivel az ember-
ben mindhárom dimenzió együtt érvényesül, az imádság nyomán 
is elmondható, hogy mindhárom „részünk" hatása alá kerül, s 
valamiképpen reagál rá. A valláslélektan fiatal tudománya a val-
lási jelenségeket vizsgálja lélektani szempontból. Itt mi az első 
részben csak az imádság tanulmányozásának idevonatkozó ré-
szeibe nyerünk bepillantást. 

A második részben a lélektan más területeinek szemüvegén ke-
resztül vizsgáljuk az imádságot: a fejlődéslélektan és a valláspe-
dagógia szempontjából. Ahogy képességeink és adottságaink 
fejlődni képesek születésünktől kezdve, úgy a vallási érzékünk és 
az imádságra való képességünk is. Ennek nyomát kísérjük végig 
az életút állomásait vizsgálva s egyúttal az imádságra való nevelés 
lehetőségeire is rávilágítunk. Ezzel eljutunk a felnőttnevelés és az 
evangelizáció feladatához is. 

Ebben a fejezetben tehát arra próbálunk feleletet keresni, hogy 
milyen lélektani feltételekkel, ill. tényezőkkel kell számolnunk az 
imaéletben és az arra való nevelődés folyamán. 



1. Az imádság valláslélektani megközelítése 
Mint minden emberi cselekvésnek, így az imádságnak is meg-

vannak a lélektani tulajdonságai. Csak annyiban tudjuk vizsgál-
ni, amennyiben az emberi szándék, akarat vizsgálható. Ehhez 
társulnak azok a lélektani adottságok, amelyekkel képessé válunk 
a lelki és spirituális tapasztalatok befogadására. 

Minden imádságnak előfeltétele, hogy időt szánjunk Istennek, 
és alkalmassá tegyük magunkat a Vele való együttlétre. Erre a leg-
alkalmasabb eszköz az elmélyülés, amit szinte mindenki gyakorol, 
amikor pl. kiül a folyópartra és elmereng a víz egyenletes folyá-
sán. Általában tovább szoktunk menni az észlelésen, és elkez-
dünk gondolkozni, mit és hogyan észlelünk, mi az, amit látunk 
éppen. Gyakran ez cselekvésre is késztet bennünket, ami már ki-
zökkent a nyugalomból.209 A természet csendes megfigyelése, ész-
lelése tehát hozzásegít minket ennek a nyugalomnak az elérésé-
hez, hogy a továbbiakban jobban tudjunk benső világunkra fi-
gyelni. Eddig csak természetes elmélyülésről beszélhettünk, azon-
ban a szemlélődés mint imádság Istenhez kapcsol bennünket. Je-
len van a szándékunk, döntésünk, hogy Hozzá forduljunk, sza-
vát hallgassuk, jelenlétét megéljük, Vele egyesüljünk. 

Az imádságnak ez a kezdeti stádiuma már elold bennünket a 
kintről magunkkal hozott eleven élettől és átvezető hidat képezhet 
a szerzett és a belénk öntött szemlélődés között. Ezért a továbbiak-
ban egyszerűen szemlélődő imádságnak nevezzük.210 

A szemlélődő imádság előkészületet igényel, ennek pedig van-
nak testi feltételei is. A sétálás, állás, térden állás nem a legalkal-
masabb testtartások, mivel ilyenkor leggyakrabban az izmok is tó-
nusban vannak, elvonhatják a figyelmet. A hanyatt fekvés sokkal 
nagyobb lazítást eredményezhet, de fennáll az elalvás veszélye is. 
A legkönnyebb az ülés széken vagy taizéi típusú imazsámolyon.211 

Keleten gyakori a lótuszülés vagy törökülés. Mindennek célja, 
hogy megtalálja a test a súlypontját, ezzel a legkevesebb energiát 
használja a testtartásra, ill. huzamosabb ideig tudunk azonos 
helyzetben maradni. 



Az összeszedettségnek nemcsak testi, hanem pszichikai elő-
mozdítói is vannak. Három összetevője van a lélek megfelelő beál-
lítottságának. A figyelem rögzítése az első, amit egy gyertya 
meggyújtásával vagy egy rövid ima mondásával tehetünk meg, 
hogy lelkünket az imára hangoljuk. A természetes ritmikus moz-
gások beépítése is segít, elsősorban a légzés nyugodt ritmusa. 
Szent Ignác is ajánlja, hogy a Miatyánkot vagy más imát a léleg-
zetünk ritmusára is imádkozhatjuk.212 Ugyanígy tehetjük a Rózsa-
füzérrel vagy a litániákkal is. Harmadszor felhasználhatók az 
ideomotorikus tendenciák is, amelyek a gondolat és a mozgás 
kapcsolatára utalnak. A pszichikumból kiinduló folyamatok ha-
tással vannak a mozgásrendszerünkre is. Ezt ma az autogén tré-
ning alkalmazásával érik el, ezért ez is felhasználható az elmélke-
déshez való előkészületnél. 

Az előkészület feltételei között itt meg kell említenem még né-
hány spirituális, lelki szempontot is, ami feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy Isten élni és működni tudjon bennünk: a bizalom Istenben, 
hogy amit kérünk, megkapjuk (Mt 11,23), az állhatatosság, hogy 
kitartsunk az imában (Róm 12,12; Lk 18,2kk), a készség a kien-
gesztelődésre (Lk 17,3-4), hogy megbocsátó szívvel állhassunk 
meg Isten előtt, és a hála (Fii 4,6), hogy Isten minden helyzetben 
megoltalmaz.213 

Az előkészületi formák után elkezdhetjük az elmélkedést. Itt 
csak utalni tudok a különböző elmélkedési formákra. 

A képelmélkedés a vizualitás eszközével indít asszociációkat, 
emlékképeket, megmozdítja a személyiség és a lélek mélyebb réte-
geit. A szóelmélkedés a keleti egyház gyakorlatából is ismert (Jé-
zus-ima), ahogy hagyjuk, hogy egy imádságos szó vagy mondat 
hasson ránk, járja át egész valónkat. A biblikus elmélkedés folya-
mán a felismerés által személyes üzenetre találhatunk a szent szö-
vegekben. Ha találtunk egy rövid szót vagy mondatot, amely szí-
vünket megérintette, annál elidőzhetünk, hadd hasson lelkünkre. 
A belső hatás nyomán már el tudjuk mélyíteni a személyes üzene-
tet életünkre alkalmazva. 



A szemlélődés az elmélkedés magasabb formáját jelenti, ami-
kor kiindulópontunk egy szentírási esemény, kép, amelybe bele-
képzelhetjük önmagunkat, mintegy közelről szemlélve a jelenetet. 
Ez a fajta szemlélődés különbözik a szemlélődő imádságtól, a 
kontemplációtól, amely már nem használ képeket, szavakat, csu-
pán csendes időzés Isten jelenlétében.214 

A szemlélődő ima lélektani szempontból testi-lelki lazulást, re-
laxációt jelent. Bár ez a külső körülményekre vonatkozik elsősor-
ban, mégis a lelkiekre is áll, hogy ellazulva, a belső feszültségektől 
mentesen az ember elindul legbelseje felé, vonzódva a középpont-
ba. Lelkünk gyökerénél Istennel s egyúttal teljesebb énünkkel ta-
lálkozhatunk. 

Ami a lélektani folyamatokat illeti, három jellegzetességet fe-
dezhetünk fel: 

1. A belső megtapasztalás folyamatos, ugrásmentes, az imád-
kozó nem akar egyszerre több belső esemény fölött ellenőrzést 
gyakorolni. 

2. Beszűkül a külvilággal való kommunikáció. Az érzékek ki-
záródnak, az ember a csendet keresi imájához. 

3. Az „én" passzívvá lesz, kikapcsolódik a tudatos kontroll. Az 
„én" csupán megfigyelő lesz, ezáltal megjelenhetnek érzelmek, új 
összefüggések. Csak ilyen módon képes a lélek megnyílni az isteni 
sugallatoknak, a kegyelemnek. 

Viktor E. Franki „tudatalatti vallásosságnak" nevezi ezt a 
passzivitást, amely mindenkiben megvan. Innen törhetnek fel az 
igazán eredeti gondolatok a tudatba, ezért jelentős állapot az el-
mélkedés számára.215 

Ugyanerről a törvényszerűségről ír Piet van Breemen SJ is: 
„Az ima nem annyira kutatás. A kutatás egyfajta türelmetlenség, 
tevékenykedés. Kell tennem valamit. Az ima várakozás. A várako-
zás a hangsúlyt a másikra helyezi, aki jön. Én csak várhatok rá... 
Az imádság nem más, mint bátran figyelni Istenre és feladni az 
önrendelkezést."216 



Úgy tűnhet, hogy a szemlélődő imádságot csak kevesek enged-
hetik meg maguknak, hiszen annyira „haszontalan" időtöltésnek 
tűnhet. Valójában nem az alkalmi, egyszeri időtöltésről van itt szó, 
hanem egy olyan életvitelről, amelynek szerves része a napi rend-
szeres szemlélődő imádság. Hosszú távon „megtérül", és jelentős 
lelki, lélektani hatása lehet. Erre jellemző, hogy a szemlélődő ima 
pihentet: a szervezet ritmusa „magára talál", frissebb lesz az em-
ber utána, eredményesebben lehet folytatni a munkát is. Továbbá 
a szemlélődő ima nyugtató, relaxáló hatású: a nem tudatos indu-
latok, zavarok feloldódhatnak az „én" passzivitásában, amikor 
azokat Isten jelenlétébe helyezzük. A szemlélődő ima felszabadítja 
az alkotó erőket: a tudattalanból a szemlélődés állapotában köny-
nyebben feltörnek új meglátások, felismerések, könnyebben feltárul 
a Szentírás mélyebb tartalma is. Végül a szemlélődő ima nemesít: 
figyelmessé tesz bennünket a halk hangokra, az élet tartalmasabb 
megélésének alig észrevehető útjaira. Finom hallásúvá teszi az 
embert.217 

Itt ejtek szót a szemlélődő ima „veszélyeiről" is, ami a testi 
funkcióknál a lelassuló légzésből is adódhat, ti. a vérnyomás le-
esése, izomgörcsök vagy fejfájás. A lelki funkciókat tekintve létre-
jöhet a biztonságérzet elvesztése a kontroll csökkenése miatt, ezért 
igen ajánlatos egy vezető, akivel meg lehet beszélni a szemlélődés-
ben átélteket. A csoportban végzett elmélkedés esetében a csoport-
nyomás egyesekre blokkolóan hathat, erősebb bezárulást, kétszí-
nűséget okozhat. Az imádkozó elvesztheti önállóságát, s nem tud 
se kilépni a csoportból, se megnyílni előtte. 

A szemlélődő imánál gyakran nehézségek is fellépnek, mint a 
szórakozottság, a lelki szárazság vagy a lelki sötétség. Gyakran a 
koncentráció hiánya okozza ezeket a gondokat, ezért különböző 
utakat választhatunk, hogy megtanuljunk jelen lenni az imádság-
ban Isten és önmagunk számára.218 A lelki élet mesterei pedig óva 
intenek minket, hogy ne tévesszük össze a lelki sötétséget a pszi-
chés depresszióval, amit melankóliának is neveztek korábban. 219 



A kegyelem és az akarat az imádságnak ebben a vonatkozásá-
ban is együtt jár. A lelki élet a Szentlélek adománya, de tudatos 
közreműködést feltételez az embertől. Isteni hívás és emberi felelet 
dinamikus együttműködéséről van szó, amint ezt korábban kifej-
tettem. Az isteni tényező kegyelmi forrás, az emberi pedig testi, 
szellemi és lélektani is. A tökéletesség útján mindegyikre szükség 
van. 

Az isteni (kegyelmi) tényezők közül a legfontosabbak: 1.) A ke-
resztség, mint kiindulópont, ami által Krisztus testének tagja le-
szünk. 2.) A Szentlélek jelenléte gyermeki lelkületet ad a hit, re-
mény és a szeretet erényei által. 3.) Krisztus éltető jelenléte a szent-
ségek, az ima, a szolgálat révén, az Egyházon belül. 4.) A Szentlé-
lek állandó indítása lelkünkben a Szentírás, az Egyház tanítása 
által. 

Az emberi (lélektani) tényezők pedig 1.) örökölt és szerzett 
adottságaink, ill. a belőlük fakadó növekedési képességünk. 2.) 
Speciális beállítódásaink (attitűdjeink), melyek segítik lelki növeke-
désünket: a beleélés (empátia), az őszinteség, az önmegbecsülés, a 
szembesítés (konfrontáció). 3.) A lelki élet elmélyítésének, az ön-
nevelésnek módszerei, mint a felismerés, a személyesítés, a kezde-
ményezés és a kiértékelés. 4.) A tanulási szakaszok, melyek meg-
könnyítik az önismeretet: a megfigyelés, a felderítés, a megértés, a 
cselekvés.220 

Természetesen imádságunkat meg fogja határozni sajátos tem-
peramentumunk is, ami miatt nincs két egyforma imamód, imád-
ság sem.221 C. G. Jung alapján lehetünk befelé forduló (introver-
tált) vagy kifelé forduló (extravertált) típusúak, ezek mellett pedig 
lelki tevékenységeink szerint is lehetünk gondolkodó, érző, intuitív 
és érzékelő jellegűek.222 

Végül ismét hangsúlyozni kell, hogy a lelki élet Isten ajándéka, 
de szükséges hozzá a tudatos emberi közreműködés is, a tudatos 
igyekezet és a bölcs, módszeres tervezés. Ehhez lehet nagy segít-
ség a helyes önismeret és a vallás lélektana. 



2. Az egyéni imaélet alakulása fejlődéslélektani 
és valláspedagógiai szempontból 
Amikor a kegyelem és az akarat jelenlétét vizsgáljuk az ember 

imaéletében, megvizsgálhatjuk az emberi tényezőt annak kialaku-
lásában, fejlődésében is. 

A nevelés korai szakaszában bizonyos lélektani képességek 
már megvannak a kisgyermekben, amelyek által transzcendens 
érzékenysége megmutatkozik, ill. alakíthatóvá lesz. Ezt a képessé-
get igazolja, ha a kisgyermek oda tud egy másik személyhez for-
dulni, kapcsolatba lépni vele. Tud másra figyelni, hallgatni, tud 
ámulni és csodálkozni, ill. valamin elgondolkodni. El tudja fogad-
ni mások kívánságát és be tud számolni tapasztalatairól. Lassan 
pedig tudatában lesz annak, hogy Isten előtt él. Általában az isko-
láskorúaknak megvannak már ezek az imádkozáshoz szükséges 
tapasztalataik.223 

A hithez és az imádkozáshoz szükséges alapélmények azon-
ban korábban is megvannak már a gyermekben, amikor megérzi 
a jó- és a rosszkedv közti különbséget, érzékszervei pedig infor-
mációkat visznek hozzá. W. Meissner néhány fejlődéslélektani 
szempontot emel ki, amely az Istenhez való kapcsolat kialakulását 
segíti.224 Eszerint a gyermek 2 -3 hónaposan „tükröző" kapcsolat-
ba kerül gondoskodó anyjával. E tükrözés-felismerés alapján a 
kialakuló ős-bizalom párosul a Végső Másik, ill. az Isten fogal-
mával. Ez alapja lehet majd az érett hit- és imaéletnek. A 9 hóna-
pos csecsemő érzékeli, ha szülei imádkoznak, figyelmük „más" 
felé irányul. Az első két évben az esti imádságok alkalmával, ami-
kor a gyermekkel édesanyja együtt imádkozik, majd búcsúcsókkal 
és kis kereszt-jellel a homlokán elaltatja, megérzi a biztonságot és 
a szeretet, ami az imádság élményével kapcsolódik össze benne. 
Ez számára szintén az ős-bizalom megérzése. (E. H. Erikson) 

Később ez az anyakép mindenhatóvá és mindentudóvá válik 
számára, s ez Isten-képébe is beépül. 3-4 éves korára már szétvá-
lik benne az Isten- és szülőkép, Istent önállóan is el tudja képzel-
ni. Már tudja, hogy szülei őhozzá fordulnak kéréseikkel és Isten-



nek hívják. Együtt imádkozik szüleivel és ő is megtanul egyszerű 
szavakkal Istentől kérni és neki köszönetet mondani. Egyúttal 
már tapasztalja szüleitől a tiltást is, így némi félelem is vegyül ben-
ne a „hatalmasoktól" való szorongással. Megismeri a csalódást 
is, de azt nem kapcsolja már Istenhez, csak a jót, amit anyjától ta-
pasztal. 4 -5 éves korára az antropomorf jelleg válik jellemzővé Is-
tenről alkotott képében: Isten éltet és mozgat minket, csak szüleinél 
is hatalmasabb és erősebb. Mivel a szülők hibázhatnak is, kevés-
bé idealizálja már őket, s Istenhez csak a jót társítja, a szülők ese-
tében pedig keverednek benne a ,,jó" és a „rossz" tulajdonsá-
gok.225 

Mindezzel együtt, amíg a család a legfontosabb kapcsolata a 
gyermeknek, szerepe az imaélet fejlődése szempontjából is döntő. 
A szekularizálódó világban egyre fontosabb a családi tűzhelyek 
megléte, ahol nemcsak az intim emberi együttlétet kaphatja meg a 
gyermek, hanem a szülők példája nyomán rászoktatható az imád-
ságra, az isteni dimenzió átélésére is. 

A gyermek már óvodás korától, ill. kisiskolásként is bekapcsol-
ható a hitoktatásba, ahol ezt az érzékét tovább nevelik, és korának 
megfelelően megtanítják az imádságokra is. A gyermek 10-12 
éves korára még mindig az antropomorfizmus jellemző, amit nor-
mális esetben kinő. Ehhez az is szükséges, hogy a szülők Isten 
valódi tulajdonságairól beszéljenek neki, s már ne aggassák tele 
csupán emberi jellemzőkkel. Ez esetben kb. 12 éves korra megszü-
letik a gyermekben a védő Isten képe, de még egocentrizmus sal tár-
sul. Bár a serdülőkorral elhalványul ez a kép is, mégis valami 
megmarad a felnőttkorban is belőle. Ekkorra már a Gondviselő 
Isten képe épül fel az emberben. 

10-14 éves korában a gyermek számára fontos a szabályok 
pontos ismerete és betartása. Ez segíti őt a különböző egyházi 
előírások betartásában, a ministrálásban, stb. Egyúttal a fiatal 
már kezd leválni a szüleiről és önállóan akarja eldönteni, mit tesz 
és mit nem. 16 éves koráig dől el az is, hogy fog-e a továbbiakban 
rendszeresen imádkozni. 



Ezért a kamaszkorban igen nagy jelentősége van a jó példa-
képnek, a nevelőnek, a hitoktatónak, lelkipásztornak vagy más se-
gítőnek, aki bizalmas segítője lehet a fiatalnak. Keresésük ideje 
alatt csak nagyon nehezen nyílnak meg mások előtt, különösen, 
ami vallásos életüket illeti. Hiteles embereket keresnek, akik saját 
imatapasztalataikkal is bizonyítani tudják, hogy felnőttkorban is 
van értelme az imádkozásnak, amivel nem Istent akarjuk a ma-
gunk szolgálatába állítani, hanem önmagunkat akarjuk egészen 
Neki adni. így tanulhatja meg a serdülő a kérés mellett hálát adva 
dicsérni is Istent.226 

Az imádságra nevelés szempontjából a 13-17 év közti időszak 
a legtermékenyebb. Ez annak is köszönhető, hogy ez a kor az ön-
magára találásnak, az értékek felfedezésének és a szociálisan 
éretté válásnak a kora. Ezeket az értékeket a vallási kisközössé-
gekben is megtapasztalhatja a fiatal. Baráti kapcsolatai révén is 
láthatja, hogy mások hogyan élik keresztény életüket, hogyan 
imádkoznak, milyenek a kapcsolataik az emberekkel, önmagukkal 
és Istennel. Ebben a korban új imaformákat is meg kell tanulnia, 
saját szavaival imádkozni, érzelmeit is belevinni. Megismerheti a 
különböző ifjúsági lelkiségi mozgalmakat, keresztény találkozó-
kon vehet részt, tanúságtételeket hallgathat. A hagyományos ima-
formákat ismét felfedezheti - ha eddig nem is szívesen alkalmazta 
azokat, most más légkörben jobban magáévá teheti. Könnyen 
kedveltté válik a szabad, spontán imádság is a közösségben, de 
szűkebb körben is. Szükségét érzi továbbá a hitről való beszélge-
téseknek, osztozásoknak Biblia-körben vagy imaközösségben. 
Egyúttal természetes csodálkozó képességére alapozva megnyílhat 
a meditativ imaformák felé is zenével, képekkel, akár tánccal is. 
Ekkor már alkalmas a fiatalember arra, hogy elmélyedjen a csend-
ben, megtanuljon Isten előtt időzni egyedül is. Imádsága, hite sze-
mélyessé válik. Önállóan megy már lelkigyakorlatokra, zarándok-
latokra, az ima csendes helyeire. 

A felnőtt életben is döntő szerepet tölt be az imádság gyakorla-
ta. A bérmálás utáni időszaktól kezdve szükséges volna imaközös-



ségekhez tartozni továbbra is, ahol pl. rendszeresen beszélgethet-
nek a Szentírás tanításáról, a zsoltárimádságról stb. Számos plé-
bánián családközösségek alakultak, akiknek találkozóin egyrészt 
szentírási vagy erkölcsi tanításokat gondolnak végig, másrészt 
családi életükre vonatkozó problémákat beszélhetnek meg. 

A felnőttek hitbeli nevelése az új evangelizáció programjának 
szerves része. Ehhez tartozik a katekumenátus bevezetése is, ill. a 
különböző felnőttképzési programok. A különböző lelkiségi sze-
mináriumokon pedig kifejezetten az imádság és az elkötelezett ke-
resztény élet alapjait tanulhatják és élhetik át együtt a fiatal és fel-
nőtt hívek.227 

Ezeknek a törekvéseknek is csak az lehet egyetlen célja, hogy a 
felnövő hívő embert elsegítsék a gyermekkori, éretlen hitből a fel-
nőtté vált hithez. így hite nem önmaga körül fog már mozogni, 
hanem képessé válik önmaga felajánlására Istennek. Többfajta 
imamódot használ, amelyek segítségével tudja azonosítani saját 
helyzetét és felelősségét. Lassan egész élete imává válik. Érett hite 
által az ima átszövi élettereit, kapcsolatait, életvitele szemlélődővé 
lesz. Újra megtalálja a kapcsolatot mennyei Atyjával, de már mé-
lyebben, állandósult módon. Élete Isten jelenlétében zajlik. 

Míg az éretlen hit az imát elválasztja az élettől, a felnőtt hit 
hagyja, hogy felszívja magába azt az élet. Lassan elszakadva ön-
akaratától, átengedi magát az isteni kegyelemnek, s az érett hitű 
ember imádsága puszta vágyódás lesz, hogy a magányban Isten-
nel eggyé válhasson és ezáltal teremtményei irgalmas szeretetére is 
képessé váljon. Életének egyszerűsége erről tesz tanúságot.228 

A fejezet összegzése 
Az utolsó fejezetben az imádsággal összefüggő valláslélektani 

összetevőket láthattuk. Ezek nemcsak pszichológiai eszközök és 
ismeretek, mint például az imára való előkészület, hanem lelkiségi 
teológiai jelentőségük is van. Bizonyos formák és módszerek lé-
lektani tudatossággal is rendelkeznek, így az embert lelki, testi és 
pszichés tulajdonságaival együtt segítik az Istennel való együttlét-



re, az imádságra. Itt elsősorban az elmélkedés és a szemlélődés 
imamódjait vettük sorra, azoknak is lélektani velejáróit. Mivel 
pszichés tapasztalatról is szó van itt, némi veszéllyel is járhat, ha 
helytelenül alkalmazunk bizonyos módszereket. Erről s egyúttal a 
lelki élet nehézségeiről, buktatóiról is olvashattunk pár sorban. 

Végül pedig az ember lelki fejlődésével foglalkoztunk, mint em-
beri tényezővel az isteni kegyelem mellett. Itt láthattuk, milyen ké-
pesség bontakozhat ki az emberben arra, hogy Istent keresse, 
megtalálja, szeresse és követni is tudja. Ez is fejlődik, mint más 
képességünk, és jó pedagógiával fejleszthető is. így válhatunk 
érett hitű, imádságos életű keresztény emberekké. 



ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkám végén röviden szeretnék adni egy összefoglalást, 
amellyel a dolgozat fő témáit érintem és szintetizálom. 

A kegyelem és az akarat szorosan összetartozik az imádság-
ban. Akarati törekvés maga az imádság is, ami részben tanulha-
tó, ill. olvasással, képzelettel és értelemmel megközelíthető. Ezzel 
az ember tudatosan beléphet az imádság területére. Az elmélkedés 
szellemi tevékenysége ekkor végezhető és általa hittapasztalatra, 
gyakorlatra tehetünk szert. Ezzel a tanulási folyamattal az érzel-
mi, értelmi történéseket feldolgozzuk és tudatosítjuk. A négy sar-
kalatos, természetes erény ekkor képes bennünk kibontakozni: az 
igazságosság, az erősség, a mértékletesség és az okosság. Ekkor 
születnek az elhatározások, az akarati döntések, ill. az elkötele-
zettség. 

Azonban nagyon részleges emberi megoldások születnének 
akkor, ha csak önmagunkra hallgatnánk imáink során. Isten 
felől kegyelemként érkezik mindaz, ami imádságunk mélyebb jelle-
gét adhatja. Ekkor érthető meg jobban a Szentlélek hét ajándéka 
is. Bár az értelem éber, mégis inkább érzelmi vagy intuitív módon 
lehetne megközelíteni a kegyelem érkezését. A belső tapasztalat, 
ha Isten megadja, hitélményként marad bennünk, Akarati részről 
mi csak megalapozhattuk, felkészíthettük lelkünket mindennek 
befogadására. A misztika szerzett szemlélődésnek nevezi az így ta-
pasztalt belső imát. Ami ezen túl érkezik az ember lelkébe Istentől, 
intuitív módon tapasztalható és csak elfogadni lehet, mint ingye-
nes ajándékot. Ez a belénk öntött szemlélődés kegyelme, amellyel 
együtt járnak a természetfeletti erények: a hit, a remény és a szere-
tet. Valójában amint az ima útjának ez a mélysége kegyelem és 
ajándék, úgy már maga a vágy s az akarat is, amivel ezen az úton 
elindulhatunk. Ahogy törekszünk ezen az úton maradni, annyi-
ban csökken az akarati tényező és növekszik a kegyelmi. Végül 



megmarad a tiszta vágyakozás Isten jelenléte után, valamint az 
önátadásra képes belesimulás az O akaratába. 

Az alábbi összefoglaló ábra részletesen mutatja be a leírta-
kat:229 

IMÁDSÁG AKARATI TÖREKVÉS Sarkalatos, term.erények: 

- tapasztalat HitYeresése és/v. gyak. igazságosság, erősség, 
felidézési i»e/épáv\izonosítás=tanulás mértékletesség, okosság 

- figyelem 
összponhi ELMÉLfó£DE|; 

A 
- érzelmi átélés 

értelmi megfontolás tudatosítás -^-A Szentlélek 7 ajándéka: 
intuitív megsejtés tudatosulás Bs, Ért, Tes, Erő, Td, Isf, Is 

i 
-elmélyülő 1 

önátadás -•(SZERZETT) 
SZEMLÉLŐDÉS 

efogadás - tanítás 
azonosulás 

(BELÉNK ÖNTÖTT) Term, feletti erények: 
Hit, Remény, Szeretet 

- átlényegülés KEGYELMI AJÁNDÉK 

MEGHÍVÁS A hit megvilágosodása és/vagy megosztása másokkal. 

A dolgozat folyamán két jellemző rész is bemutatja az imádság-
nak ezen aspektusait: a spanyol misztika és a keleti ortodox lelki-
ség is. A spanyoloknál Loyolai Szt. Ignáera jellemző volt a volun-
tarizmus, tehát az akarati-szellemi tényezők tudatos alkalmazása, 
de mégsem a kegyelmi tényezők kárára. A contemplatio in actio-
nem elve is ezt fejezte ki. 

Avilai Szt. Teréz imamódjában jelentős szerepet tölt be a képze-
leti szemlélődés, majd az összeszedettség imája, amelyen keresztül 



eljuLunk a tökéletes szemlélődésig. Itt találkozhat az imádkozó a 
természetfeletti ajándékokkal, amelyek nyilvánvalóan Istentől 
származnak. 

Keresztes Szt. János misztikájában is megtaláljuk az utat a be-
lénk öntött szemlélődés előkészítésén keresztül. O ezt az utat az éj-
szaka hasonlatával jellemzi: a lélek aktív éjszakája, ami valójában 
önmagunk legyőzését jelenti, míg a passzív éjszakában Istentől 
jön a lelki szárazság, a tiszta vágy. Erről szól a Szent János-i 
Kármel-hegyre vezető út lelkisége, ábrázolása is.230 

A keleti ortodox lelkiségben is megtalálható ez a tapasztalat 
már a hészükhiazmus megjelenésével, ill. a szünergia fogalmán 
keresztül. Megtanítja a hívőt arra, hogy Isten munkatársai va-
gyunk, csak Vele együttműködve juthatunk el Hozzá az aszkézis 
és a misztikus élet kegyelmei segítségével. 

A dolgozat etimológiai vizsgálódásai fényt derítettek számos 
közös jelentésbeli azonosságra és különbségre. A jelentéstartal-
mak elsősorban az imádság testi, ill. magatartásbeli megnyilatko-
zását tükrözik már az ókortól kezdve. Az ó-egyiptomi hieroglifa 
kapaszkodást kifejező ábrájától a számos hódolatot, adást, tiszte-
letbemutatást kifejező jelentésektől egészen a kultikus magatartásig. 
A héberben visszatükröződött a szó hatása, mikor az imádkozó 
dicséretet mond, megvallja Istenét. A további jelentésváltozatokból 
is érezhető, hogy a héber ember az isteni szóhoz alakította lelkét, 
önmagát. A előbbi nyelvi példáknál pedig az tapasztalható, hogy 
az imádkozó a saját belső magatartásához, élményéhez alakította 
a szót, amivel kifejezte az imádságot. Ez a magatartás érezhető a 
görögnél is, ahol a kultikus cselekedet tükröződik, gyakran ko-
rábbi pogány gyökerekből forrásozva. A latin is hordoz pogány 
tartalmat, de talán a megjelenő kereszténység hatásának tekint-
hető, hogy az ima itt már közbenjáró is lehet mások érdekében, ill. 
a Miatyánk értelmében használatos. Ezek a tartalmi mondaniva-
lók a későbbi latin nyelveknél, de a germán példáknál is nyomon 
követhetők. Az orosznál hasonló jelentést találunk, de jóval inten-
zívebb vallási kultuszt, mélyebb szemléletet tükrözve. Végül a ma-



gyar nyelv vizsgálata is bemutatja, hogy a pogány gyökerek ott áll-
nak a háttérben, de a kereszténység megjelenése radikális jelen-
tésváltozásokat eredményezett. Minden példa azt illusztrálta, hogy 
mennyire szorosan kölcsönhatásban áll egy kor kultúrája és nyel-
vi alakulása, ill. a szójelentés, mélyebb üzenet hordozása. 

Antropológiai szempontból láthattuk, mennyire emberi sajá-
tunk a vallásos magatartás, Istenre való nyitottságunk. Egész lé-
nyünk, létezésünk arra irányul, hogy mintegy magunkba szívjuk, 
belélegezzük a Valóságot, Isten jelenlétét. Ehhez a mély bizalmat 
már születésünkkor megtanuljuk, mikor édesanyánkhoz totális 
bizalommal ragaszkodunk. Egész életünk arra irányul, hogy 
mindjobban megismerjük és megtapaszta l juk Istent, benső 
transzcendenciára irányuló vágyunk szüntelen ebbe az irányba 
terel bennünket. Emiatt senki nem találhatja meg önnön boldog-
ságát önmagában, csak saját magán kívül, leginkább a cselekvő 
szeretetben. Akaratunk arra szolgál, hogy mindig ebbe az irány-
ba dönthessünk, szabadon. Ez a szabadság leginkább emberlé-
tünkből fakad, és arra sarkall, hogy a szolgálatban, a hit által Is-
tenre hagyatkozva egészen elfeledjük önmagunkat. Ezzel tud a 
megszólított ember egész lényével válaszolni az isteni akaratra, a 
kegyelemre. Ez kötelezi morálisan lelkiismerete folyamatos diffe-
renciálására, azaz önnevelésre. 

A fenomenológiai fejezetben az ember vallási igénye került be-
mutatásra, amely a fentebb említett, Istenre való irányultságunk-
ból fakad. Ennek alapján lehet beszélni az ember vallási érzé-
kéről, mint velünk született tulajdonságról. Ennek az érzéknek 
irányulását R. Otto ,,numinozum"-nak nevezte, amely egyben fé-
lelmetes és elbűvölő is számunkra. A vallásos nevelés, a megfelelő 
külső körülmények, a közösségi dimenzió, a kultikus magatartás, 
ill. az ima módjainak megtapasztalása képes a felnövő emberben 
a vallási érzéket helyes módon fejleszteni, érlelni, míg az egyén 
szabad akarattal dönthet ezen értékek mellett vagy ellenük. Ez 
egyben emberi feltétele lesz a kegyelem befogadásának is. A polite -
ista vallásokban ezek a hatások a természet sokféleségén keresz-



tül érintik meg az embert, aki ismétlés révén igyekszik ezeket az él-
ményeket magához kötni, a vallás verbális oldalát mágikus esz-
közként használni. A monoteizmusban a szó azonban kinyilat-
koztatott szó már, az ember az ismétlés által magát alakítja a szóhoz, 
annak tartalmához és forrásához. 

A nyugati egyház lelkiségének történetét végigkísérve láthattuk, 
hogy mennyi hatás érte, alakította, csiszolta, fényezte. A mai nyu-
gati imaéletre is jellemző ez a történeti múlt: megtalálható benne a 
klasszikus hagyományok őrzésétől kezdve mindenféle ima- és kul-
tuszforma, amelyet az egyház értékesnek talált és amely kiállta az 
idő próbáját. Ahogy az ókeresztény időben is ki volt téve ellenha-
tásoknak a keresztény hit és az istentisztelet gyakorlata, éppúgy 
ma is számos hatás, veszély fenyegeti a tiszta hitéletet, közösségi 
életet. Erősen megnőtt az igény és a kínálat is mai szekularizáló-
dott és pluralista világunkban a meditációs és egyéb imaformák-
ra, amelyeket gyakran ezoterikus és keletről áthozott módszerek 
elégítenek ki. Míg ezek sokszor öncélúvá válnak, addig a keresz-
tény hagyomány is őrzi a saját kimeríthetetlenül gazdag spirituá-
lis tapasztalatait. A mi feladatunk, hogy ezt újra felfedezzük a ma-
gunk számára, és hitelesen tudjuk átadni a komoly lelki élet iránt 
érdeklődőknek a veszélyes irányzatokat elkerülve. 

A dolgozat végén vallás- és fejlődéslélektani, ill. valláspedagó-
giai megközelítést tekinthettünk át. Ennek összefoglalásához segít 
bennünket a következő elmélet. Bemutatja az emberi fejlődés is-
mert állomásait (Freud, Erikson) nemcsak a hagyományos érte-
lemben, hanem azon túl, pszichospirituális szempontból is (Meiss-
ner).231 A legalapvetőbb az ember organikus érési folyamata, 
amely biológiai értelemben segíti az adottságok és a motivációk ki-
fejlődését. A pszichoszociális fejlődés ehhez csatlakozik a képessé-
gek és késztetések fejlődésével. A mentális (racionális) fejlődés tár-
sul még ehhez a problémák megoldásának készségével. Mind e 
három együttvéve jelent kihívást és lehetőséget az ember számára, 
hogy egyre inkább meghaladhassa önmagát, magasabb néző-
pontból láthassa életét. Ez a pszichospirituális aspektus magában 



hordozza a vallási érés lehetőségét, mint megoldási lehetőséget. 
Mindez bennfoglalva megvan az első háromban is, ti. transzna-
turális módon az organikus folyamatban, mivel az ember termé-
szetes módon utódokat hozhat létre, ill. megoszthatja anyagi java-
it. Társadalmi szinten pedig transzperszonális módon jelenik meg 
az önmeghaladás lehetősége, mivel az emberi kapcsolatok és az 
altruizmus, szolidaritás magatartásán keresztül képesek lehetünk 
egészen önmagunk feláldozására is a másik ember javára. Ez ter-
mészetfeletti motivációból fakad, amely már a transzcendentális 
értékek felé mutat, önmagunk teljes meghaladására, az istenibe 
való átalakulásra, vagyis a bennünk rejlő Isten-képmás újra fe-
lismerésének és felragyogtatásának lehetőségére.232 



ZÁRSZÓ ÉS KITEKINTÉS 

Szakdolgozatom megírásának végeztével szeretném áttekinteni, 
mit szándékoztam, ill. tudtam megírni a címben szereplő témáról. 

Munkámmal célom nem volt más, mint bemutatni az ember 
imádságát, amelyet több szempontból is megvizsgálhatunk. Olyan 
valóságról kellett objektív bemutatást adnom, amely valójában az 
ember belső világában szubjektív élményként ragadható meg. Az 
imádság tapasztalatáról legjobban a nagy lelki írók tudtak értékes 
beszámolót nyújtani, ők is valójában csak egy-egy szeletét mutat-
hatták be annak a kegyelmi térnek, ami az ember lelke, Isten ben-
nünk való lakása. Az itt megvalósuló kapcsolatról csak egy-egy 
szintet lehet közölni, az egész valójában közölhetetlen titok marad. 
Minél többet tudhatunk meg ezekből, annál differenciáltabban 
állhat össze bennünk az egészről alkotott kép. Mégsem lehet ez 
tökéletessé bennünk, ha mi magunk nem indulunk el ezen a nem 
kevéssé göröngyös úton, amelyre Isten mindannyiunkat hív: az 
imádság útján. Ami az emberi tényezőket illeti, munkámmal sze-
retném hozzásegíteni a téma iránt érdeklődő olvasókat, hogy job-
ban megismerhetővé váljon az emberi imádság, testi, lelki és lélek-
tani vonatkozásaival együtt. 

A részletes erkölcstan a keresztény ember Isten felé irányuló 
kapcsolatai és kötelességei között tárgyalja Isten imádásának té-
máját, mint az istentisztelet erényét és az imádság parancsát. E té-
makörön belül szándékoztam megvizsgálni az isteni kegyelem és 
az emberi akarat jelenlétét és együttműködését a személyes imád-
ságban. 

Munkám során igyekeztem végigkísérni a teljesség igénye nél-
kül azokat a tervezett szempontokat, amelyeket a bevezetőben előre 
jeleztem. 



A címben megfogalmazott téma tág lehetőségeiből igyekeztem 
olyan értelmezést, összefoglalást adni, amivel az imádság gyakor-
latát ilyen elméleti síkon is elő tudom segíteni. 

Remélem, munkám tájékoztató jelleggel szolgálhat mindazok 
számára, akik a személyes imádság iránt mélyebb vonzódást érez-
nek. Egyúttal azok számára is, akik hivatást éreznek munkájuk 
során az imádság lelkiségének elmélyítéséhez önmagukban, ill. 
annak tanításához a nevelésben. A legfontosabb, hogy magunk 
legyünk az elsők, akik elköteleződünk Isten mellett imaéletünk ál-
tal is. Csak így válhatunk hiteles tanítókká, erről a lelki útról ta-
núságtevőkké, mint az emmauszi tanítványok, akik találkoztak a 
feltámadt és élő Úrral. 
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Köszönet Baumgartner Bernát OSB atyának, aki az arab, 
arám és héber etimológiában precíz segítséget nyújtott, ill. Hor-
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Szeretném megköszönni Hortobágyi Arnold OSB testvérnek 
igényes és pontos szövegszerkesztői munkáját, szíves segítségét! 



Továbbá köszönet Harsányi Pál Ottó OFM morálteológus 
atyának, aki a szakmai lektorálás munkálatait elvállalta. 
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atyának, aki elvállalta dolgozatom felelős kiadását. 
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A szemlélődök boldogsága 

„Mindezekből láthatjuk, 
hogy az olvasás az elmélkedés nélkül száraz, 

az elmélkedés olvasás nélkül tévútra vezet, 
az imádság az elmélkedés nélkül lagymatag, 
az elmélkedés imádság nélkül terméketlen; 

a bizalmas imádság szerzője a szemlélődésnek: 
a szemlélődés elnyerése imádság nélkül vagy ritka, 

vagy csodaszámba megy."™ 
U. I.O.G.D. 

Pannonhalma, 2001. május 10. 
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A kötet témája az imádság, mint a keresztény élet szerves része. 
Ez az, amely napról napra fenntartja 

a hívő embert Isten fényében. 
A rendszeres személyes ima segít túllépni az élettel járó 

nehézségek szorító gyűrűjén, 
nem megszüntetve azt, 

hanem megtanítva a Lényegesre szegezni tekintetünket. 
A kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, segít megtalálni az utat 

bűneinken keresztül belső várkastélyunk legbenső szobájához. 
Ahogy napról napra kitartunk ezen az úton, életmódunkká, 

sőt vágyunk tárgyává lesz. 

E munkát szeretettel ajánljuk mindazoknak, 
akik a személyes imádság iránt mélyebb vonzódást éreznek. 
Egyúttal azoknak is, akik hivatást éreznek munkájuk során 

az imádság lelkiségének elmélyítéséhez. 
A legfontosabb, hogy magunk legyünk az elsők, 

akik elköteleződünk Isten mellett imaéletünk által is. 
Csak így válhatunk hiteles tanítókká, 

erről a lelki útról tanúságtevőkké, 
mint az emmauszi tanítványok, 

akik találkoztak a feltámadt és élő Úrral. 
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