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Előszó

Kevés olyan szép feladat van, mint az, ha egy tudományos kutatócso-

port egy egész éven át az imádság témájával foglalkozik. Így érezte az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Kutatócsoport-

jának mind a tizenhat tagja is. Találkozások, beszélgetések, kölcsönös 

ismeret- és tapasztalatátadás jellemezték ezt a közös alkotást. 

Egyénileg mindenki a saját tudományát, kutatási eredményeit hozta a 

párbeszédes ülésekre, de a kölcsönösség áldásában és örömében része-

sülhetett mindenki minden egyes alkalom végén. Kérdésekkel érkeztünk, 

és feleletekkel távoztunk. Aggódással és féltéssel adtuk közre a saját 

„belső szobánk” kincseit, majd nagy felszabadulással részesültünk egy-

más csendjének, imaösvényének vagy éppen hallgatásának értékeiből. 

Különleges és gazdagító volt ez a folyamat. Teológusok, lelkészek és 

tanárok egy asztal körül küzdöttünk a gondolatainkkal, érzéseinkkel, 

és eközben egyetlen nagy, közös elmélyülési folyamat részeseivé vál-

tunk. Evangélikus, református és katolikus kutatók fi gyelték egymás 

rezdüléseit és töprengéseit az imádság hatalmas témájával kapcsolatban, 

eközben újra és újra fel is fedezhették, hogy egyértelműen több az, ami 

összeköt minket, mint bármilyen elválasztó vagy távolságnövelő erő. 

Megtapasztalhattuk a Szentlélek ajándékát abban is, hogy egy fontos 

keresztény téma körül mennyire felemelő és erősítő élmény közös asz-

talnál ülni és egymásra fi gyelni.

Az imádság lehetősége ökumenikus felelősség. Aktív gyakorlása min-

den keresztény egyház lélegzetvétele. Jézus minden követőjét imádkozni 

tanította, és micsoda erőt jelentett ez a születő egyháznak, majd tovább, 

a viharos és bonyolult történelemben. Gyógyulni, újulni és megváltozni 

az imádkozás intenzitásával volt lehetséges. Megmenekülni és megma-

radni is úgy tudott a kereszténység krízisek és kísértések ellenére, hogy 

voltak kiemelkedő imádkozók, és sokan fordultak egyidejűleg kéréseik-

kel, hálaadásukkal Istenhez a legnehezebb időkben is. Imádkoztak „jó 

és rossz napokban” egyaránt. 
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  ELŐSZÓ

Az újra felfedezett csend többször is előkerül a tanulmányokban. 

A zaj korában akár 4 perc 33 másodperc is életmentő lehet a kimerült és 

megfáradt léleknek. A megállás nélkül újabb és újabb teljesítményekre 

kényszerülő gyermekek és fi atalok számára is erőforrássá válhat az 

imádság, ha a keresztény nevelés és hitoktatás fel tudja mutatni hite-

lesen az imádkozó élet értékét számukra. Vajon tudunk-e élni azokkal 

a lehetőségekkel, amelyek éppen napjainkban nyíltak meg az egyházak 

számára? De ugyanilyen fontos megkérdeznünk, hogy felnőtt- és időskor-

ban lesz-e elegendő új lelki energia, belső vágy és naponkénti indíttatás 

a hálás és egymásért is felelősséget hordozó imádkozó életformára. 

A kutatások eredménye nem tartalmaz kioktatást vagy számonkérést. 

A vizsgálatok és felmérések sem elrettenteni akarnak, sokkal inkább 

arra sarkallni, hogy felismerjük, sohasem késő barátságba kerülni az 

imádsággal és az imádkozó életvitellel. Nincsen elkésett kezdés. Bí-

zunk abban, hogy akik majd elolvassák a tanulmányokat és együtt is 

gondolkodnak a szerzőkkel, azok bátran hozzáteszik saját érzéseiket és 

gondolataikat a kutatókéhoz, és színesebb, gazdagabb imaéletre jutnak 

ebben a közös keresztény gyakorlatban. Esetleg egy-egy magszakadt 

imádság újra feléled, és a folytatásban megelevenedik.

Biztosan jót tesz mindenkinek, ha képzeletben leül egy kis időre a 

címlapon látható szökőkút peremére. Tegyük meg bátran ezt a lépést! 

Lehet, hogy elegendő csak kicsit lassítani és pár percre megállni. Kö-

rülnézni, rácsodálkozni és eltelni frissítő harmattal és tiszta levegővel. 

Már ez is induló pozíció egy imádság számára. Az imádságot támogatja 

a szépség, a nyugalom. Nekünk pedig mindig szükségünk van lelki 

kiegyenesedésre. Akkor tudunk folyamatosan vagy akár újra imádkoz-

ni, ha ezeket a mélyebb dimenziókat napról napra fel tudjuk fedezni 

az életünkben. Tudományos érdeklődésű olvasóknak és a mindennapi 

keresztény élet gyakorlóinak egyaránt szól ez a könyv. Elmélyülésre, 

továbbkérdezésre és közös élményre indítanak a tanulmányok. Mind-

háromra nagy szükségünk van ma is!

Köszönet mindenkinek, aki segítette ezt a kutatói munkát. A szerzők-

nek különösen is köszönjük az őszinte közelséget és az odaadó munkát. 

A kutatócsoport koordinálásában és a szövegek gondozásában külön is 

köszönöm Pintér Zsuzsanna rektori titkár és Tóth Bea könyvtáros gondos 

munkáját. A kötet kiadásának támogatását köszönjük a Magyarországi 

Evangélikus Egyháznak, az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek és 

a Luther Kiadónak.

Budapest, 2018. június 

Szabó Lajos

szerkesztő, a kutatócsoport vezetője
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A szinoptikus evangéliumok imádkozó Jézusát szeretné felfedezni ez a 

tanulmány. Találkozni imára buzdító szavaival, inspiráló ígéreteivel, be-

lemélyedni az imádkozás általa bemutatott képeibe, meghallani a fi nom 

szándékot, amellyel Jézus imádkozni tanít. Segíteni szeretne megfogadni 

a szavait, és rálépni az imádság ösvényére. Abban a reményben, hogy 

mindeközben egyre világosabban kirajzolódik annak a Fiúnak az arca, 

aki örömében és bánatában, döntéshelyzetekben és kérdések között, sőt 

végső krízisében is Atyának vallotta és szólította Istent. 

Atyánk és barátunk (Mennyivel inkább…)

„Ahogy az anya örül, amikor észreveszi csecsemőjének első mosolyát, 

pontosan ugyanúgy örül az Isten is, valahányszor meglátja az égből, 

hogy teljes szívből imádkozni készül egy bűnös.”  Dosztojevszkij a mű-

vész érzékenységével, fi nom, érzelemgazdag hasonlattal az anyához 

hasonlítja Istent, aki örül annak, ha gyermekei megszólítják, imádkoz-

nak hozzá. Az evangéliumoktól egyáltalán nem idegen, hogy Isten és az 

imádkozó ember kapcsolatát a legtermészetesebb emberi összetartozá-

sokhoz hasonlítsa vagy azokkal szemléltesse. Az éjszaka bezörgető barát 

példázatában (Lk 11,5kk) a baráti összetartozás, sőt annak túlszárnya-

lása bátorít az imádkozásra. Prőhle Károly Lukács-kommentárjában a 

szükséghelyzetet tárja elénk: az éjszaka megérkező vendégnek enni kell 

adni, a vendéglátás kötelessége alól nem ment fel az éjszakai óra. Három 

kenyér, amit a barát kér, a szokásos étkezési adag egy személy számára. 

Nem kérdés, hogy a felzörgetett barát oda fog botorkálni – alvó család-

tagjait kerülgetve és felverve – az eltorlaszolt ajtóhoz, le fogja emelni a 

zárként szolgáló gerendát, előkeresi a három kenyeret, és kisegíti szo-

  D  2002, 262. o.
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rult helyzetbe került barátját, ahogyan az elvárható. De ha nem lenne 

elegendő motiváció a barátság, az éjszakai kérés arcátlansága akkor is 

megteszi a kellő hatást. Jellemző Jézusra, hogy ilyen szélsőséges módon 

bátorít imádságra: egy abszurd helyzet leírásával, alapvetően fontos 

emberi kapcsolatok természetére való hivatkozással, „mert Isten nem 

ellenségünk, nem is közömbös személy, hanem barátunk” – emlékeztet 

Prőhle, és hozzáteszi: „Ha pedig valaki semmiképpen sem akar hinni 

Isten barátságában, akkor gondoljon arra, hogy az arcátlanságig menő 

merészség hányszor jár eredménnyel a mindennapi tapasztalat szerint.”  

Lukács evangéliuma a példázathoz tanítást csatol, vele a baráti mellé 

odaállítja a legszorosabb családi kapcsolatot: apa és fi ú összetartozását 

(11,9−13). Érezzük a fokozást a barátságnál mélyebb kapcsolatra való 

hivatkozásban. Lehetnek esetleg rossz tapasztalataink a barátságról, 

de létezik-e olyan apa, aki kígyót ad a fi ának, ha az halat kért tőle, vagy 

skorpiót, ha tojást?! Hal és kígyó az összetévesztésig tud hasonlítani 

egymásra, csakúgy, mint az összegömbölyödött skorpió és a tojás, ugyan-

akkor éles ellentétei egymásnak.  Micsoda elképzelhetetlen gonoszság 

lenne így visszaélni egy kedves, hozzánk tartozó gyermek bizalmával! De 

ugyanúgy, mint a barát esetében, Jézus most is túlmutat az apa termé-

szetes jóakaratán és szeretetén. „Mennyivel inkább” – hangzik a tanítás 

lényege. Mert számíthatunk általában a baráti segítségre, apellálhatunk 

a szülő–gyermek kapcsolat szétszakíthatatlan voltára, de ezek csak 

halvány másai Isten hozzánk való jóságának. Ha el akarjuk képzelni, 

hogy Isten minden körülmények között segít és támogat, megment és 

megőriz, ha el akarjuk képzelni, hogy jót ad, akkor úgy kell kezdenünk a 

mondatot, hogy „mennyivel inkább”. Legszorosabb emberi kapcsolataink 

csak halványan emlékeztetnek arra a végtelen, feltétel nélküli jóságra, 

amellyel Isten fordul felénk. Ő mindig a „mennyivel inkább”. Így kell rá 

gondolnunk – erre bátorít Jézus. Ezzel pedig egészen a próféták nyomát 

követi. „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya – kérdezi Ézsaiás –, nem 

könyörül-e méhe gyermekén?” Majd pontosan a „mennyivel inkább” 

gondolatkörében folytatja: „De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem 

feledkezem meg rólad!” (Ézs 49,15) Jézus olyan módon bátorít az imád-

kozásra, hogy bemutatja az imádságot szívesen fogadó Istent, akinek 

felénk forduló szeretete túlszárnyal minden elképzelhető emberi gon-

doskodást, gyengédséget, és szorosabb az összetartozás legszorosabb 

emberi szálainál. Elszakíthatatlan.

Miért van szükség erre a hibátlan, teljességet ábrázoló képre? Mi-

ért a „mennyivel inkább”? Miért hangsúlyozza Jézus mindezt? Helmut 

  P  1966, 190. o.
  Uo. 191. o.
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Gollwitzer  markánsan fogalmaz választ kérdéseinkre. Szerinte az ok 

az imádkozót megkörnyékező kísértés, amely Jézus szavainak pont 

a fordítottjáról szól. Arról a minden csalódott imádkozó által ismert 

érzésről, hogy a mennyei Atya egyáltalán nem mutatkozik atyainak 

gyermekeivel szemben, sőt rosszabbnak mutatja magát, mint egy földi 

apa: igenis kígyót ad hal helyett és skorpiót tojás helyett. Elutasítja vagy 

fi gyelmen kívül hagyja kéréseinket, pedig mi teljes szívvel vágyódunk 

szeretetének megnyilvánulásaira, nagyon nagy szükségünk lenne ké-

réseink elfogadására és teljesítésére. Az ilyen kísértéseinkkel helyezi 

szembe Jézus a mondanivalóját, amely nem csalóka érzéseken alapul, 

hanem a legmélyebb igazságot tárja elénk, hiszen Jézus az egyetlen, aki 

igazán tudja, kicsoda és milyen az Isten.  Ha engedjük, hogy szavai a szí-

vünkig, lelkünkig jussanak, akkor azok valóban meg tudnak óvni minket 

a kísértések között. Bizalmat ébresztenek bennünk Isten iránt, illetve 

megőrzik vagy újjáépítik a bizalmat akkor, ha azt kikezdte valamilyen 

negatív tapasztalat, megtámadta valamilyen kísértés. Emlékeztetnek 

arra, hogy Isten, akihez fájdalmainkkal vagy hiányainkkal menekü-

lünk, készségesebb irántunk a legjobb barátnál is, és a legmélyebb apai 

szeretetet is túlszárnyaló gyengédséggel fordul hozzánk. Jézus szavai 

emlékezetünkbe vésik ezt az atyai képet, hogy előhívjuk a kísértés órá-

ján, és szavai legyőzzék csalódottságunkat, elhagyatottságunk érzését. 

Nagyon közel jár Dosztojevszkij ehhez a jézusi képhez, amikor az imád-

ságra fi gyelő Istent a gyermekére mosolygó anya képével szemlélteti. 

Hogyan imádkozik Jézus?

Jézus nemcsak tanított erről a bizalomról, hanem mindaz, amit az evan-

géliumok leírnak az ő imádkozó gyakorlatáról, ugyanezt a bizalmat 

tükrözi. Egyfajta drámai dinamikával jelennek meg e bizalom jelei az 

evangéliumokban. Tetten érhető az Atyával való szeretetteljes és biza-

lommal teli kapcsolat Jézus imádkozó magatartásában, szokásaiban, 

de csúcspontját a Gecsemáné-kerti imádságban, valamint a kereszten 

elmondott imádságokban éri el. 

Hogy az evangéliumok megnevezik a helyet és az időpontot, amelyet 

Jézus az imádkozás helyszínéül kiválasztott, az azt mutatja, hogy tu-

datosan és szándékosan cselekedett így. A magányt keresi, az Atyával 

való találkozás lehetőségét. Kora hajnalban félrevonul egy lakatlan 

  G  1979, 148–149. o.
  „…senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, 

akinek a Fiú akarja kijelenteni.” (Mt 11,27)
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helyre, és ott imádkozik (Mk 1,35). Az evangélium meg is duplázza az 

időmeghatározást. Nemcsak azt mondja, hogy „nagyon korán”, hanem 

hozzáfűzi: „amikor még sötét volt”. A kora hajnal és az éjszaka mint 

Jézus imádkozásának általános időpontja az Atyával való zavartalan 

együttlétet célozza. A helyszín is, az időpont is a külső körülmények 

kizárására, az Isten előtti koncentrált, külső körülményektől nem befo-

lyásolt jelenlétre utal. Dóka Zoltán hangsúlyozza, hogy a lakatlan helyen 

Jézus egyedül van az Atyával. Ez a meghatározás „aláhúzza e kapcsolat 

páratlanságát, amely háttere és erőforrása Jézus működésének az em-

berek között. Így készül az előtte álló küldetésre.”  Az evangéliumok 

egyéb híradásai szerint is hegyet és pusztát, vagyis lakatlan helyet 

választ Jézus az imádkozásra.  Lukács evangéliuma tovább árnyalja ezt 

a képet, amikor tudtunkra adja, hogy Jézusnak szokása volt az Olajfák 

hegyén imádkozni. Ezzel a megszokott tevékenységgel kezdődik majd a 

Gecsemáné-kerti imádság. „Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint 

az Olajfák hegyére ment.” (Lk 22,39)

A helyszínen és az időponton túl az imádság időtartama is jellemző 

Jézus gyakorlatára. A tizenkét tanítvány elhívását egész éjszakán át 

tartó virrasztás és imádkozás előzi meg: „Történt azokban a napokban, 

hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta 

át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasz-

tott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett.” (Lk 6,12k) 

A lakatlan helyen, egyedül történő és hosszú ideig tartó imádkozás 

félreérthetetlenül utal arra, hogy az ima elsősorban nem vagy nemcsak 

az Istennek elmondott szavakat jelenti, hanem a színe előtti koncent-

rált jelenlétet. Mit eredményez egy ilyen hosszan tartó, koncentrált 

jelenlét? A Lukács evangéliumát magyarázó kommentárok egyöntetűen 

nagy jelentőséget tulajdonítanak az események sorrendjének. A fejezet 

megelőző verseiben Jézus kétszer is összeütközik a farizeusokkal és az 

írástudókkal. Mindkét összeütközést a szombatnapi törvény megszegése 

okozza, mégpedig a szombatnapi kalásztépés (6,1−5) és a sorvadt kezű 

meggyógyítása a zsinagógában (6,6−11). Az első esetben a farizeusok 

kérdőre vonják a tanítványokat, akik helyett Jézus válaszol, tanító, de 

inkább helyreigazító éllel, szavait pedig kinyilatkoztatásszerű mondattal 

fejezi be: „Az Emberfi a ura a szombatnak.” (5. vers) Sűrűsödő, robbanás 

előtti feszültséget tükröz a második történet. A sorvadt kezű meggyó-

gyítása mintegy demonstrálja az iménti önkijelentést. Nem is jellemző 

Jézusra az a szinte színpadiasan megrendezett jelenet, ahogyan középre 

állítja a beteget, majd felteszi a kérdést: „…szabad-e szombaton jót tenni 

  D  1977, 56. o.
  Lk 5,16; Lk 9,28; Mk 3,13; Mk 6,46; Lk 6,12; Mt 14,23.
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vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani?”, majd meggyógyítja a 

beteget. A jelenet szombaton a zsinagógában játszódik, és nem ártatlan 

kérdés követi, hanem vészjósló indulatok: „Azokat pedig esztelen indulat 

szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézus-

sal.” (11. v.) Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb szakításra kerül sor közte 

és a korabeli teológusok között. A kommentárok szerint ez a helyzet 

viszi fel Jézust a hegyre. És érdekes módon egészen más lesz a főtéma 

reggel, amikor lejön a hegyről. „Amikor megvirradt” – így kezdődik a 

folytatás. Gyülekezeti tagoknak címzett Lukács-kommentárjában Wal-

ter Lüthi hangsúlyt helyez erre az éjszakát és a reggelt összekapcsoló 

láncszemre. A tizenkét tanítvány kiválasztása a hegyen imádkozással 

töltött éjszakának a közvetlen következménye. Tehát egy szükséghelyzet 

viszi Jézust a hegyre imádkozni, és a jövőbe lépés döntő cselekedete 

az, amire ott motivációt és bátorítást kap. Ez a jövőbe mutató, pozi-

tív impulzus hozza le a hegyről.  Az imádság mibenlétének megértése 

szempontjából nagyon fontos, hogy Lüthi kiemeli a két témát összekötő 

láncszemet. Amikor valaki imádkozik, vagyis nem számolt időt tölt az 

Isten előtti jelenléttel, akkor könnyen előfordul, hogy kicserélődnek a 

főtémák, egész más gondolatokkal és tervekkel fordulunk a jövő felé, 

mint amivel leültünk imádkozni. Nem szükséges hangsúlyozni, micsoda 

reményteli, gyógyító és rehabilitáló tartalma van ennek a lehetőségnek, 

az imádság következtében beálló témaváltásnak.

Nem példátlan a Bibliában az „átvirrasztott éjszaka”, vagyis az Isten 

előtti jelenléttel töltött idő és a „másnap reggel”, vagyis az ezt követő 

jövőbe tekintés közötti üdítő különbség témája. Mózes ugyancsak fe-

szültségteljes, nehéz helyzetben, az aranyborjú imádását követően megy 

a hegyre imádkozni (Ex 32,30), engesztelést kérni az egészen kritikus 

állapotba jutott nép számára. Olyan szituációban, amikor bizonytalan, 

sőt talán kilátástalan annak a jövőnek a lehetősége, hogy Isten tulajdon 

népeként, vele szövetségben éljenek, és jussanak el az Ígéret földjére. 

Amikor ezt követően másodszor indul Mózes a hegyre, Istennel talál-

kozni, akkor a párbeszéd témája már nem a kritikus helyzet, nem a ki-

látástalanul összekuszálódott holnap, hanem az új kőtáblák (Ex 34,1k), 

vagyis a mégis lehetséges jövő. Ez a plasztikusan bemutatott témaváltás 

nagy reménységet nyithat minden imádkozó előtt, és erőt adhat a nehéz 

helyzetekkel való Isten előtti megküzdéshez, vagyis az imádkozáshoz. 

A hétköznapi keresztény ember imatémái természetesen nem ha-

sonlíthatók Mózeséhez, aki egy egész nép sorsáért hordozott közvetlen 

felelősséget. Jézus imádságainak főtémáit az üdvtörténet, a megváltás-

történet fordulópontjai adják. Ennek kiemelkedő példái természetesen 

  L  é. n., 190–191. o. 
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a passiótörténetbe ágyazott imák, de ugyanilyen fordulópontot jelent a 

Lk 6-ban leírt, most vizsgált helyzet is. Az EKK  ezt a fordulópontot úgy 

látja, hogy Jézus nem reménykedik a farizeusok és írástudók hirtelen 

megtérésében, hanem más utat keres. Számára a népe java és üdvössége 

fontos. A szombatnapi gyógyítás kiváltotta eszeveszett indulatok azt mu-

tatják, a nép vezetői nem fogják elfogadni a Jézusban kinyilatkoztatott 

üdvösséget. Más utat keres tehát Jézus. Az Isten előtt töltött éjszaka adja 

meg a döntést: a messiási kiválasztás, a tizenkét tanítvány elhívása és 

szolgálatba állítása lesz az a csatorna, amelyen Jézus az Isten mentő sze-

retetét közvetíteni fogja a népnek. Ez kétségtelenül kockázatos döntést 

jelent, de csak így tud a régi, meg nem változott Isten új csatornán, új 

közvetítők által elérni népéhez, aki számára létszükséglet, hogy eljusson 

hozzá Isten szabadító, mentő, kiemelő szeretete. 

A lukácsi szöveg hapax legomenonja − en té proseukhé tou theou – még 

egy érdekes, az imádságra vonatkozó részletet tartogat.  Ez a birtokos 

szerkezetet képező kifejezés nem valami különleges imakérés leírására 

szolgál, hanem a legmélyebb áhítat állapotát tárja elénk, amely Isten 

szent és közvetlen jelenlétében áll elő.  A legbensőségesebb kapcsolatot 

fejezi ki az Atya és Jézus között. Imádságnak nevezzük, de az eszközeit 

nem ismerjük, illetve az eszközei nem korlátozhatók például elmondott 

szavak összességére. Olyan paradox helyzet ez, amelyben Jézus beszél 

az Atyával, de nem a beszéd, hanem a meghallás a fő cél. Minden auten-

tikus kommunikációban, így az imádságban is elevenen kapcsolódik 

össze a beszéd és a meghallás.  Egymásra fi gyelő párbeszédet jelent 

ez tulajdonképpen. Értő fi gyelemmel történő odafordulást. Jézus Istent 

megszólító beszédét (akár a szavak, akár a csend formájában történt 

ez) és Isten válaszát tartalmazza, amelyet Jézus megért, megragad az 

Istennel találkozás csendjében. Ezzel pedig előttünk áll az imádkozás 

„technikájának” a mintája: a koncentrált, értő fi gyelemmel való jelen-

lét, amely magában foglalja a válasz megértését és a megértést követő 

engedelmességet.

  B  1989, 281. o. 
  En té proseukhé tou theou szó szerint azt jelenti: Isten imádságában (töltötte az éjsza-

kát). Ez a birtokviszonyos kifejezés hapax legomenon, vagyis unikum, ezen az egyetlen 

helyen fordul elő az Újszövetségben.
  R  1974, 166. o. 
  B  1989, 281.o. 
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Milyen imádkozásra buzdít Jézus?

Amikor Jézus a Hegyi beszédben elmondja a tanítványoknak, melyek 

a jó imádkozás jellemzői, akkor mondhatni tanító szavakba önti saját 

gyakorlatát. Vagy megfordítva: ő maga is gyakorolja mindazt, amit az 

imádságról tanít. Hallhatjuk tehát ezeket a szempontokat kifejtve, és 

szemlélhetjük őket a gyakorlatban is. A helyes imádkozás jellemzőit a 

helytelen gyakorlat tükrében mutatja be Jézus. Két ellentétpár formá-

jában bontakozik ki a helyes imádkozás mintája.

Képmutató és őszinte imádkozás
A képmutató és az őszinte imádkozás ellentéte áll az első helyen. Jézus 

azokat kárhoztatja, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarko-

kon megállva imádkozni (Mt 6,5). A zsidó gyakorlatban helye van a 

rendszeres – reggel, délben és este történő – imádkozásnak. Ez nem 

olyan szigorúan időponthoz kötött, mint az iszlám gyakorlatában, még-

is strukturált rendet feltételez. A zsinagóga természetes, elfogadott 

helye az imádkozásnak, az evangéliumok elfogadják ezt a gyakorlatot. 

Azonban a zsinagóga nem olyan szent hely, hogy kizárólagos helyszíne 

lenne az imádkozásnak, ezért bárhol, akár az utcán is eleget tehet a 

hívő az imádkozás kötelességének. Az utcán imádkozó ember nem szá-

mított rendkívüli feltűnő jelenségnek. Nem a helyszín – a zsinagóga és 

az utca − tehát a probléma. Jézus mindkét esetben azokról beszél, akik 

szeretnek hangosan, feltűnően imádkozni, akár a zsinagógában, akár 

az utcasarkon, vagyis szinte közönség előtt.  Nem véletlenül nevezi 

őket hypokritesnek. A szó elsősorban színészt jelent, aki közönség előtt 

játszik, nekik mutatja be művészetét. Jézus tehát az ellen tiltakozik, 

hogy az imádkozás az önmegmutatás eszközévé váljon. Az EKK Barthot 

idézi,  aki kiterjeszti az önmegmutatás jelentését, és azt mondja: az 

imádkozás semmi más célt nem szolgálhat, mint hogy az imádkozó Is-

tennel beszéljen. Tehát nem válhat az imádkozás eszközzé, akár jó cél 

érdekében sem. Ilyen instrumentalizált imádság történik például akkor, 

amikor hitünket demonstráljuk az imádkozásban (gondolhatunk itt akár 

egy félreértelmezett imaközösségre), de istentiszteleten is elhangozhat 

olyan imádság, ami lényegében egy imaformába öltöztetett prédikáció. 

Nem ritka, hogy a lelkész didaktikai eszközként használja az istentisz-

teleti imádságot, mint ami felkészít a prédikációra, vagy összefoglalja 

az épp elhangzott igehirdetés tartalmát. Ha Istenen kívül bárki másnak 

  L  1989, 325. o. 
  Uo. 327. o. 
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címezzük mondanivalónkat, akkor nem imádkozunk, hanem valamilyen 

lelki tartalmú beszédet mondunk. Csak az nevezhető imának, amikor 

Istennel beszélgetünk, és más célunk, más címzettünk nincs. Jézus az 

instrumentalizált, jelesül az önmegmutatás eszközévé tett imádkozást 

kárhoztatja a Hegyi beszédben. 

Az ellentétpár pozitív oldala a belső szoba képével szemlélteti mind-

ezt. „Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat 

bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van.” (Mt 6,6) A belső szoba 

– tameion – félreeső helyiséget jelent a házon belül, ami biztonságos, 

el van zárva betörők vagy tolvajok elől. Tulajdonképpen ez az egyetlen 

zárható helyiség a házban. Éléskamraként, amolyan kincseskamraként 

is szolgál, olyan hely, ahova nem hatol be senki. Ablaka nincs, utcáról 

nem látható.  Megtalálható ez a helyiség a zsidó házakban ugyanúgy, 

mint Palesztina parasztházaiban. Itt az imádkozó egyedül van Istennel. 

Ilyen elrejtettségben lehet imádkozni – mondja Jézus. Figyelemre méltó 

módon tömör az eredeti szöveg. „…(imádkozz) Atyádhoz, aki rejtve van” 

– olvassuk a magyar fordításban (6. vers). „Atyád a rejtettségben” – így 

az eredeti.  Exegéták meg szokták ragadni ezt a tömörséget, hangsú-

lyozva, hogy itt nemcsak arról van szó, mint az alamizsnaadásnál (4. 

vers), hogy a mennyei Atya látja azt, ami titokban történik, hanem arról, 

hogy az elrejtettben van, jellemző módon ott van jelen az Isten. Vagyis 

az imádkozó számára a rejtettségben különösen is megragadható Isten 

jelenléte.  Félreértjük Jézus mondatait, ha úgy magyarázzuk, hogy Is-

ten csak a magányban, a csendben és az elrejtettségben van jelen, vagy 

csak ott érzékelhető. A Biblia a templomot az imádság házának nevezi,  

Jézus pedig az imádság meghallgatásának ígéretét azzal a széles körben 

ismertté vált és közkedvelt mondattal teszi teljessé, hogy „ahol ketten 

vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 

18,20). Helye van tehát a közös imádkozásnak, az istentiszteleti gyü-

lekezet imádságának. Nem az egyéni imádkozás szabályozására korlá-

tozódik, közösségben is lehet, sőt kell, hogy az imádság célja kizárólag 

az Istennel való beszélgetés legyen. A belső szoba metaforája nem az 

imádkozás helyét jelenti, hanem a kizárólagosan Istenre fi gyelés atti-

tűdjét, egyéb célok – a „közönség” – kizárását. Óegyházi magyarázatra 

hivatkozva az EKK leszögezi,  nem a hellyel – toposz – van a baj, hanem 

a móddal – troposz – és a céllal – szkoposz.

  C  1994, 27. o. 
  Tó patri sou tó en tó kryptó.
  C  1994, 27. o. 
  Ézs 56,7 és ennek nyomán Mk 11,17 és párhuzamos helyei.
  L  1989, 326. o. 
  „Nicht der Ort (topos) schadet, sondern die Art (tropos) und der Zweck (skopos).”
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A szimmetrikus szövegszerkesztés megköveteli, hogy mindkét helyen 

– tehát a pozitív összefüggésben is – szerepeljen a jutalmazás ígére-

te. „Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat” – mondja Jézus a 

közönség előtt imádkozókra (Mt 6,5). A belső szobában imádkozók-

nak pedig ezt ígéri: „…a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, 

megjutalmaz majd téged.” (Mt 6,6) Kétségtelenül különös, sőt zavaró, 

hogy megjutalmazást ígér azért az imádkozásért, amelyet az imént jel-

lemzett úgy, hogy az valami egészen intim tevékenység, ami titokban, 

rejtettségben, a külvilág kizárásával történik, és semmi más célja nem 

lehet, mint az Istennel való zavartalan együttlét. Hogyan járhat ezért 

jutalom? Nem esik áldozatul a tartalom a stilisztikai szépségnek, a tü-

körképszerű, szimmetrikus mondatszerkesztésnek? Az EKK rendkívül 

zavarónak  nevezi a jutalom megjelenését a pozitív oldalon. Karner 

simán áthidalja, lekerekíti a mondatot, nem is érzékeli a problémát: 

„Isten jól látja a rejtekben imádkozó tanítványt, és »megfi zet neki«, 

meghallgatja őt.”  Számomra a negatív oldalon emlegetett jutalom 

oldja fel a problémát, abban látom a csattanót, annak segítségével tá-

rul fel számomra az igazi mondanivaló. Aki közönség előtt imádkozik, 

azt megdicséri, „megtapsolja” a közönség. Kegyes embernek tartja, és 

kalapot emel előtte. Ezzel be is zárult a kör. Mondhatni, megköttetett az 

üzlet. Vagyis Istennek itt már nincsen dolga. Annál inkább így van ez, 

mivel az itt szereplő görög szó – apekhei – a számlát, a nyugtát jelenti. 

Akit az emberek az imádkozásáért elismernek, az elérte, amit akart: 

a számla rendezve van,  az ügy lezárult, Istentől már nincs mit vár-

ni. Ám aki a rejtettségben imádkozik, annak csak Istennel van dolga. 

Ahol pedig Istennel van dolgunk, ott semmi sem zárult le! Ott el sem 

tudjuk képzelni, milyen megoldást, szeretetmegnyilvánulást tartogat 

számunkra Isten. Ott a cselekmény nem fejeződött be, nem nyomtuk rá 

a pecsétet a számlára. Ott a lehetőségek ajtaja nyitva van, és könnyen 

előfordulhat, hogy más lélekkel „jövünk le a hegyről”, mint amilyennel 

felmentünk. Mi más ez, ha nem „jutalom”, vagyis Isten aktív részvétele 

a vele folytatott párbeszédünkben?

  „…sehr störend”; L  1989, 326. o. 
  K  1935, 43. o.
  Apekhousin ton misthon auton.
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Fecsegés és értő bizalom

A második ellentétpár egyik tagja a bőbeszédű, fecsegő  imádkozó. 

Ő nemcsak sokat beszél, esetleg csiszolgatja mondanivalóját, hogy mél-

tó legyen a szent cselekményhez, hanem azért beszél sokat, mert a 

pogányokhoz hasonlóan úgy véli, minél szebb és gazdagabb az imánk 

szövege, annál nagyobb esélyünk van a meghallgattatásra (Mt 6,7−8). 

A fecsegő imádkozónak érdekes módon nem találjuk az ellentétpárját. 

Először Isten áll szemben a fecsegővel, mert neki nincs szüksége sok 

beszédre, anélkül is ismeri helyzetünket. Majd pedig a jól ismert beve-

zető mondat következik: „Ti azért így imádkozzatok” (6,9), a mutatószó 

pedig a Miatyánkra utal. Az Úrtól tanult imádságot ennek a kötetnek 

egy másik tanulmánya elemzi, így mi a fecsegő imádkozó párjával, 

Istennel foglalkozunk. Miért fölösleges a sok beszéd? Mert Isten tud-

ja, mire van szükségünk. Ám Jézus ehhez hozzáfűz egy izgalmas, idői 

meghatározást is: „…még mielőtt kérnétek tőle” (8b). Ha szó szerint 

értjük ezt a mondatot, nem tudjuk elkerülni a feltörő kérdést: akkor 

hát minek imádkoznunk? Nem teljesen fölösleges dolog ez? Hiszen Isten 

úgyis már előbb tudta, mit akarunk elmondani! Ráadásul nem is mond 

Jézus ezzel nagyon újat, hiszen már Ézsaiás próféta is ezt írja: „Mielőtt 

kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.” 

(Ézs 65,24). Igaz, hogy az eredeti helyen eszkatologikus színezete van 

a mondatnak, mégis segít jól érteni Jézus szavát a Hegyi beszédben. Ha 

arra gondolnánk, hogy imáinkban új információkat adunk Istennek, 

hogy tájékoztatjuk őt hogylétünkről, a minket ért igazságtalanságokról, 

szorongásainkról, reményeinkről, jól sikerült cselekedeteinkről, akkor 

rossz úton járunk. Istennek nem tudunk újat mondani. Mielőtt kimond-

juk, ő már rég tudja. Mégpedig pontosabban, mint mi: az énközpontú 

gondolkodásunk által nem árnyalt igazságot tudja. Ám ami legalább 

ilyen fontos: azt is ismeri, hogy mi az adott szituációt hogyan éltük 

meg, miféle érzelmeket, indulatokat, reményeket vagy felháborodásokat 

váltott ki belőlünk. Nemcsak az események valódi lejátszódása, hanem 

az általunk átélt valóság is nyitott könyv előtte. Mégsem csak mi biz-

tatjuk magunkat és egymást az imádkozásra, hanem Isten is, a Biblia 

tele van imára buzdító és bátorító szavakkal.  Nagyon ritkán fordul elő 

a Bibliában, a mi gyakorlatunkban pedig még sokkal-sokkal ritkábban, 

hogy Isten belenyúl a dolgok menetébe, és mintegy imádságunk hatására 

megváltoztatja azt. Ettől függetlenül hisszük, hogy imádságaink ilyen 

  Luther fordítja a battalogein szót fecsegésnek: plappern.
  Néhány esetleges példa: Zsolt 50,15; Ézs 55,6; Mt 7,7; Lk 18,1kk; Jn 16,24; Ef 6,18; Fil 

4,6; 1Tim 2,1; 1Thessz 5,25. Nagyon hosszan lehet a sort folytatni.
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értelemben sem hullanak a semmibe, valahogy közük van Isten szabad 

döntéséhez, valamilyen megfejthetetlen módon részeivé válnak Isten 

kibontakozó, megvalósuló tervének, mintegy beépülnek abba. Jézus Ge-

csemáné-kertben elmondott imádsága kapcsán kicsit közelebbről meg 

fogjuk nézni ezt a szempontot. Most fi gyeljünk inkább arra, hogy Isten, 

aki előtt nyitott könyv az életünk, mégis rendületlenül arra biztat, hogy 

beszélgessünk vele, imádkozzunk, sőt mondjuk el neki, ami a szívünket 

nyomja. Pál apostol ezt a biztatást a fi lippibelieknek így tolmácsolja: 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataito-

kat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6k) Mintegy eredményként beszél Pál a 

szívünkben és gondolatainkban eláradó békességről. Kétségtelenül ez 

az imádkozás egyik gyümölcse: a megbékélt szív és a nyugalmat talált 

gondolatok. Lelki egészségünk leghatékonyabb védelme az Istennel 

folytatott rendszeres párbeszéd. Mivel pedig az imádkozás dialógus, 

nemcsak tőlünk áramlanak Isten felé mindenféle örömteli vagy kétség-

beesett gondolatok és érzések, hanem ő is válaszol: szívünkbe árasztja 

békességét, amelynek birtokában tisztán látunk kusza ügyeinkben is, 

erőt kapunk értelmes és bölcs cselekvéshez, egész valónk felfrissül 

és megújul. A teljesség kedvéért azonban folytatnunk kell ezt a happy 

endnek is alkalmas mondatot, mivel nemcsak mi, hanem Isten is örül 

annak, ha gyermekei megszólítják, ha élnek azzal a teremtésben kapott 

kiváltságukkal, hogy szóba állhatnak Teremtőjükkel. Elmondhatjuk, 

hogy nemcsak miattunk, hanem önmagáért is imádkozásra biztat minket 

Isten. Az imádkozás tehát – legyen az akár kétségbeesett könyörgés – 

jótékony, szeretetteljes találkozás Teremtő és gyermekei között, amiből 

gyógyulás és béke fakad. 

Az imádság meghallgatásának ígérete

Nem kétséges, hogy Jézus nem csupán biztat az imádkozásra, nem csu-

pán példát mutat, hanem egyértelműen és merészen szól az imádság 

meghallgatásáról. Úgy buzdít imádkozásra, hogy meghallgatást ígér. 

Egészen látványos ez az ígéret − ahogyan arra már fentebb rámutat-

tunk − a példázatok esetében (Lk 11,5−13; Lk 18,1−8), de imádkozásra 

bátorító szavai szinte kivétel nélkül ígérettel zárulnak.  Ezek az ígé-

  Egyebek között Mt 7,7; 21,22; Lk 11,13; 18,7; de János evangéliumában számos egyéb 

helyen is megtaláljuk az imameghallgatás ígéretét, főként a búcsúbeszédekben (14,12–14; 

15,7; 15,16; 16,23–24).
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retek meglepően tágak, korlát nélküliek, maximum a hitet említik a 

meghallgatás feltételeként.  Amikor Ulrich Luz Máté-kommentárjában 

ezeket az ígéreteket tárgyalja, le is szögezi, hogy bennük láthatóvá válik 

Jézus feltétlen bizalma a szerető mennyei Atya iránt. Azonban az ilyen 

hit nemcsak csodálatot ébreszt, hanem kritikát is. Vajon Jézusnak ez 

a teljesen egyszerű hite nem naivitás-e, és nem olyan hit-e, ami egy-

szerűen nem vesz tudomást a realitásról?  A jézusi ígérethez képest 

nagyon sok imádkozó alapvető tapasztalata az, hogy kéréseiket Isten 

nem teljesíti. Oscar Cullmann imádságról szóló könyvében  nagy ter-

jedelemben tárgyalja az ilyen tapasztalatokat, és imádságot akadályozó 

tényezőnek tekinti őket.  Mit lehet kezdeni ezekkel a negatív tapaszta-

latokkal? Egy személyes történetet idéz fel,  amely egy ismerősével való 

beszélgetéséről szól. Nehéz sorsú közös barátjuk a beszélgetés tárgya 

és az érte való imádkozás. „Maga hisz az imádság hasznában?” – kérdi 

a beszélgetőpartner, majd meg is válaszolja saját kérdését: „Én nem, 

de azért mégis imádkozom érte.” Cullmann őszinte és egészséges lelkű 

asszonynak nevezi beszélgetőpartnerét, és hozzáteszi: ez a mégis marad 

a lehetséges magatartás akkor, amikor az imádkozó úgy tapasztalja, 

elnémult az Isten. A mégis imádkozás nem automatikus döntés, hanem 

nagyon is megfontolt magatartás. Vajon mit jelent a gyakorlatban a 

meghallgattatással kapcsolatos hit? Nagy valószínűséggel az a megy-

győződés az egyik alkotóeleme, hogy mégis van értelme imádkozni, 

hogy mégsem lehet jobbat tenni, mint Istennek panaszkodni, mert az 

ő jelenlétében mégiscsak elsimulnak, megoldódnak és rendeződnek a 

dolgok. Az imádság meghallgatása nem feltétlenül a kívánságaink tel-

jesülését jelenti, sokkal inkább azt a szeretetmegnyilvánulást, amelyet 

Istentől kapunk az imádkozás során, és amely belső stabilitást, lelki 

erőt és békét eredményez. A hit pedig az a makacs kitartás, amely nem 

engedi elveszni az Isten jóságáról és szeretetéről való meggyőződést, 

illetve azt újra és újra a kétségek fölé emeli. 

  Nevezhetjük a legkiemelkedőbb példának ebből a szempontból a néma lélek kiűzéséről 

szóló történetet (Mk 9,14–29). A történetben szereplő beteg gyermek édesapja a tanít-

ványokhoz fordul, akik azonban nem tudnak segíteni. Jézus beszélgetésbe elegyedik a 

gyermek apjával. A párbeszéd során mondja a könyörgő apának: „…minden lehetséges 

annak, aki hisz.” Az apa válasza az Újszövetség egyik legismertebb mondata: „Hiszek! 

Segíts hitetlenségemen!” Jézus meggyógyítja a beteget, majd később a tanítványoknak 

ezt a magyarázatot adja: „Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.”
  L  1989, 385. o. 
  Das Gebet im Neuen Testament, C  1994.
  A könyv első fejezete ezt a címet viseli: Schwierigkeiten des Betens und Einwände 

gegen das Beten.
  C  1994, 8. o. 
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Így értelmezhetjük Jézusnak azt az imádkozásra biztató és meghall-

gatást ígérő szavát is, amelyet e téma csúcspontjának tekinthetünk, 

amelyet énekek egész sora dolgoz fel, és amelyet a legkisebb hittanosok-

nak is megtanítunk: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 

zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, 

talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7,7−8; ill. Lk 11,9−10) Már az 

elhelyezkedése is fi gyelemre méltó ennek az igeszakasznak Máté evan-

géliumában. A NIB hívja fel a fi gyelmet a struktúrára:  A Hegyi beszéd-

nek pontosan a közepén áll a Miatyánk, és mielőtt rátérne az életvitellel 

kapcsolatos útmutatásokra (aranyszabály, keskeny út, gyümölcstermés, 

Isten akaratának cselekvése, kősziklára építés), beilleszti az imádko-

zásra bátorítás igéjét, illetve meghallgatásának ígéretét. Megláthatjuk 

ebben a szerkesztésben, hogy az evangélium teljes egységben látja az 

imádkozó életet mint az Istenhez való gyermeki odatartozást, a tőle 

függés megnyilvánulását és az életfolytatást. A kettő egymást támo-

gatja, kölcsönösen erőforrásai egymásnak. A mondat három felszólítást 

és három feltétel nélküli ígéretet tartalmaz, és mint ilyen azok közé a 

bibliai igék közé tartozik, amelyek szinte kínálják magukat a memo-

rizálásra. Eredetileg ez a hármas felszólítás a koldusok bölcsessége, 

és az a mondanivalója, hogy a lerázhatatlan kitartás (kérés, keresés, 

zörgetés) előbb-utóbb eredményre vezet. Jézus fordítja át ezt a bölcses-

séget a tanítványok és az Atya viszonylatára, és ad neki transzcendens 

jelentést. Lényege ekkor már nem az ember állhatatossága, hanem Isten 

jósága. Nem az emberi kitartás, hanem Isten jósága a meghallgattatás 

forrása.  Kérni, keresni és zörgetni nem három különböző cselekvést 

jelent, így hát nem is képezik a spirituális gyakorlat egyre magasabb 

(vagy mélyebb) fokozatát. Ezek a szavak egyszerűen az imádkozás ki-

fejezései a zsidó tradícióban. A keresést mint az imádkozás metaforáját 

gyakran olvashatjuk az Ószövetségben, különösen is a bölcsességiroda-

lomban.  A zörgetés pedig a kegyelem ajtaján való kopogtatást jelenti.  

A három felszólítás jelen időben áll, ez pedig folyamatos, visszatérő 

cselekvést jelent, jellemző tevékenységet. Az első indicativus („mind 

kap”) még általánosabbá tágítja a kört, és a meghallgattatás ígéretét 

olyan széleskörűvé, nagyvonalúvá teszi, hogy csak János evangéliuma 

már idézett ígéreteihez  hasonlítható.  Az imádság ezek szerint állandó 

kapcsolatot jelent, kutatást, várakozást a bebocsátásra. A válasz pedig 

  NIB 1995, 8: 212. o.
  Uo. 212. o.
  Deut 4,29; Zsolt 105,4; Ézs 65,1; Péld 1,28; 8,17.
  NIB 1995, 8: 212. o.; L  1989, 383. o.
  Jn 14,13−14; 15,7.16; 16,23−24.
  F  2007, 280. o.
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olyan passzív szerkezet (megnyittatik), amely Isten válaszát jelenti, 

az imádkozó részéről pedig azt a bizalommal teli várakozást, amely 

meg van győződve arról, hogy Isten meghallja a kérést, még akkor is, 

ha az teljesen valószínűtlennek tűnik. Ez tökéletesen illeszkedik abba 

a kontextusba, ahogyan az Újszövetség az imádkozásról tanít, illetve 

arról a biztos meggyőződésről, hogy Isten meghallgatja hittel mondott 

szavainkat.  Ugyanakkor nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül a mondat 

közvetlen környezetét. Két összefüggésre kell itt utalnunk: az egyik a 

közvetlen előzmény (Mt 6,25−34), ahol a mindennapi életben szükséges 

dolgokért való aggódás, illetve az alóla való felszabadítás áll. Ez arra 

irányítja a gondolatainkat, hogy korlátaink, kiszolgáltatottságunk napi 

megtapasztalása késztet a kérő, kereső, zörgető magatartásra. A másik 

összefüggés a fenti kontextus csattanója: „…keressétek először Isten 

országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd 

nektek.” (Mt 6,33) Azt sugallja ez az összefüggés, hogy az imádság tény-

leg nem igényfelsorolás, amelyet bárki bármikor elmondhat annak az 

ígéretnek ismeretében, hogy Isten majd teljesíti, hanem az imádkozás az 

Isten gyermekeinek tevékenysége, akik tudatában vannak annak, hogy 

a mennyei Atyához tartoznak, tőle függnek, és az ő országa fontos és 

drága számukra.  A NIB még szemléletesen hozzáfűzi: a kérés, keresés, 

zörgetés jelentése olyan karaktert ad az imádságnak, amely messze fö-

lülmúlja a „kívánságlistát”, amelyet valamiféle égi patikának nyújtunk 

be.  Az imádság lényege a kapcsolat, Isten gyermekeinek kapcsolata 

az Atyával, aki elé terjesztik kéréseiket, mint akik tisztában vannak 

azzal, hogy nem tartják kezükben mindenestül a sorsukat, és nem ren-

delkeznek teljes mértékben az életük fölött, hanem valami többletre, 

Valakire rászorulnak, aki kitörölhetetlen része az életüknek. És ők 

kapják azt az ígéretet, amelyet Jeremiás fényes tisztasággal fogalmaz 

meg a fogságban lévőkhöz intézett levelében: „Ha segítségül hívtok, és 

állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha 

kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” 

(Jer 29,12−13)

  Vö. Mt 17,20; 18,19; 21,22.
  F  2007, 279–282. o.
  NIB 1995, 8: 212. o.
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Jézus Gecsemáné-kerti imádsága

Nem gondolom, hogy az Újszövetség még egy olyan közelképet mutatna 

Jézusról, mint a Gecsemáné-kerti imádság Jézusa. Eddig ha küldetéséről, 

a megváltásban vállalt szerepéről, haláláról beszélt vagy erre utalt, 

mindig nagyon tudatos, világos, bizonyos értelemben távolságtartó 

attitűddel szólt. Elég a szenvedésjelentésekre gondolnunk a szinop-

tikus evangéliumokban,  hogy lássuk, Jézus abszolút kézben tartja, 

divatos nyelven szólva kontrollálja a témát. Tárgyilagosan beszél vár-

ható sorsáról. Inkább prófétai hangon szól, mintsem személyesen vagy 

érzelmektől befolyásolva. Egészen más a helyzet az utolsó éjszakán, 

amikor közvetlenül közelít hozzá a megaláztatás, a szenvedés és a halál. 

Egy ismerős, számára kedves helyre  megy ezen az estén, az Olajfák 

hegyére, mégpedig a Gecsemáné-kertbe, ami valószínűleg egy fallal 

körülvett, elkülönített hely egy olajfaültetvény területén.  Barátságos, 

személyéhez közel álló tehát a hely, és ugyanez a helyzet a társasággal 

is: tanítványai közül azt a hármat választja kísérőül, akik a legközelebb 

állnak hozzá, és akik már dicsőségének is tanúi voltak.  Akkor a tanúk 

szerepében kísérték Jézust, most nem erről van szó. Jézusnak érzelmi, 

lelki támogatásra van szüksége, ezért szándékozik ezt az időt egészen 

intim környezetben tölteni. A három kiválasztott tanítvány nemcsak 

közel áll hozzá, hanem ők azok, akik kitartó hűségükről biztosították 

Jézust;  joggal feltételezheti, hogy ebben a nehéz órában támaszkod-

hat rájuk. A folytatást jól ismerjük, a drámai történés (a tanítványok 

elalvása) pedig tovább mélyíti ezt az egyszeri, a felzaklatott érzelmek 

meghatározta Jézus-képet. 

Kétfókuszú a történet. Az egyikben tanúi leszünk Jézus saját imád-

ságának, amelynek során szembesül közelgő halálával, és láthatjuk 

a rendkívüli érzelmi zaklatottságot, amelyet ez a szituáció váltott ki 

abban az emberben, aki eddig a pontig prófétaként viszonyult a halá-

lához. De a refl ektorfény a szűk tanítványi körre is rávilágít, az ő em-

beri gyengeségükre és arra, hogy nem képesek még az érzelmi támasz 

szerepét sem betölteni akkor, amikor Jézusnak a legnagyobb szüksége 

lenne rájuk. Jézus izolációja csak mélyül azáltal, hogy egyedül ő van 

ébren, mindenki más alszik. Ezen a szomorú ponton azonban nem ér 

véget a történet. Mélységes a kontraszt a folytatásban. Jézus felveszi 

  Mk 8,31−33; 9,30−32; 10,32−35 és a párhuzamos helyek.
  Vö. Lk 22,39.
  France idézi Joachim Jeremias leírását a Jeruzsálem keleti részén lévő olajfaültetvé-

nyekről. F  2007, 1003. o. 
  Mt 17,1−8.
  Mt 26,35; 20,22.
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a küzdelmet a mély, személyes imádság formájában, nem túlzás, ha 

azt mondjuk, az imádság harcában, a tanítványok pedig elalszanak. 

Az imádság eredménye viszont rendkívül vigasztaló minden kritikus 

helyzetben imádkozó ember számára: Jézus nem kapja meg azt, amit 

kér (a szenvedés elkerülése), viszont olyan hihetetlen lelki erővel jön ki 

az imádság „belső szobájából”, hogy nemcsak visszanyeri a kontrollt az 

események fölött, hanem elképesztő méltósággal fogja végigélni az előtte 

álló tragikus eseményeket. Ettől az imádságtól kezdve újra ő az ura a 

helyzetnek, és ez nyilvánvalóvá lesz a Pilátusnak mondott, öntudatos 

szavaktól kezdve a mellette megfeszített gonosztevőnek adott ígéretig 

minden megnyilvánulásában. Ha valahol, itt betekintést nyerhetünk a 

megküzdött imádság erejébe és hatékonyságába. Egészen szürkén hét-

köznapi – és tegyük hozzá, közeli ismerősünk – a másik oldal folytatása: 

a tanítványok egy nevetséges kis ellenállási kísérlet után egyszerűen 

feladják, szétszélednek, és magára hagyják Jézust. Ez az igazi kudarc 

és az igazi erőtlenség.

Az imaszövegek vonatkozásában csak a három evangélium sajátos-

ságaira fi gyelünk. Máté hozza tiszta struktúrával az imaszöveget és az 

egész jelenetet. Eszerint Jézus háromszor imádkozik, és háromszor tér 

vissza a tanítványokhoz. Az első imádság azt a kérést tartalmazza, hogy 

kímélje meg őt az Atya a szenvedéstől: „Atyám, ha lehetséges, távozzék 

tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem 

amint te.” (26,39) Itt tehát konkrét a kérés, de nem akarja kivenni az 

Atya kezéből a döntést. A második jelenetben már világos, hogy nincs 

más út, mint a szenvedés. Ezt felismeri és beismeri Jézus: „Atyám, ha 

nem távozhat el tőlem ez a pohár…” (26,42a) A folytatás pedig nem más, 

mint a Miatyánk szava: „…legyen meg a te akaratod” (26,42b). Talán 

szükségtelen is megfogalmazni, annyira magáért beszél: Jézus olyan 

imádságot tanított az övéinek, amelyet maga is elfogadott, gyakorolt, 

és amelynek továbbvivő erejét megtapasztalta. E nélkül a megállapítás 

nélkül is hiteles a Miatyánk szövege, de jólesik észrevenni, mennyire 

fedi egymást a szó és a cselekedet, mennyire ugyanabból a forrásból 

merít Jézus, mint amelyet felkínál követőinek. 

Nem annyira pontos a struktúrája a márki szövegnek, mint Máté evan-

géliumának, ami az imaszövegeket és a visszatéréseket illeti. Jézus érzel-

mi állapotát azonban drámaibb jelzőkkel rajzolja meg Márk: „…rettegni 

és gyötrődni kezdett” (14,33b). Élesebbek az egyedüllét kontúrjai is 

Márknál, mint a másik két szinoptikus evangélium beszámolójában. Dó-

ka emlékeztet rá, hogy a félelem szava – adémonein – a magányossá vált 

  F  2007, 1000–1002. o.
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ember rettegése.  A szenvedéstörténet egészében megmarad Márknál ez 

a magányos, tragikus Jézus-kép. Van viszont egy megkapó sajátossága a 

márki imádságnak. Itt Jézus ezzel a félmondattal kezd: „Abbá, Atyám! 

Minden lehetséges neked.” (14,36a) Hitvallás ez. Jézus szavakba önti az 

imádság elején a meggyőződését az Atya mindenhatóságáról. Tudja, hogy 

bármit megtehet érte az Atya, minden a hatalmában áll. Ezért aztán 

egészen kemény, tudatos döntés eredménye a folytatás: „…mindazáltal 

ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.” (14,36b)

Lukács sokkal tömörebben közli a jelenetet (22,39−46). Nem említi 

a Gecsemáné nevet, nem emeli ki a három tanítványt, sőt a háromfor-

dulós imádságról sem beszél. Viszont Jézus itt is leborulva imádkozik. 

Prőhle felidézi, hogy normális esetben állva szoktak imádkozni. Lebo-

rulva azok imádkoznak, „akik különösen érezték erejük csekélységét 

és a segítség szükségességét”.  Az imádság szövege Lukácsnál nagyon 

érdekesen kezdődik: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat” 

(22,42a). Ha akarod… Prőhle szerint kérdő formában is érthető a 

szöveg: akarod-e elvenni tőlem ezt a poharat?  Egészen személyes, 

közvetlen, szinte beszélgetés így az imádság. Az akarat összefüggésbe 

kerülése viszont ismét a Miatyánkra emlékeztet, csakúgy, mint Má-

ténál, de itt az az érdekesség, hogy a Lukács-féle Miatyánkban nem 

szerepel a „Legyen meg a te akaratod” kérés (11,2), viszont ezen a helyen 

egészen drámai összefüggésben kerül be mégis Lukács evangéliumába. 

Csak Lukácsnál olvasunk a gyötrődésében verejtékező Jézusról (44. 

vers), ami a már eddig is nagyon emberi Jézus-arcot még hasonlóbbá 

teszi bármelyik szenvedő emberéhez. Végül angyal jelenik meg Lukács 

beszámolójában − ez egyébként is jellemző az evangéliumra −, és 

jelenléte oldja fel a borzasztó erős feszültséget. Angyal erősíti Jézust 

(43. vers), hiszen az elkövetkezőkhöz emberfeletti erőre van szüksége. 

Nem kétséges, hogy ezt Jézus meg is kapja. Aki leborulva, ereje csekély 

voltának tudatában imádkozik, az megerősödve, a rá váró eseményekre 

felvértezve állhat fel.

  D  1977, 361. o.
  P  1966, 330. o.
  Uo. 
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Jézus kereszten elmondott imádságai

A szinoptikus evangéliumok Jézus három, kereszten elmondott imád-

ságát jegyezték fel. Ha az evangéliumokban Jézus ismert „hét szavát 

a kereszten” keressük − ahogyan azt megteszi Leander E. Keck  −, 

érdekes eredményre jutunk: Máté és Márk ugyanazt az egyetlenegyet 

jegyzi fel. A többi hat mondáson úgy osztozik két evangélium (Lukács 3 

– János 3), hogy egyik sem ismétlődik, tehát csak egy evangéliumban 

fordul elő.  A 22. zsoltár első mondatát – „Én Istenem, én Istenem, 

miért hagytál el engem?” (Zsolt 22,2a) − Jézus a Máté és a Márk által 

feljegyzett szenvedéstörténetben imádkozza. Mást nem is mond eb-

ben a két szenvedéstörténetben. A két evangélium semmit sem enyhít 

ezen a drámai kérdésen, úgy tűnik, egy kétségbeesett, gyötrődő ember 

hal meg a kereszten. Fizikai szenvedés közepette, gúnyolódó emberek 

gyűrűjében, övéitől elhagyva, még Istent is távolinak érezve. Nem le-

het, nem is kell enyhíteni vagy szépíteni ezen a képen. Hiszen amikor 

Jézus a szenvedés poharát a Gecsemáné-kertben elfogadta, akkor arra 

a küldetésre mondott végső igent, hogy osztozik a mulandó emberrel a 

legvégső, legkiszolgáltatottabb pillanatban is. Dóka ezt így fogalmazza 

meg:  „Isten azonban nem a csodák emberfeletti pillanataiban akar 

találkozni és együtt lenni az emberrel, hanem ott, ahol az ember való-

jában él: csodák nélküli, bűnökkel teli, halálos végű életének közepén. 

Jézus ezért utasítja el a jelkívánást, és ezért nem száll le a keresztről.” 

Nem véletlenül tekint a szenvedő keresztény ember az első gyülekezetek 

tagjaitól kezdve mindmáig vigaszadó példaként a passiótörténetnek 

erre a nagyon sötét pillanatára. Jézus együtt van velünk a legfájdal-

masabb és legkilátástalanabb helyzetekben, a legvégső, magányos és 

kiszolgáltatott pillanatban is. Ezen túl is érdemes azonban egy-két 

részletet megfi gyelni. Márknál épp ezt a vigasztalan, semmivel nem 

enyhített halált látva szól így a római százados: „Bizony, ez az ember 

Isten Fia volt!” (15,39) Azt sem rejti véka alá az evangélium, hogy mi 

váltotta ki ezt a hitvalló mondatot: „Amikor pedig a százados, aki ott 

állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta” (15,39). 

Ő egy megkínzott, elhagyott, de nem kiábrándult és kétségbeesett em-

ber halálát látta! Olyan halált látott, amely felismerésre és hitvallásra 

késztette őt. Jézus tehát az utolsó pillanatával is teljesítette embereket 

Istenhez vezető, hitre ébresztő, megváltó küldetését. Jézus kiáltása 

nem a hit elvesztését jelentette, hanem a kapcsolat időleges megsza-

  NIB 1995, 9: 463. o.
  Lk 23,34; 23,43; 23,46; Jn 19,26; 19,28; 19,30.
  D  1977, 388. o.
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kadását.  Imádsága pedig nem kétségbeesett szemrehányás, hanem 

kérdés (miért?), és „Jézus imádsága olyan kérdés volt, amelyre Isten 

húsvétkor válaszolt”.

Lukács lágy színekkel festi le Jézus keresztre feszítését és halálát. 

A Megfeszített két imádsága keretezi a történetet. Ő szólal meg a kereszt-

re feszítés után azonnal: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 

mit cselekszenek!” (Lk 23,34), és az ő imája zárja a történetet: „Atyám, 

a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” (23,46) A teljes Lukács-evangé-

lium nagy hangsúlyt helyez Jézus imádságaira, ezért az imádság evan-

géliumának is szokták nevezni. Itt találkozunk legtöbbször az Atyához 

imádkozó Jézussal.  Ez a vonal folytatódik a passiótörténetben is. Azt 

teszi halálában, amit egész életében tett: az Atyához imádkozik. Ugyan-

ezt a következetességet fi gyelhetjük meg a másik imádság esetében is. 

Jézus megbocsátásra tanította követőit,  ő maga ugyanezt követi, még 

a halála előtti pillanatokban is. Ismét a Miatyánk  juthat eszünkbe: 

amit ott tanított övéinek, az az ő útja is.  Olyan hiteles és követhető 

ez az imádkozó magatartás, hogy az első keresztény vértanú, István 

szinte szó szerint ismétli Jézus halála előtti imáit,  és ez nem véletlen, 

de nem is egyedi eset. Jézus követőinek hosszú sora – bízunk benne, 

hogy mi mindnyájan – erőforrásra, bölcsességre, továbbsegítő reményre 

és egész életét elárasztó békére talál, ha Jézustól tanul imádkozni, és 

ha követi is ebben a gyakorlatban a Mestert. Jézusnak pedig ezzel az 

evangéliumokban följegyzett első imádsága hallgattatik meg és telje-

sül: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket 

a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, 

Atyám, mert így láttad jónak.” (Lk 10,21)
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Az imádság mint kommunikáció

Az imádság ma legtöbbször úgy szerepel a teológiában, hogy az az 

Istennel folytatott beszélgetésnek, az Isten közelében létnek az egyik 

legfontosabb gyakorlati és aktív megnyilvánulása. Mindenekelőtt be-

szédben megnyilvánuló kommunikáció. 

Egyéni és közösségi formái vannak. Az imádság istentiszteleti és 

személyes életben történő gyakorlása egyaránt él az egyház életében. 

A keresztény egyházak közös kincse ez, ahogyan erről e kötet írásai is 

tanúskodnak. Az egymásért való imádkozásban az egység felelősségét is 

hordozzák az egyházak tagjai, ünnepnapokon és hétköznapokon, egyéni 

és közösségi imádságokban egyaránt.

Reformátori örökségünkben is megtaláljuk az imádság kommuni-

kációként való felfogását; Luther határozottan utal erre a Zsoltárok 

könyvével kapcsolatban, amikor azt minden imádság forrásának, minta-

példájának és páratlan értéknek tekinti. Számára is a legfőbb kritérium 

benne a megszólalás, a beszéd. Talán érdemes mindenekelőtt kiemelni 

ezt a megközelítést, hiszen ha az imádkozás teológiájáról gondolko-

dunk, azt csak a Zsoltárok könyve és a Miatyánk ívében és összhangjá-

nak dominanciájával tudjuk megtenni. Ez egy olyan klasszikus boltív, 

amely mindent összetart az imádkozás teológiai értelmezésében. Olyan 

biblikus meghatározottság is ez egyben, amelyet nem lehet semmilyen 

formában háttérbe szorítani. Az imádság abban az értelemben kommu-

nikáció, ahogyan ez a két bibliai forráshely eredetiségében bemutatja, 

körüljárja és megtanítja azt számunkra.

„Ezenfelül értékes erénye a Zsoltárok könyvének, amelyért mintául 

szolgálhat, s amitől olyan szépen és édesen illatozik, hogy míg a többi 

könyvek a szentek cselekedeteivel vannak teli, ám szavaikból igen ke-

veset említenek, ez nem csupán a szentek cselekedeteit jeleníti meg, de 

szavaikat is, amelyekkel Istenhez szóltak, hozzá könyörögtek, és beszél-

nek és könyörögnek ma is, mindezért a legendák és példázatok, ha őket 

a Zsoltárok könyvével összevetjük, szótalan szenteket mutatnak, míg 
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a zsoltárok igaz, bátor és eleven szentekről szólnak. A szótalan ember 

pedig olyan a beszélővel szemben, akár ha félholt volna. S nincsen a 

beszédnél hatalmasabb s nemesebb dolog az emberben…”  

Az érintkezés, a találkozás és a jelenlét eseménye az imádság. Döntő 

eleme a beszéd. Biztos, hogy a legtöbb keresztény ember él vele, sőt benne 

és belőle. Az embernek mindig szüksége volt és ma is szüksége van arra, 

hogy ezt az éltető kapcsolatát a Természetfelettivel meg tudja élni. Ez 

alapigény az emberi létezésben. „Egy madár attól madár, hogy repül. Egy 

virág attól virág, hogy virágzik. Egy ember attól ember, hogy imádkozik.”

Ezért fontos ma is újragondolni az embernek ezt a testi-lelki szük-

ségletét. Komplex módon a gyakorlati teológia teljes területét érinti ez 

az imádkozást kutató munka, éppúgy, ahogyan az ember teljes testét 

és lelkét is igényli az imádkozás maga.

Az imádkozás gyakorlása olyan kapcsolat és jelenlét, amelyben az 

embernek lehetősége nyílik az Isten előtti lét aktív megélésére és a vele 

való érintkezés folyamatos gyakorlására. Ezt a világos célt mindenek-

előtt látnunk kell az imádkozás teológiai vizsgálatánál. Ezt állítja a 

középpontba Anselm Grün bencés szerzetes is: „Az imádság célja nem 

az önmegismerés, hanem maga Isten, akit megtapasztalni akarunk, 

akinek mindig a jelenlétében szeretnénk élni.”

Isten és ember kapcsolatának több jellemzője is bennefoglaltatik az 

imádkozásban, ebben a nem öncélú kommunikációban. Nagyon fontos 

eleme a biztonság keresése. Az egymásra találás biztonsága is jelen van a 

megélt imakapcsolatban, kommunikációban. A kapcsolat ápolásának, fej-

lesztésének legfontosabb eszköze a beszéd. Egyik oldal sem hallgat, hanem 

a megfelelő helyzetekben és találkozásokban kimondják az érzéseiket, 

üzeneteiket egymás számára elérhető és megérthető közlési formában. 

Kimondani valamit Isten előtt és meghallani valamit Istentől – ez 

történik az imádság folyamatos gyakorlásában. A kitárulkozásnak és 

a befogadásnak egy sajátos képessége fejlődik ki bennünk az aktív 

imádkozó élet során. Martin Bubert egyszer megkérdezték, miért is hisz 

Istenben. Erre ő így válaszolt: „Ha Isten olyan volna, akiről csak beszélni 

tudnának az emberek, akkor én sem hinnék benne. Mivel azonban olyan 

Isten van, akihez az ember beszélni tud, ezért hiszek én is benne.”

Az imádság dogmatikai és antropológiai meghatározását Wilfried 

Härle az Isten működéséről szóló fő fejezetéhez csatlakoztatja dogma-

tikájában. Ez az elhelyezkedés jelzi az imádság fontosságát és azt is, 

  LVM 5: 375. o. 
  R  2006, 5. o.
  G  1998, 56. o. 
  R  2006, 26. o. 
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hogy mindenek alapjához tartozik a hit összefüggésében az imádság 

kérdése, mert benne az Isten tevékenysége és az ember Istenhez való 

közeledése a döntő. A hit életmegnyilvánulásaként tekint az imádságra, 

ahogyan benne bontakozik ki Isten és ember kapcsolatának gyakorlata. 

Nem befolyásolhatja az ember kérése Isten szuverenitását és döntését. 

Az imádság fontossága abban rejlik, hogy az ember megnyílik Isten előtt, 

elfogadásra kész állapotban van, ennek értelmében egyaránt ebben a 

nyitottságban és őszinteségben megélt elfogadásban tapasztalja meg azt 

is, amit megkap Istentől és azt is, amit nem. Nyitottságra és alázatra 

egyaránt szükség van az imádkozó ember életében.

„Az imádság, formai és tartalmi sokféleségében is, elsősorban emberi 

beszéd Istenhez. Az imádságban egy személy összpontosít, és saját vagy 

mástól elsajátított szavakkal kimondja (egyedül vagy másokkal együtt, 

gesztusokkal vagy csak gondolatban) Isten előtt azt, ami őt leginkább 

érinti. És miközben ezt teszi, nem marad tovább egyedül élményeivel, 

félelmeivel, aggodalmaival, vagy örömeivel, hanem Isten közelségét és 

jelenlétét keresi. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az Istenhez fordulással 

gyógyító távolságot nyer saját magától és attól, ami őt érinti; másrészt 

azt, hogy éppen ezáltal teljesen megtalálhatja magát, amennyiben saját 

életét Istentől eredő új fényben tekinti, elfogadja és alakítja. 

Ebben az értelemben az imádság minden formájában – panasz, kérés 

és könyörgés, hála és dicsőítés – elsősorban annak a kifejezése és ki-

mondása Isten előtt, ami egy embert érint. Ezért az értelme és értéke 

is önmagában van, öncél. Az imádság pótolhatatlan jelentősége abban 

áll, hogy a teljes nyitottság, őszinteség, végső komolyság és feltétlen 

ráhagyatkozás helye.”

Az imádság teológiai oldalról nézve kommunikáció, de nem mindegy, 

milyen értelemben és felfogásban vonatkoztatjuk rá a kommunikáció 

ma már túlzottan is divatossá vált kifejezését. Azonnal felidéződik 

gondolatainkban a kommunikációval kapcsolatban zajló rengeteg mai 

visszaélés, hamisság és erőszakosság is, amelyet nagyon sok életterü-

leten megtapasztalunk éppen napjainkban. A tiszta kommunikációért 

nagyon meg kell küzdeni ma. Tisztaságát és eredetiségét veszélyezteti 

a manipuláció, az egyoldalú kisajátítás vagy éppen az erőszakos al-

kalmazás egy-egy cél érdekében. A benne rejlő lehetőség kísértés is 

arra, hogy a kommunikáció a túlzott és egyirányú akaratérvényesítés 

eszközévé váljon az emberi kapcsolatokban. Kisebb emberi közösségek-

ben és nagyobb társadalmi csoportokban sok példát találunk ezekre a 

túlzásokra. Két ember kapcsolatában ugyanúgy realitás ez a veszélyes 

romlás, mint sok száz ember vagy éppen milliók kommunikációjában. 

  H  2000, 301. o. 
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A jelekkel és jelzésekkel, a szavakkal és gesztusokkal mint a kommu-

nikáció eszközeivel legalább annyira lehet kárt okozni, rombolni, mint 

pozitív kapcsolatokat építeni, értékeket megőrizni és újra felfedezni. 

A média forradalmi változásai és eszközállományának gyors fejlődése 

sok veszélyes elhajlást és rengeteg furcsa felhasználást is eredménye-

zett a kommunikáció területén. Az imádságnak is külön problémái 

jelentkeznek a virtuális valóság összefüggésében. Lényegét tekintve az 

imádkozás személyes és valóságos kapcsolathoz van kötve.

Az imádság mint kommunikáció a letisztulás és a keresés folyamata 

Isten és ember kapcsolatában. Élethosszig tartó tanulási folyamat. A kö-

zelebb kerülés és a teljesebb megismerés útja. Sohasem lehet teljesíteni 

és elintézettnek tekinteni imádkozásunkat, mert annak lételeme a folya-

matos gyakorlás. Ezért is fontos azt tudnunk és szem előtt tartanunk, 

hogy a tradicionális imádkozás megőrzése és átvétele, valamint a mai 

új imádsággyakorlatok kialakítása is egy állandó tanulási, gyakorlási 

folyamatban születik meg. A személyes életben és az egyházban egy-

aránt. Ebben a folyamatban mindig fontos elem marad a keresési vágy, 

a lelkesedés lendülete és a kíváncsiság energiája. A keresztény életfoly-

tatás elmaradhatatlan része, hogy ezeket a komponenseket fenntartsuk, 

ápoljuk és erősítsük. 

Minden imádkozási lépcsőfok magában hordja a felfedezés esélyét 

és örömét, mondhatjuk, eufóriáját. A kisgyermekkortól kezdve az élet 

végső pillanatáig így van ez. Ezért is mondhatjuk, hogy az imádkozás 

gyakorlása bármikor kezdhető, folytatható vagy akár újraindítható az 

ember életében. 

Az Istennel folytatott beszélgetésnek elemi éltető ereje az, hogy van egy 

végső cél, ahová meg szeretnénk érkezni, ahol a töredékes és esetleges e 

világi kommunikáció megszűnik, és a színről színre látásban már nem 

is lesz szükség ilyen típusú nyelvi érintkezésre. Ott a teljes találkozás 

valósul meg. Ennek a meggyőződésnek mint célnak van nagy jelentősége 

a földi élet imádkozó gyakorlatát illetően. Attól lesz imádsággá az em-

ber Isten előtti beszéde, hogy belekerül ebbe a relációba. Ennek a végső 

célnak az elérése az imádságnak is az igazi célja. A teljesség felé tartó 

emberi élet küzdelmének hétköznapi és ünnepnapi megállásai, újrafogal-

mazási pillanatai, a bennük elmondott imádságok elemek ezen az úton. 

Erre utal és ezt elemzi Várnai Jakab egy régebbi tanulmányában, 

amelyben a kommunikáció és az imádság összefüggését vizsgálja abban 

az értelemben, hogy földi életünk imádságos kommunikációja valójában 

állandó küzdelem egy tökéletes és teljes, szavak nélküli kommunikáció 

felé. Várnai úgy érvel, hogy csak a teljes és a Krisztus feltámadásában 

megvalósult tiszta és végső kommunikáció felől érthetjük meg ezt a 

kérdést. Példaként Leonardo Boff  értelmezését említi. 
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„Ebben az értelemben a kommunikáció sajátos eseményeként írja le 

L. Boff  a feltámadt Krisztus megjelenéseit: »Ha az ember test, és ez az 

egész ember a maga kommunikációs készségével, akkor a feltámadás az 

ő képességeinek legteljesebb aktualizációja. A test az embernek már földi 

állapotában is közösség és jelenlét, ajándék és megnyílás mások felé. 

Viszont míg a test kommunikál, zavarja is a kommunikációt. Nem tudunk 

egyszerre két helyen lenni. A tér és az idő foglyai vagyunk. A kommuni-

káció általában félreérthető jelek és szimbólumok segítségével valósul 

meg. A feltámadással minden akadály elhárul: a teljes kommunikáció 

uralma ez, abszolút közösség a személyekkel és a dolgokkal. Az ember, 

aki ezután szellemi test, kozmikus jelenléthez jut. Amint látjuk: az Is-

ten útjainak célpontja a test-ember, aki teljesen átalakult, és tökéletes 

megnyílássá és kommunikációvá lett.«”  

Természetesen amikor most ebben a tanulmányban a keresztény 

imádsággal foglalkozunk és ennek a kommunikációval kapcsolatos 

összefüggéseit vizsgáljuk, ennek a gondolatmenetnek elegendő csak 

a centrumát megértenünk és elfogadnunk: minden egy cél felől lesz 

energikus, életerős az imádságban, és ebben az egy célban válik teljessé 

mindig, az élete végén is az ember imádkozása. Ennek a felfogásnak a 

katolikus tanítás alapján szintén megtaláljuk az említett tanulmányban 

a lényeges összefoglalását.

„Imádságon ebben a gondolatmenetben a keresztény imádságot értjük. 

Ez bensőséges, személyes érintkezés a magunk és Jézus Krisztus Atyjának 

valósága között. A kereszténységnek célja, hogy az emberek imádkoz-

zanak. Tanítja, hogy »az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit 

a vele való titokzatos találkozásra az imában« (KEK 2567). Az üdvösség 

történelmében az imádság kinyilatkoztatásának történetét látja (KEK 

2591). »Az ima drámája az Igével tárul fel teljes egészében, aki testté 

lett és közöttünk élt« (KEK 2598). A Lélek pedig az imádság tanítója is 

lesz a keresztényekben, és kialakítja annak öt alapformáját: (1) áldás és 

imádás, (2) kérő, (3) közbenjáró, (4) hálaadó és (5) dicsőítő imádság.”  

Magyar evangélikus oldalról csak röviden villantom fel ehhez Ordass 

Lajos nagyon egyszerű meghatározását. A múlt század közepén meg-

határozó alakja volt ő a magyar evangélikus imádságfelfogásnak és az 

evangélikus spirituális megújulásnak. Világos és egyértelmű gondola-

tokat ír erről a kommunikációs folyamatról, eseményről a még ma is 

nagyon népszerű művében, amely Az imádkozásról címmel jelent meg. 

Sokat tett ő azért is, hogy evangélikus egyházunkban a mélyebb lelkiség 

igénye fennmaradjon, ezt segítendő ismertette meg a magyar evangéli-

  V  1998, 649. o.
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kussággal az akkor megélénkült, aktív északi protestáns kegyességet. 

Mondhatjuk azt, hogy ő is az imádság párbeszédes kommunikációját 

defi niálja könyvében. Ennek a párbeszédnek a fontosságát emeli ki.

„Az imádságról a kívülálló ember azt hallja, hogy az imádkozó ember 

egyoldalú magánbeszélgetést folytat. Ezért furcsán vélekedik róla. De 

még az imádkozó ember is sokszor nem jut tovább ennél a fölfogásnál, és 

ennek megfelelően alakul az imádkozása is. Pedig az imádkozásban ketten 

szólalnak meg. Isten és az ember. Ebben a kétoldalú társalgásban mindig 

Isten a kezdeményező. Keresi az embert és felhatalmazza, hogy szóljon 

hozzá. Ha ezután az imádságban mi is megszólalunk, akkor ez már csak 

a válaszadás a minket megszólító Istennek. Annyi erővel szeretném ma 

elmondani, amennyivel ez csak lehetséges: az imádkozásban sokkal-sokkal 

fontosabb az, hogy Isten beszél velünk, mint az, hogy mi beszélünk hoz-

zá. Amit Ő mond, az vigasztalóbb annál, amit mi tudunk mondani. Ezért 

nekünk igen nagy gonddal alkalmat kell nyújtanunk Istennek arra, hogy 

szólhasson hozzánk. Ez az alkalom – az elmélyült, belső, lelki csöndesség.”

Az imádság egy létállapotot jelent, kapcsolatot és kommunikációt, 

ami egy megtapasztalt bizalmi viszony és érzelmileg felfogott jelenlét 

helyzetében valósul meg. Az is igaz, hogy nagyon különböző módon élünk 

vele. Ismerünk embereket nyilvánvaló, látható imaélettel, de rejtett 

gyakorlattal is, szavakkal és szavak nélkül. Tudhatunk is egymás imád-

ságairól, de előfordulhat az is, hogy valaki nagyon sokat imádkozik, még 

sincs erről tudomásunk. Az egymáshoz nagyon közel élő embereknek, 

de a távoliaknak is megőrzött titka lehet egymás előtt, hogy hogyan 

élik imádságos életüket. Ilyen titkok jelen vannak a Szentírásban is, és 

a kereszténység történetében is. A nyilvánvalóvá lett imádságok és a 

rejtettségben maradtak egyformán értékesek számunkra. A nyitottság-

nak és az intimitásnak egyaránt helye van az imádkozó gyakorlatban. 

A személyiség adottságai alapján ahány ember, annyiféle megoldás lé-

tezik. Nem szabad arra törekednünk, hogy átalakítsunk bárkit is, nem 

szabad megakadályozni, hogy azzal a móddal élhessen az imádkozás 

folyamatában, ami személy szerint hozzá illik. Tanítani és fejleszteni az 

imádkozás intenzitását és tartalmát szabad, de a személyes karakterje-

gyeknek megfelelő hozzáállást és viszonyt mindenkinek magának kell 

felfedezni, gyakorolni és megőrizni. Egymás imaéletét és gyakorlatát 

féltő törődéssel és szeretettel kell őriznünk és biztosítanunk. 

Az imádság a külső, közösségi és belső, egyéni lelki életnek egya-

ránt különleges eseménye. A nyilvános és a rejtett élet része egyszerre. 

A templomi közösség vagy a belső szoba, a médiumok vagy a zarán-

doklatok egyaránt alkalmai lehetnek az imádkozásnak. Beszélni róla 
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nyilvánosság előtt senkinek sem egyszerű, hiszen ez az a legbensőbb 

személyes kapcsolat Istennel, amelynek lényege maga az összekötődés, 

az egymással folytatott beszélgetés, ez pedig olyan titok és benső műkö-

dés, amelyet nem könnyű szavakba önteni. Mégis szükségünk van erre a 

megnyilvánulásra is azért, hogy az imádságtól távol lévők, idegenkedők 

vagy éppen csak bátortalanok számára legyen ez felhívás, bátorítás és 

inspiráció az imádkozás elkezdésére, vagy ha abbamaradt, a folytatásra, 

újraindításra. Az, hogy kinek az imádsága válik példává és bátorítássá 

mások életében, ajándék. Van, akinek erre adatott karizma az életében, 

és van, aki számára ez nem járható út. Sokszor azonban azoknak az élete 

válik erőt adóvá a környezetük előtt, akik talán sohasem mondták ki 

nyilvánosan azt, hogy ők komoly imaéletet élnek és sokakért imádkoz-

nak. Ez a magatartás azonban mégis megérezhető volt a környezetükben. 

Az imádkozás eseményében mindig lehetőség nyílik egy egyedi és 

mély istenkapcsolat megélésére, ennek a kapcsolatnak minden imádkozó 

ember életében különleges megnyilvánulásai vannak. A megélés és a 

megtapasztalás egyéni gyakorlata minden ember egyedi sajátossága. 

A transzcendens világából érkező hangok, jelek és a transzcendens vi-

lágába küldött beszédek, visszajelzések és gesztusok alkotják az imád-

ság valódi eseményét. Dialógus ez Isten és ember között. Meghallunk 

és kimondunk érzéseket és kéréseket. Megtapasztalunk és érzékelünk 

hozzánk érkező biztatásokat és szavakat. Keresünk és elfogadunk gon-

dolatokat. Kimondunk és nem mondunk ki szavakat. A csendben mégis 

kommunikáljuk a bennünk lévő örömöt, töprengést vagy félelmet. 

Mindkét helyzet lehet ima: a szavakkal kifejezett vagy a csendben 

átérzett és megélt kommunikáció. Mindkettőben az Istennel tartott 

kapcsolat ápolása a leglényegesebb. Nem marad válasz és reakció nélkül 

Isten szava, és nem marad távol tőlünk az ő közeledése. Fontos tudnunk, 

hogy szavainknak és gondolatainknak van állandó meghallgatója és 

fogadója, még akkor is, ha nem minden vágyunk, óhajunk és kérésünk 

teljesül és valósul meg. De Istenhez mindig azzal a belső tudattal for-

dulunk, hogy nála minden szavunknak, mozdulatunknak helye van.

Sok esetben pontosan az történik az imádságban, hogy próbáljuk 

megformálni és szavakba önteni, amit mi magunk sem nagyon tudunk 

és merünk megfogalmazni az életünkben annak aktuális történéseivel 

kapcsolatban. A bizonytalanságaink és a lehetetlenségeink is részei az 

imáinknak. A titkos mélységeink. Az általunk sem teljesen kontrollál-

ható vágyaink. A bennünk kísértésként jelen lévő rossz gondolatok és 

indulatok. Azok a belső kínok, amelyekkel nem is tudunk sok esetben mit 

kezdeni. A velük való megküzdés része az imádkozás. Azért is különleges 

kommunikáció az imádság, mert átfoghatatlanul színes a megélése. De 

ez az igazi specifi kuma is egyben: mindenkire és minden élethelyzetben 
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nyitott az imádság. Az imádság körüli legzártabb tér is nyitott kifelé. 

Csak így tud működni. 

Az imádkozás folyamatában megszólítottak és megszólítók vagyunk 

egyszerre. Mielőtt a saját szavaink megszületnek és elindulnak az imád-

kozásban, már ott van az, ahogyan Isten megkeresett minket, és indított 

a vele való beszédre, az előtte történő megszólalásra pedig alkalmassá is 

tett minket. Ez a Szent Ágostontól megtanult mondat fejezi ki az ember 

helyzetét Istennel kapcsolatban: „Nem keresnél, ha én előbb meg nem 

találtalak volna.”  Mi nem keresnénk és nem kezdeményeznénk ezt a 

kommunikációt Istennel, ha ő előtte meg nem talál minket. Ezt a meg-

találtságot felfedezni és átélni viszont nekünk kell. Hogy erre segítsük 

egymást, az is feladatunk.

A megtaláltság élményének mindenki életében van egy saját, sze-

mélyes története. Mindenki másképp érkezik meg erre a pontra. De az 

vitathatatlan, hogy valamennyiünknek szüksége van erre az imádkozás 

kommunikációját megnyitó indulási élményre. 

Az imádság szempontjából a hitbe történő hagyományos, tradicionális 

„beleszületett” érkezésnek is és a felnőttkori hirtelen „becsapódásnak” 

is egyformán értékes az útja. De mindkettő esetében le kell játszódnia 

egy fejlődési, érlelődési folyamatnak, amely képessé tesz bennünket az 

imádkozás gyakorlatában arra, hogy életkorunknak és élethelyzetünk-

nek megfelelő legyen az imaéletünk. Ennek a személyes begyakorlásá-

ban és egymás életében történő megvalósulásában van fontos szerepe 

a lelkipásztori, lelki kísérői munkának. Itt nincs különbség a könnyű 

élethelyzet vagy a megpróbált és nehézségekkel megterhelt életpálya 

között. Mindkettőben nyílik lehetőség erre a segítésre, kísérésre. De 

legalább ennek a bemutatása nagyon fontos küldetésünk ma. 

A legszebb egyéni imádságnak is szüksége van közösségi beágyazott-

ságra, és a legtökéletesebb közösségi imának is nélkülözhetetlen alapja 

a fejlett egyéni imádkozói háttér. Az egyéni vagy közösségi, az ünnep-

napi vagy hétköznapi imádságok minél szorosabban összetartoznak és 

összenőnek az életünkben, annál nagyobb esély van az aktív, pezsgő 

imaélet fenntartására.

Ezen az úton egy különleges kommunikációba kerülünk önmagunkkal, 

egymással és Istennel. Az imádkozás mint az Istennel való személyes 

kapcsolat gyakorlásának leggyakoribb módszere, eszköze vagy életfor-

mája így éri el az életünket. A kommunikációban szereplő üzenet rólunk 

szól, és a mi érdekünkben születik meg, de a kiindulása és a létrejötte 

kívülről érkezik meg hozzánk. A kezdeményező mindig Isten, aki eléri 

a mi életünket, és alkalmassá tesz arra, hogy meg tudjuk szólítani őt. 
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Ez a megszólítás és beszélgetés Istennel több, mint a szavak elhang-

zása és jeleink közvetítése. Benne van azonnal a megtapasztalás, az 

érzékelés és Isten jelenlétének átélése is. Több érzékszervünk aktivitása 

is része az imádkozás folyamatának. Igaz ez a szakrális térben átélt 

közösségi imádságra ugyanúgy, mint a csendes szoba egyéni könyörgé-

sére. Nagyon sok múlik azon az imádkozásunk fejlődését illetően, hogy 

életünkben mikor, milyen formában és kiken keresztül ér el minket az 

imaélet valósága. 

Az imádkozás kommunikációban születik meg, csak aktív kommuniká-

cióban sajátítható el, és csak így fejleszthető tovább egy egész életúton 

keresztül. Ezért van az, hogy leginkább az Istennel folytatott különle-

ges kommunikációként vizsgáljuk a gyakorlati teológiában az imádság 

eseményét. Egy imaközösségben is vannak mindig olyanok, akik sokáig 

nem szólalnak meg, de folyamatosan jelen vannak. Vannak, akik mindig 

megszólalnak, tán sohasem képesek arra, hogy hallgassanak. Az átélt 

közösségi kommunikáció ereje azonban mindkettőre nagy hatással van. 

Mindkettőnek szüksége van a másikra, a közösség légterére. Az ember 

legfeljebb vágyódik valami után, amit nagyon érzékletesen egy „meleg 

csend” képében mutat be Pilinszky János: „»Az embernek meleg csend 

kell, és hideg tumultust adnak neki« – írta Simone Weil. Nos, pontosan 

ez a »meleg csend«: Isten dicsőségének, föltámadásának, eljövetelének 

és minden egyes látogatásának elvéthetetlen ismertetőjegye. Pontos 

ellentéte annak a hideg tumultusnak, amit az ember oly gyakran kap, 

s amit maga is oly esztelen módon hajszol.”  A kortárs teológusok defi -

níciói közül álljon itt egy, amely talán a legtömörebben mutatja be azt, 

ahogyan mi ma az evangélikus teológiai gondolkodásban értelmezzük 

ezt az Isten előtti „meleg csendet”: „Az imádság egy kommunikációs 

folyamat, amelynek során az emberek tömör formában kifejezik azt, 

ami mélyen érinti őket, és Istennel találkoznak ebben a dialógusban.”  

Emberi képességeink és a Szentlélek ereje

Az imádsággal kapcsolatban izgalmas az a kérdés, hogy mit tudunk 

elmondani benne Istennek, és milyen mértékben tudjuk átélni a vele 

való találkozást az imádság eseményében. Egyik oldalról nézve tőlünk 

függ az imádságunk, a másik oldalon viszont ott van az a feltétel, hogy 

Isten adja a lehetőséget, az alkalmat és a tartalmat is az ember számára, 

hogy vele kommunikáljon az imádságban. Az imádkozás legtöbbször 
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közlési szándék az ember oldaláról, és egy találkozás ajándéka Isten 

részéről az embernek.

Ennek a kettősségnek, az elmondásnak és a találkozásnak nagyon 

sok olyan kérdése van, amelyet közelebbről is érdemes átgondolni. Sok 

kérdés fogalmazható meg ezzel kapcsolatban. Mi az, amit tartalmaz-

hat vagy tartalmaznia kell az imádságunknak? Van-e ennek a belső 

kitárulkozásnak olyan határa, amelyet mindenkinek tiszteletben kell 

tartania? Mennyire csak magamról beszélek Isten előtt? Mindig csak 

kérek, vagy hálát is tudok adni? Mit jelent az őszinteség az imádságban? 

Sokat beszélünk az imádságainkban ma, vagy inkább keveset? Meny-

nyire tudjuk elmondani egy adott élethelyzetben azt, aminek valóban 

akkor kell Isten elé kerülnie? Mennyire gondolok szélesebb és tágabb 

összefüggésekre az imádságaimban?

Egyfelől az emberi képességünknek határa van, ameddig meg tudjuk 

tanulni és el tudjuk sajátítani az imádkozó tevékenységet, másfelől 

azonban ez már az a terület, ahol hitünk szerint a Szentlélek veszi át a 

kezdeményezést, és tesz minket alkalmassá arra, hogy megfelelő mély-

ségben kommunikáljunk Istennel az imádkozásban. Ez egy kegyelmi 

állapotban valósul meg, amit jó, ha tudatosan is átgondolunk. „Az ima 

lényege szerint a jelenlét kegyelme: jelen van Isten az ember számára 

– aki maga a teremtő Isten akaratának megvalósulása minden teremt-

mény történetének adott jelenében –, és főként jelen van az ember Isten 

számára. Ez a két jelenlét nem szimmetrikus kölcsönösségben értendő: 

Isten jelenléte az ember számára ingyenes, tökéletesen szabad, minden-

kor hű marad. Az ember jelenléte Isten számára tiszta kegyelem, olyan 

válasz, amelynek kezdeményezése szintén isteni ajándék. A jelenlét e 

megfelelése teszi lehetővé az ember közösségét Istennel és e közösség 

»eredeti« megnyilvánulását az imában. Ennek megfelelően az ima az 

a pillanat, amikor az ember konkrét életében (lelkében, szívében és 

testében – hogy a bibliai hagyomány antropológiai kategóriáit vegyük) 

teljesülni kezd az Isten és ember közötti találkozást eltervező isteni 

akarat. Az ima tehát annak a ténynek a »tiszta állapotát« valósítja meg, 

hogy Isten interperszonális közösségben van az emberrel, valamennyi 

hívő konkrét közösséget alkot Krisztus személyével…”

Nagyon fontos lenne az imádság helyzetének ezt az állapotát min-

dig újra felfedezni az evangélikus teológiai gondolkodásban is, hogy a 

protestáns imagyakorlat intenzitása és lelki dimenziókban érvényesülő 

mélyülése új lendületet kapjon napjainkban is. A hit megélésének lé-

nyeges eleme az, hogy éljünk az Isten által adott jelenlét és találkozás 

kincsével bátrabban és gyakrabban. 
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Maga Luther is fi gyelmeztetett, hogy mennyire fontos mindig újra 

megtanulni a „helyes imádkozást”. „Ezt azért mondom, mert szeret-

ném, ha ismét elterjesztenénk a nép között, hogy újra megtanuljanak 

helyesen imádkozni, és ne viselkedjenek ridegen és közömbösen, mert 

ettől napról napra alkalmatlanabbak lesznek az imádkozásra. Hiszen az 

ördög is ezt akarja, és minden erejével támogatja, mert jól érzi, mennyi 

keserűséget és kárt okoz neki, ha az imádkozást buzgón gyakorolják.”

Az imádságban ennek a kettős jelenlétnek, az isteni és emberi együt-

tes jelenlétnek a tudatos megélése történik, amely az egyház hitének 

egységét erősíti, és segít abban, hogy a keresztségben kapott kegyelem 

kibontakozzék és fejlődjék az egyes keresztény ember életében. Az imád-

ság az egész egyházi közösség megőrzésének eszköze, és természetesen 

a másik emberért való felelősségünk gyakorlásának is a lehetősége. 

Az imádság a keresztény ember életében a közösség fennmaradásáért 

vívott és az egyéni hit megőrzéséért folytatott küzdelem kultúrájának 

része. A keresztény kultúra egyik legfontosabb területe. Az egyház a 

belső életéből ezzel kívülre tekint felelősséggel és aggódással, az egyes 

keresztény pedig a saját életének érdekeitől meg tud szabadulni olyan 

mértékben, hogy a másik ember életét és gondjait felvállalja és hordoz-

za az imádságos gyakorlatában. Ennek az imakultúrának mindig két 

helyszíne van, a templombelső szakrális környezete és a hétköznapi 

élet külső területe. Az első védett, a másik pedig nyitott környezet. 

Mindkettő mindig újra megtalálható lehetőség a Krisztussal létrejövő 

interperszonális közösség gyakorlására, megélésére.

Mindig kétféle imádsággal van dolgunk a teológiai megközelítésben: 

az egyik a közösségi vagy kultikus és liturgikus imádság, míg a másik 

az egyéni, saját szövegű, szabad ima. Az istentiszteleti imádságokkal 

kapcsolatban fontos kérdés az, hogy mennyiben maradhatnak a litur-

giában csak a régiektől örökölt, tradicionális imádságok, és milyen 

mértékben épülhetnek bele az új, kortárs imák a liturgiába. Mindig 

szükséges-e nagyon élesen elválasztani egymástól a klasszikus régit 

és a modern újat? A reformáció korának egyik nagy eredménye éppen 

az volt, hogy a latin nyelvű istentiszteleti imákról áttért az anyanyelvi 

imákra azzal a céllal, hogy minden résztvevő teljes megértéssel legyen 

részese a közösségnek. Anyanyelven és saját szavaival is bátran tudjon 

imádkozni. A kötött szövegű és a szabadon fogalmazott imádságok mind-

két helyszínen fontos szerepet játszanak, és mindig újra lehetővé kell 

tenni azt, hogy az istentiszteleten is hangozzon egyéni szabad imádság, 

de az egyéni imagyakorlatnak is legyen kötött szövegű része is. A kötött 

szövegű imádságoknak ugyanúgy megvan a létjogosultsága a személyes 
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imaéletben, mint ahogyan a szabadon elmondott imának a gyülekezeti 

közösség alkalmain. Mindig újra át kell gondolni az egyházban ezek 

egymáshoz való viszonyát és gyakorlásuk módját és lehetőségét a lelki 

megújulás érdekében.

Az elmélyültebb imádkozásra biztat minket Jelenits István, amikor 

felhívja a fi gyelmünket a saját szavak mellett a kötött szövegű imádsá-

gok ismételgetésére a mélység átélése érdekében. A kötött szövegekkel 

is lehet nagyon személyes mélységbe jutni. Az elcsendesedésnek olyan 

fokára, amely őszinte és eredeti. A legszebb régi szövegek vagy a sze-

mélyünkhöz közel álló kötött szövegű imádságok is oszlopai lehetnek 

az egyéni imaéletnek. A kívülről megtanult imák szerepe is jelentős 

ebben az értelemben. Ma ez elhanyagoltabb terület, mint korábban volt. 

Minden gyakorló kereszténynek szüksége van könnyen megtanulható 

és memorizálható imatartalmakra. A biztos imádságok ezek. A legne-

hezebb helyzetekben, még kételyek közepette is segítenek a megbízható 

szavak. Ezek visszatérési pontok, ahová mindig vissza lehet érkezni, 

ahol újra esély nyílik Isten jelenlétére rátalálni. Akkor is, amikor ez a 

pillanatnyi lelkiállapotban nem nagyon működne. A korábbiak imái az 

egyháztörténetből fontos szerepet tölthetnek be, így ismétlésük nem lesz 

monoton és gépies ismétlés, hanem az aktuális életpillanatunk szerves 

részévé, segítséggé válik. Ebbe az irányba ma az evangélikus liturgikus 

megújulás eszköztárában is lehetőség nyílik. A jól ismert közös szövegek 

többszöri elmondása egyáltalán nem tiltott, sőt ajánlott abból a célból is, 

mert napjainkban nagyon is szembesülünk azzal, hogy az evangélikus 

lelkiségnek is szüksége van erre a gyakorlatra. 

„Sokan úgy gondolják, hogy Istennel való kapcsolatuk akkor élő és 

őszinte, ha mindennapi gondunkról és örömünkről saját szavainkkal 

igyekszünk számot adni neki. Valóban nagy kincs, ha fesztelenül el tu-

dunk beszélgetni a mennyei Atyával. Csakhogy ez a fesztelen beszélge-

tés szükségszerűen az életünk felszínén marad: szívünk igazi »titkait« 

egymás előtt sem, Isten előtt sem tudjuk pontosan szavakba foglalni. 

Azok akkor nyílnak meg leginkább, ha szemlélődve, nyugodtan elidőzünk 

Isten titkai előtt, ha kötött szövegű imádságban, rég ismert, egyszerű 

szavakat ismételgetünk. Mintha egy kedves dallamot dúdolgatnánk, vagy 

az ágyunk, asztalunk fölött függő képre emelnénk fel a tekintetünket.”

Az áhítatos és érzelemmel töltött légkör egyre fontosabb eleme az 

imádkozásnak protestáns területen is. Ennek jele az, hogy lelki csen-

dességek és különböző célú és irányultságú speciális zarándoklatok 

megvalósulnak már evangélikus területen is. Távolodunk attól a gya-

korlattól, amelyben a szavak és a racionalitás irányába „rögzült és be-
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szűkült” sok liturgiai és kegyességi tevékenység a protestáns egyházak 

történelmében és közelmúltjában. Ma már nyugodtan kimondhatjuk, 

hogy nyitottság és érzékenység tapasztalható az elmélyült és sűrűn 

gyakorolt szemlélődő, meditatív imaformák irányában egyházainkban. 

Nagyon sok új imádságforma is jelentkezik ma, ezek népszerűvé is 

válnak egyének és közösségek életében, de még többre van szükség ah-

hoz, hogy érezhetően gazdagodjék az imaélet evangélikus gyülekezeti 

tagok mindennapjaiban. Ennek érdekében érdemes alaposan odafi gyelni 

arra, hogy új, minőségi és értékes szövegek kerüljenek használatba, 

például imádságoskönyvek lapjain, és arra is, hogy a személyes érzések 

kifejezésére és közösségi megtapasztalására kialakuljanak megújult és 

a következő nemzedékek számára is vonzó imagyakorlatok, imaalkal-

mak és istentiszteleti keretek, amelyekben mindezek felfedezhetők és 

gyakorolhatók. A hétköznap is nyitva tartó evangélikus templomok, a 

templomtérben elhelyezett, a személyes imádságokat lehetővé tevő se-

gítő tárgyak, gyertyagyújtási lehetőség vagy csendsarkok kialakítása is 

ezt az igényt mutatja és az imádkozás kultúrájának fejlesztését segíti.

Mindig a Szentlélek ereje áll az imádkozó ember mögött, tőle kapja 

a kezdeményezést és a bátorságot minden ember az imádságra. De ez 

nem jelentheti azt, hogy bármilyen tartalommal és bármilyen formá-

val élhetünk az imádságainkban. Adva van a Jézus Krisztus által elénk 

mondott és számunkra megmutatott „mintaimádság”, amelyet mindig 

a szemünk előtt kell tartanunk. Véleményem szerint érdemes ma arra 

is gondolni, hogy a jézusi ima példa a szavak mennyiségére és minő-

ségére is! De nem kevésbé minta arra a szándékra, hogy az imádságot 

minél több ember el tudja mondani. Különleges minimum az a mérce, 

amelyet elvár Jézus azoktól, akik ezt az imát mondani akarják. A lehető 

legszélesebb kör számára ideális meghívás ez az ima ma is.

A Miatyánknak az a különlegessége is fontossá válik ma újra, hogy ez 

lehet a mindenkori kezdők imádsága. Az idők folyamán ezt a szerepet 

is betöltötte az Úrtól tanult imádság. Olyan emberek, akik távolabbról, 

vagy kívülről fi gyelik a keresztény hitet és életformát, ehhez az imához 

mégis csatlakozni tudnak. Erre utal Ordass Lajos is a már említett köny-

vében: „Abban az imádságban, amelyre Jézus tanítványait megtanította, 

az az egészen csodálatos dolog, hogy ezzel az imádsággal tiszta lélekkel 

élhet az az ember is, aki a kereszténységnek még csak a kezdeti lépéseit 

tette meg. Aki az első hitágazatot vallani tudja, azt nem akasztja meg 

ennek az imádságnak egyetlen szava sem.”

Az imádságban a kommunikációnk is ennek értelmében zajlik. Ha-

ladóknak és kezdőknek egyaránt segít, ha a jézusi mintaimádság körül 
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mozognak. Innen lehet kiindulni és ide lehet megérkezni a tanulási 

folyamatban is. Ennek a jézusi példának van egy utolérhetetlen tökéle-

tessége, azt tükrözi, ahogyan csak Jézus tud odafordulni Istenhez. Ez 

a teljes imádság. A hibátlan kommunikáció Istennel. Csak távolról és 

nagyon óvatosan vagyunk képesek arra, hogy a tökéletesség felé töre-

kedjen a töredékes és a teljes felé a „hiányos”. Az általunk elmondottak 

mindig csak töredékesek maradnak, de egész életünkön át gyakorolható 

és fejleszthető ez a töredékes és hiányos kommunikáció. 

Meg nem szűnő feladatunk életünk során, hogy fenntartsuk az imádság 

gyakorlatát, aktív imaéletet éljünk, és szüntelenül vigyázzunk imaéle-

tünk életképességének megtartására. Ebben nem szabad megfáradni és 

leállni. Az imádkozás célja nem a tökéletességre és a teljességre törekvés, 

inkább az, hogy a dialógus útján mindig közelebb kerüljünk Istenhez 

és egymáshoz is. A kommunikáció ne akadozzon, ne is szakadjon meg. 

Ezt legjobban egyfajta „csiszolódás” folyamatához tudom hasonlítani. 

Valami ott van bennünk, aminek formálódnia kell. Mi is alakulunk, mi 

is alakítunk másokat, és eközben éljük meg a változást és a fejlődést az 

imádkozásunk terén. Van, amikor ebben a folyamatban belső tisztulásra 

és rendeződésre van szükségünk, mielőtt imádságba kezdenénk. Ekkor 

szünetel ugyan az imádságunk, de nem marad abba a kommunikációnk 

Istennel. Jálics Ferenc ad konkrét tanácsot az ilyen pillanatokra: „Ajánlom 

azt is, hogy legalább időnként ne imák elmondásával vagy elmélkedéssel, 

hanem ezzel a kérdéssel kezdjük el imánkat: »Mit érzek az Úrral szem-

ben? Mi az, ami önkéntelenül merül fel bennem? Közel érzem magamhoz 

az Istent, vagy messze?« Ha ebből kiindulva kezdünk el beszélni hozzá, 

ráébredünk sok mindenre, a tudatalatti megtisztul, és olyan mélységek 

nyílnak meg, amelyekben már a Szentlélek imádkozik bennünk.”

Van azonban egy számunkra is mindenképpen elérhető és megvaló-

sítható emberi normája az imádságnak, és ez megmutatja, hogy milyen 

legyen a beszédünk, mire terjedjen ki az imádságunk tartalma egy adott 

esetben, akár közösségben, akár egyénileg imádkozunk. Erre készülhe-

tünk, tanulhatunk és gyakorolhatunk mi magunk is. Másoknak is lehet 

segíteni abban, hogy megtalálják az egyéni imájuk határát, keretét és 

szépségét. Az elérhető imagyakorlat nagyon gyorsan elsajátítható és 

begyakorolható. Törekedni kell mindig arra, hogy a gyülekezeti közös-

ségekben ezekről a kérdésekről beszéljünk, és együtt is gyakoroljuk 

magunkat bennük egymás előtt.

Az imádság vágyak és kérések gyűjteménye is egyben. A vágyak és 

kérések csak egy létező bizalmi kapcsolatban fejezhetők ki igazán a 
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maguk mélységében. A vallásos élethez hozzátartozik egy alapvető 

bizalmi kapcsolat, tulajdonképpen ennek a kommunikációja zajlik az 

imádságban. A vallásos élet csak imádkozó életben tud megvalósulni. 

Ezt Schleiermacher híres mondatára utalva („Fromm sein und beten, 

das ist eigentlich eins und dasselbige”) szögezi le W. Härle is a dogma-

tikájában: „Egyszerre megnyitja magát az ember az imádságban, hogy 

tudja kérni és elfogadni Istentől azt, amire az életében szüksége van, 

és amit saját magának nem tud megadni. A hívő egzisztencia egyben 

imádkozó egzisztencia; ugyanis: »Hívőnek lenni és imádkozni igazából 

egy és ugyanaz.«”

Ebben a bizalmi kapcsolatban alakul ki a szív mélységéből feltörő 

imádság, amelyben Isten örömét leli. A vágyainkkal és a kéréseinkkel 

kapcsolatban két véglet nagyon jellemző ránk az imádkozó életünkben. 

Nagyon sok mindent vagyunk képesek elkérni Istentől, amikor gond-

talan és nehézségektől mentes az életünk. Ilyenkor halmozni tudjuk az 

elvárásainkat és igényeinket. Gyorsan kimondjuk mindazt, amit szeret-

nénk. Ez az élet könnyebb oldalának az imádságos helyzete. A másik 

véglet inkább elhallgatás és szótlanság. Pedig fi gyelnünk kell arra, hogy 

a kilátástalan vagy veszélyes időszakokban, esetleg súlyos betegség-

gel terhelt élethelyzetben is legyen aktív kommunikációnk Istennel az 

imádságainkban. Nyilván itt a másik véglethez jutunk: nagyon nehéz 

megtalálni, még nehezebb kimondani az érzéseinket, fájdalmainkat és 

elesettségünket. Ebben a helyzetben is igaz az, hogy a szavak nélkü-

li, Istent kereső és hozzá vágyakozó gesztusaink is imádságok. Mégis 

vannak nagyon szép példák előttünk kortársaktól is, ahogyan az életük 

vége felé vagy nehéz küzdelmekben is megmaradt beszélő kapcsolatuk 

Istennel. Az arcon is kirajzolódhat, még ilyenkor is, a hála vagy a belső 

béke, amely a végső szenvedés állapotában is arról tanúskodik, hogy 

Isten nagyobb a bajunknál, és felette van a mi nyomorúságunknak. 

A kérésünk és elfogadásunk itt is fontos elemei az életünknek. A vég-

ső cél pedig éltető erő és bizalom lehet, mert az imádság szavaiban a 

legutolsó leheletig is képes az ember Isten közelében maradni és vele 

kommunikálni. Drámai pillanatok ezek, de hihetetlen erőt adó és re-

ményt ébresztő mondatok az ilyen helyzetben kimondott imák. Egyedi, 

megrázó és erőt adó példa az ember szavaiban elérhető mélységre Es-

terházy Péter tusakodó, vitatkozó imádsága: „Gyáva a szívem. Az imák 

az Égben összeérnek. Uram. Valahogy már késő. Nem tudom rád bízni 

magam. Noha nem akarom csüggedten tudomásul venni – se magamat, 

se a bűnösségemet, se téged. De be se akarok csapni senkit. Legföljebb 

téged. Az ima a szív emlékezetének gyakori ébresztgetése. Gyakrabban 
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kell emlékezni Istenre, mint ahogyan lélegzetet veszünk. Irgalom Aty-

ja, ne hagyj el. Hogyan tovább? Erre várok tőled választ, mert ez az én 

kérdésem. Úgy szoktál válaszolni, hogy nem válaszolsz. Szépen tudsz 

hallgatni, Uram. Ha kérdezlek, hallgatsz, és ha már nincs több kérdés, 

az lesz az igazi válasz. Mégis most azt kérdem, mi végre. Ki vagy Te, 

Uram, és ki vagyok én? Tudom, rossz kérdés. Engedj látnom. Árva szívem 

holt erét töltsd meg, égi Jóság.”

Ezekre a gondolatokra gyorsan és okkal kimondható bárki részéről az 

ámen szava. Megrendítő, ahogyan a gyógyíthatatlan betegség tudatá-

ban ennyire közvetlenül beszélget az író Istennel. Ez a mélység csak az 

Istennel való őszinte bizalomban közelíthető meg. Ilyen kérések pedig 

akkor szabadulnak fel belőlünk, ha nagyon erősen kötődünk ahhoz, 

akivel beszélgetünk. Istennel kapcsolatban el kell jutnunk egy bizonyos 

szintű bizalmi nyitottságra ahhoz, hogy a lelkünk mélységéből fel tudjuk 

hozni az érzéseinket és a gondolatainkat, hogy adott esetben ezek ki 

tudjanak törni belőlünk. Ez a nyitottság ad bátorságot a legnehezebb 

élethelyzetekben is az elmélyülésre, átgondolásra, megformázásra és 

a megszólalásra az imádkozás folyamatában. Ami éppen most bennünk 

van vágyként és kérésként, az mozgat és irányít minket, de nem kis 

feladat, hogy mindezt el is tudjuk/merjük mondani Istennek. 

A nehéz idők imádsága kikerülhetetlen része az életnek. A bennük 

történő kommunikációra segít felkészülni, ha tényleg megismerjük a 

korábbi generációk imagyakorlatát, és ezekből merítve aktívan éljük meg 

a magunkét is. A felkészültség erre az imádságra a készenlét képessége, 

amellyel rendelkezve tudjuk, hogy nem kerülhetünk ki és nem eshetünk 

soha olyan messzire Isten közeléből, hogy ne lenne lehetőségünk sza-

vakra, gesztusokra és odafordulásra hozzá.

Hogyan kerülhet a mindennapi élet ritmusába 
ma az imádság?
„Az ima arra való, hogy megalapozza és megerősítse az embert az isten-

kapcsolatában. Az imádságnak be kell ágyazódnia a hétköznapi élet ese-

ményeibe, amelyeket Istennel való kapcsolatunkban megélünk. Ezáltal 

kapcsolódnak imáink a mindennapok világához, és válnak életközelivé. 

Ha az imát beszélgetésnek tekintjük, amelyben mindent bevonunk az 

Istennel való kapcsolatunkba, ami velünk csak történik, akkor átéljük 

azt, hogy Istennek köze van az élmény- és gondolatvilágunkhoz.”  
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Az imádság mindennapos gyakorlása olyan az életünk összefüggésé-

ben, mint a kisgyerekkori esti összefoglaló, a felsorolás és visszatekintés 

a nap átélt és megtapasztalt dolgaira. Ha hozzászokunk, akkor elmarad-

hatatlan. Akkor erre mindennap szükség van, akár kis ismétlésekkel is. 

Ha elkezdtük, akkor folytatni kell. Egy kellemes és jó szokásnak indul, de 

bátorító, félelmet elűző és nyugalmat teremtő rítussá növekszik. Minél 

jobban begyakoroljuk, annál inkább válhat lelki életünk állandó részé-

vé. Itt a jó és rossz élmények egymás mellé kerülnek, de elhangzanak, 

kimondjuk őket, és ennek nyugtató hatása van. Ez a lényeg. Halljuk még 

egyszer azt, ami velünk történt, és talán az a célunk, hogy ne felejtsük 

el gyorsan, mert örülni szeretnénk neki. Vagy épp az ellenkezője: a ki-

mondás pillanatában töröljük is, mert annyira felejthető és kellemetlen 

része volt a napnak, szabadulni akarunk tőle. Ez nem csupán élménybe-

számoló felsorolás, inkább egy hangos tudósítás és elrendező liturgikus 

cselekedet annak a jelenlétében, aki a teljes szeretet. Elengedhetetlen 

és kimaradhatatlan elem lehet ez egy nap ritmusában, életre szólóan. 

A nappalokban ugyanígy kellene jelen lennie az imádkozó életformának. 

Nem elkülönülten, nem izoláltan, hanem benne, annak szerves része-

ként. A természetes napi rítusok közé beépülve.

Óriási a felelősség a hitoktatási gyakorlatban. Mennyire képes az 

imádkozó életmódot és gyakorlatot úgy bemutatni, hogy az lehetővé 

tegye már a gyerekkorban az imádság erejének és szépségének a meg-

tapasztalását és természetesen a művelését is? Ez először a gyermeki 

hit fejlettségi szintjén jön létre. Fontosságát Luther is kiemeli. „Gyer-

mekkorunktól fogva kellene tehát megszoknunk, hogy mindennap imád-

kozzunk minden bajunkban, amit csak érzünk, és ami csak ér minket, 

de más emberekért is, akik között élünk, igehirdetőkért, felsőbbségért, 

szomszédokért, házunk népéért.”

Sokan leírták, hogy az imádság olyan, mint a lélegzetvétel, a lélegzés 

folyamata. Állandó, nem szüneteltethető. A lelkünknek és testünknek 

egyaránt részévé válik a folyamatos imádság. Szükségünk van a benne 

rejlő frissítésre, a megújulásra és a megnyugvásra lelki életünkben 

ugyanúgy, mint biológiai, testi értelemben. Nemcsak szavakkal és ki-

mondott jelzésekkel kommunikálnak az imádkozásban, hanem a testünk 

is részévé válik ennek a tevékenységnek, az átélés és beleélés során. 

Az imádságban a testünk is érez, átél és kifejez gondolatokat, vágyakat 

és érzelmeket. Nem véletlen a gyakori bibliai gondolat, hogy mennyire 

fontos a test ápolása, őrzése és gondozása, a test „féltése”. Ahogyan 

gondunk van a testünkre, és ahogyan benne minden érzésünknek és 

gondolatunknak a helyét meglátjuk, úgy fejlődhet a testi-lelki erőnlé-

  P  1983, 212. o. 



 A KÜLÖNLEGES KOMMUNIKÁCIÓ EREJE AZ IMÁDSÁGBAN

50

tünk egysége. Az ép testben ép lélek gyakran idézett mondása is erre 

fi gyelmeztet. A fájdalom érzése is a test jelzésében ér el minket. A test 

is jelzőrendszer. A lélek is visszajelző rendszer. Mindkettőnek komoly 

szerepe van az imaéletben. A kölcsönösség mindkét irányból igaz. A lelki 

karbantartás kihat a testünkre, és a test rendben tartása és ápoltsága 

meghatározza a lelki életünket is. 

A protestáns teológia újabban feltűnően kutatja, hogy milyen szerepe 

van a testnek az imádsággal kapcsolatban. Hogyan vesz részt és hogyan 

segíti az elmélyedést, a szabadulást, a megérkezést az imagyakorlatban 

a test helyzete és állapota? El tud-e jutni a megnyugváshoz, a lecsen-

desedéshez és a megüresedéshez annyira, hogy elfogadja az Istentől 

érkező ajándékokat és erőket? A felnőttkori imádságok és csendkeresé-

sek az élet hétköznapjaiban folytatott küzdelmekben is egészségesebb 

hozzáállást eredményeznek. Anselm Grün ezt azoknál az embereknél 

különösen is fontosnak tartja, akik vezetőként dolgoznak és nehezen 

tudnak kiegyensúlyozottak maradni a konfl iktusok világában. De a 

családi kapcsolatokra is nagyon igaz a következő megállapítás. „A csend 

belső terével fenntartott kapcsolat békével és higgadtsággal ajándékoz 

meg, és olyan egészséges távolságtartást kölcsönöz, amelynek alapján 

minden helyzetben tárgyilagosabban tudok viselkedni.”  Nagy az igény 

és nagy szükségünk is van erre a lelki alapon születő és fenntartható 

higgadtságra a kapcsolatainkban. Nemcsak a kimondott szavainknak 

van szerepük, hanem annak is, ahogyan ezekhez eljutunk, és ahogyan 

az egész testünk megéli és megérzi ennek a folyamatnak a jelentőségét. 

Az evangélikus lelkiségben is egyre nagyobb szerepe van például 

a zsoltárimádság időponthoz kötött rendjének, a közbenjáró imádság 

klasszikus felépítettségének, illetve az úrvacsorai közösségben elmon-

dott hálaadó imádság páratlan életközösségi élményének. A mozgás-

nak és az állásnak, a térdelésnek és lazításnak ugyancsak növekvő 

jelentősége van a protestáns imádkozó gyakorlatban is. A meditatív 

és szemlélődő állapot szinte mindenkinek fontos ma. Különösen akkor 

nagyon lényeges erre gondolni, amikor a zaj és a forgalom, a hangerő és 

a sebesség végletes jelenléte veszi körül az életünket. A nyugalomnak 

és a megállásnak egyre nő az értéke. Azok a helyek nagyon fontosak 

az életünkben, ahol erre biztosítékot találtunk akár csak egyszer is. 

Kell a kilépés a túlzott racionalizációból, értelmileg megélt hitből, és 

szükséges a közeledés az érzelmi és lelkiségi megközelítéshez. Ezek az 

imaélet gyakorlásának az előfeltételei is. Ez az érett hit imája. Sokak 

életében korábban abbamaradt az imádkozás, majd a felnőttkor egy 

pontján újra elkezdődött, de most már az „érett hitnek” megfelelően. 
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Ezek az élet nagy változásai. „Ez a kapcsolat olyan mélységben valósul 

meg, amelyet azelőtt nem ismert. Nagyság és kicsiség, tevékenység és 

nyugalom, élet és elmúlás nagy összhangban eggyé válnak. Az imában 

az ember megújul. Annak a jele, hogy a béke, a nyílt őszinteség és köz-

vetlenség, amely lényében és cselekvésmódjában megnyilvánul, nem 

önáltatásból fakad.”

Az imádság mint kommunikáció mindig lehetőséget ad arra, hogy 

önvizsgálatot tartsunk és a megújulás örömét átéljük, hogy ez a két lelki 

folyamat legyen tudatos számunkra. Arra pedig egyre nagyobb vágy él 

az emberben, hogy a bonyolulttá, virtuálissá váló vagy akár felfokozott 

érvényesülési vágy uralta élethelyzetben mégis legyen visszafordulás és 

átrendeződés. Legyen ma is lehetősége minden embernek arra, hogy ön-

magával és a saját életének mélyebb dimenzióival is tudjon foglalkozni. 

Az állandó hatékonyságnövelés, teljesítményfokozás és versenyképesség 

világában szükség van a szünetekre, csendekre és megállásokra is. Az 

imádság jelenléte nagy segítség lehet mindenkinek ma is. 

Az imádságban lehet szabadulni és elszakadni rossz beidegződések-

től, súlyos terhektől és nehéz fájdalmaktól. Sokszor már a kérés őszinte 

megfogalmazása Isten előtt segít abban, hogy megkönnyebbüljünk, és 

szabadulásunk elkezdődjön. Minden egyes személyes imádság esélyt ad 

arra, hogy visszafelé nézzünk az életünkben belátással, és előresiessünk 

a vágyainkkal és kéréseinkkel Isten elé. Ennek a mindennapi gyakor-

lása és ritmusa ad egy bizonyos megújulási és lelki erősödési élményt. 

Nagyon magával ragadott engem Karl Barth néhány mondata az imád-

kozás állandóságával kapcsolatban. A hétköznapi imádkozás bátorságát 

is erősíti ez a vélemény. „Az imádság nyitott ajtó a »szép Paradicsomba«. 

Nem mintha Istennek szüksége lenne arra, hogy meséltessen önmagá-

nak arról, ami bennünket árnyékként kísér és kínoz – hanem arról van 

szó, hogy mint gyermekei ezt Őelé vihetjük, hogy mindenről beszéljünk 

Ővele, ami bennünket érint, a nagy és kis dolgokról, a lényegesekről és 

a lényegtelenekről, az okos és ostoba dolgokról: Hálaadással vigyétek 

kéréseiteket az Isten elé. Urunk alapjában véve már mindent rendbe 

hozott, és hálásak vagyunk azért, hogy így léphetünk Őelé.”

Az imádság egyszerre nyitás, keresés, meghallás, látás, felvállalás 

és dialógus. Ezek mindennapi gyakorlása segíti annak a ritmusnak a 

kialakulását, amely lehetővé teszi, hogy intenzív és megújuló legyen 

az imádkozás gyakorlása az evangélikus egyházban. Ezt szolgálták az 

utóbbi években azok a meditációs és imádságoskönyvek is, amelyekben 

próbáltunk ebbe az irányba nyitni. Bátorítanunk kell egymást a lelkiség 
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megélésének igényességére. Segítenünk kell egymást abban is, hogy a 

közösségi alkalmakon is legyen lehetőség az egyéni lelki terhek vagy 

örömök kommunikációjára Isten előtt és egymás előtt. Sokszor ez nem is 

a szavakon múlik, hanem azon, hogy van-e olyan légkör és van-e olyan 

elfogadás egymás irányában, hogy mindezek már gesztusok és testbe-

széd útján is érvényesüljenek. Legyen olyan az alkalom atmoszférája, 

hogy az is indítson az imádságra. A kezek kitárása, a szív megérző nyi-

tása, a lélek bátor kezdeményezése és a száj mozgása nemcsak régi és 

meghatározott kegyességi irányzatok gyakorlata lehet, hanem a modern 

és mai megélés számára is valódi lehetőség. Az egyház mai életében is 

van mintaadási felelősség és bátorítási küldetés, amelyet nem szabad 

elfelejteni és elhanyagolni.

Az imádság keresés az elesettségben, összetörtségben, zűrzavarban, 

káoszban, hitetlenségben, kétségbeesésben. 

Az imádság hallása a megfelelő szavaknak, fontos dolgoknak, vá-

gyaknak és kéréseknek. 

Egyszerre látás is lesz az imádság: világos kontúrokkal, élesebb ké-

pekkel és őszinte együttérzéssel. Képek bennünk és előttünk. 

Az imádság felvállalás is egyben. Annak a vállalása, aki barát, nél-

külöző, társ, testvér, rászoruló, egyszerűen a másik, még az az ember 

is, aki nem a kedvencünk, sőt ellenszenvvel tekintünk rá. Igyekez-

nünk kell minél szélesebbre tárni az imádságaink befogadóképességét. 

A szimpatikus is, de a számunkra nehezen elviselhető embertársunk is 

legyen része az imádságunknak. Egységesen hordozott emberek lesznek 

ők így a mi imaéletünkben. Minél több ilyen emberrel rendelkezünk, 

annál aktívabb és elevenebb lesz az imádságunk. Az sem baj, ha nem 

tudunk eljutni a hosszú sor végére. Így lehet igazi és élő dialógus az 

imádság Istennel és őszinte közösségvállalás az embertársainkkal. Élő 

és életteljes kommunikáció, a természetéből fakadóan azonban mindig 

különleges kommunikáció. 

Nagyon komoly ismertetőjegye az imádság kommunikációjának az, 

hogy imádságunk sohasem önmagunk körül forog, hanem másokért, a 

körülöttünk élőkért is szól. Ismeretlenekért és ismertekért egyaránt. 

Erre hívja fel fi gyelmünket Cseri Kálmán egy imádkozással foglalkozó 

könyvében. „Megfi gyeltük, hogy a másokért való könyörgés során em-

berek sorsa, gondolkodása, életútja változhat meg, fordulhat jó irányba. 

Sorsfordító ereje Istennek van, akihez imádkozunk. De fontos tudnunk, 

hogy a hittel elmondott imádság olyan Istentől kapott eszköz, amivel 

mások javát áldásosan munkálhatjuk.”

A másokért mondott imádságnak van egy érdekes visszahatása az 
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imádkozóra: nem elhatárolódik, és nem beszűkül a saját világába, hanem 

mások életének hordozásában kinyílik, és ráérez arra, hogy nem magá-

nyos, nem egyedül áll az életben Isten előtt. Az imádkozás így életcéllá 

is lesz. Az imádságban hordozott, felvállalt emberek társakká válnak. 

Jelzik, hogy mennyire jó érzés tudni és megélni, hogy a másik ember 

élete fontos számomra, és nemcsak az önérdek és az önféltés vezérel, 

hanem az, hogy gazdagabb leszek, ha többeket ismerek, vállalok és hor-

dozok Isten előtt. Ez az imádkozó szolgálat az egyház életében nem nél-

külözhető szolgálat. Az egyházban fontos arról tudni, hogy kik és kiket 

hordoznak imádságban Isten előtt. De családban és személyes életben is 

fontos ez az ismeretünk egymásról. Szabad és jó elmondani egymásnak, 

hogy ilyen szolgálatot végzünk valakiért. „Minket a másokért mondott 

ima visszaható ereje érdekel. Amíg az ember képes imádkozni másokért, 

addig nyitott lélekkel éli életét, és alapjában evangéliumi útvonalon 

igyekszik megvalósítani életének értelmét, azaz másokért él.”

Gajdó Ágnes a Magyar Kurírban ezt írja Cseri Kálmán Sorsfordító 

imádságok című kötetének ismertetésében: „Az ima tehát valóban fon-

tos a közösségformálásban, a társas kapcsolatok fennmaradásában, de 

abban is, hogy mi magunk gondjaink, magányunk – sőt önmagunk – fölé 

emelkedjünk. Aki megtanul beszélni Istennel, megtanul bízni benne, 

örömmel engedelmeskedni neki, az sohasem lesz elhagyatott és kiszol-

gáltatott.”  Nem távolodik el a valódi világtól és annak a problémáitól, 

hanem érzékeny ezekre, érdeklődő, felelősségvállaló, véleményformáló. 

A valódi világban és érte éli az imádkozó életét. 

Így szorosan összetartozik az imádkozó ember életében a hétköznapi 

munka és élet az ünnepi áhítattal és pihenéssel. Az imádság a mindenna-

pok imádkozásaként életképes, és így lesz fejlődő és tudatos tevékenység 

az életünkben. Másokért és közösségben. Többekért, és nem pusztán 

önmagamért. A következő rövid mondatok rámutatnak az evangélikus 

felekezeti sajátosságra azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan van helye 

az imádkozásnak az életünkben. Félrevonul imádkozni, de nem kivonul. 

Elkülönül ugyan, de nem hagyja magára a környezetét. Munkát végez 

és imádkozik. Imádkozik és alkot. Nem életidegen, hanem életközeli. 

Evangélikus tanítás az, hogy az életünk és a munkánk a kegyességünk 

igazi mutatója. Ezért az imádság mindig a mindennapi kérdésekért, az 

élet valóságos eseményeiért hangzik, és ezeket gyógyítja. 

Manfred Seitz ezt úgy értelmezi: „Az imádságban rejtettségben va-

gyunk, de az Istennel való kapcsolatban megerősítettek leszünk, és 

benne maradunk a világban. Nem is emel ki bennünket belőle, és el sem 
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választhatjuk magunkat tőle. Mi pontosan úgy vagyunk elküldöttek a 

világba, és Isten rendelkezésére állni is akkor tudunk, ha jelen vagyunk 

a világban. Isten imádkozó emberek által akar hatni a világban. Ezen 

az alapon sohasem szabad egymástól elszakítani a tevékenységünket, 

munkánkat és az imádságunkat. Ezek összetartoznak ugyanúgy, mint a 

Krisztus-szeretet és az embertársi szeretet. Az ember ugyanis dolgozhat 

imádság nélkül. Imádkozni viszont nem lehetséges úgy, hogy annak ne 

lenne megváltoztató hatása a magatartásunkra és tevékenységünkre.”  

Ez egyben azt is jelenti, hogy az imádkozó ember számára nincsen re-

ménytelen eset, és nincsen olyan embertárs, akit ne kellene felvállalni 

és hordozni Isten előtt. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy aki 

folyamatosan imádkozik, az maga is mindig változásra, újulásra képes, 

és sohasem tekinthet úgy önmagára, hogy ne lenne az életének értelmes 

célja, tartalmas munkája és szép lelki tartalma, ha a „különleges kom-

munikáció” Istennel folyamatos és dinamikus. Életkortól és élethely-

zettől független lehetőség ez számunkra Isten megszólító mondataira 

történő visszajelzésként.

Az imádkozáshoz alázat és háttérben maradás szükséges. Mert nem 

hangos és nem is dicsekedő kommunikáció, hanem csendes, sőt titkos is 

sokszor. Olyan magatartás és olyan tartalom, amelyet számomra Weöres 

Sándor egyik szép vallomása fogalmazott meg leginkább megragadható 

módon. Az önismeret és az Isten előtti megállás, az imádkozó ember 

esélye és az Isten mérhetetlen türelme fejeződik ki ebben a pár sorban. 

Nagyon jó lenne, ha a mai imádkozó életek tényleg szaporítanák a „jó 

szolgák” számát, akik a helyükön vannak, és a különleges kommunikáció 

csatornáin át szüntelen gyakorolják az imádkozás szolgálatát. Mindezt 

abban a tudatban, hogy a költőnek végül is teljesen igaza van: tökéle-

tes és igazán jó szolga csak egy van, de vele mindig lehet találkozni, 

beszélni és a szó legmélyebb értelmében kommunikálni az imádságban 

mindenkinek.

Én is világot hódítani jöttem,

s magamat meg nem hódíthatom,

csak ostromolhatom nehéz kövekkel, 

vagy ámíthatom és becsaphatom.

Valaha én is úr akartam lenni; 

ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten, 

s uraktól nyüzsög a végtelenség.

  S –T  1978, 36–37. o.
  Rongyszőnyeg 13. In: W  1970, 367. o. 
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Tagadhatatlanul a zaj korában élünk. Különösen a nagyobb városokban 

élők kénytelenek megszokni a zaj szinte folyamatos lüktetését. A reggel 

meginduló forgalom egyre erősödő zaja, a fékek csikorgása, az autó-

dudák türelmetlen visítása, az aszfaltfúró eszközök idegeket borzoló 

dobogása, a működésbe lépő gépek fémes sikítása, a felettünk elzúgó 

repülőgépek menekülésre késztető robaja – mind hétköznapi valósággá, 

megtapasztalható „élménnyé” vált. A zaj egyik legfontosabb jellemzője, 

hogy nagyon nehéz kizárni az életünkből, ha felzúg, szinte lehetetlen 

elrejtőzni előle. A zajhoz természetszerűen tartozik hozzá a nyilvános-

ság: széles körben mindenkinek hallania kell, nem lehet egyszerűen 

elkerülni. Az alvókat minden további nélkül felébreszti, a suttogókat, 

csendeseket elnyomja. Ha szeretnénk hallani egymást, kénytelenek 

vagyunk alkalmazkodni hozzá, és kiabálva beszélgetni. 

A zaj és a csend – legalábbis fi zikai értelemben – kizárják egymást. 

A csend nem tudja elnyomni a zajt, a zaj nem engedi érvényesülni a 

csendet. A zajnak nyilvánossága van, a csendnek titkai. Új évszázadunk 

zajos világában felmerül a kérdés, hogy – különösen városlakók – meg-

teremthetjük vagy megtalálhatjuk-e még a csendet? 

Erling Kagge norvég felfedező és hegymászó elgondolkodtató könyvet 

írt Csend a zaj korában címmel. Ebben olvassuk: „Az Antarktisz a legcsen-

desebb hely, ahol megfordultam. Egyedül vágtam neki a Déli-sarknak, 

és a monoton, tágas vidéken a saját hangomon kívül semmilyen, ember 

által keltett hang sem hallatszott. Egyedül, mélyen benn a nagy, fehér 

semmiben a jégen hallottam és éreztem is a csendet. Amikor dél felé ha-

lad az ember a világ leghidegebb kontinensén, kilométereken keresztül, 

egészen a látóhatárig, minden laposnak és fehérnek tűnik. A talpa alatt 

30 millió köbméter jég nehezedik a föld felszínére. Hosszú magányomban 

egy idő után kezdtem észrevenni, hogy mégsem teljesen sík a felszín. 

A jég és a hó kisebb-nagyobb absztrakt formációkat hozott rajta létre. Az 

egyforma fehérségben számtalan árnyalat tűnt fel. A hóban megjelent egy 
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kis kék, aztán egy kis piros, zöld és rózsaszín árnyalat. Azt hittem, hogy 

útközben megváltozott a természet, de tévedtem. A környezet ugyanaz 

maradt, én változtam meg. Megtanultam értékelni az apróbb örömöket. 

A hó árnyalatait. A szélcsendet. A felhőalakzatokat. A csendet.”  

A leírás igazolja, hogy a csend nem unalmas, nem színtelen és nem 

néma. A csendben varázslatos titkok bukkanhatnak fel: a színek ár-

nyalatai, a levegő mozgásának hangja, a máskor fel sem tűnő formák 

sokfélesége. A csendben változhatunk, hiszen önmagunkkal is szembe-

sülünk. Rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen különleges a teremtés, a 

természet, az élet, felismerhetjük, hogy részei vagyunk Isten világának. 

A csend tanít, mert lecsendesítve ösztönzi a fi gyelmet, a koncentrációt, 

és felébreszti a kíváncsiságot a világ titkai iránt. A csend a titkok felé 

vonz minket, amelyeket zajban, kiabálásban, állandó lüktetésben aligha 

lehet megközelíteni. A kutató egyedül vándorolt a végtelen fehérségben, 

de elképzelem, miként fogadta volna, ha mellette hirtelen felzúg néhány 

lánctalpas, a feje fölött pedig egy-két repülőgép… Érdekes, hogy az 

idézett könyv alcíme: A világ kizárásának öröme. A csend megtapasz-

talásához azonban a legtöbben nem tudunk elmenekülni a világból. 

Csend és titok

Csend és titok sokféleképpen összetartoznak, részei egymásnak. Nem-

csak azért, mert a csend – a benne rejlő gazdagsággal – önmagában is 

titok, hanem azért, mert a titkok megközelítéséhez csendre van szükség. 

A csend megtalálásának, megismerésének akadályozottsága mellett 

azonban nem sérül-e meg jóvátehetetlenül a titkok megközelítéséhez 

szükséges képességünk? Visszaszerezhető-e még a titokjog? Átélhető-e 

még a szeretet titkainak tapintata, fi nomsága? 

A Szentírás üzenetének fontos eleme a titok. Az Újszövetségben a 

müsztérion görög szó olvasható Isten országa titkának a kifejezésére 

(Mt 13,11; Mk 4,11). Nem véletlen, hogy Jézus példázatok segítségével 

igyekezett közel vinni hallgatóit ehhez a titokhoz. Pál apostol az üdvtör-

ténet tartalmáról írja, hogy Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá Isten 

kinyilatkozásának titka, „amely örök időkön át kimondatlan maradt” 

(Róm 16,25). A krüptosz kifejezés rejtett, titokban lévő dologra vonat-

kozik, ezért olvashatjuk Máté evangéliumában, hogy „nincs olyan rejtett 

dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék” 

(Mt 10,26). Ugyanez a szó rejtekhelyet is jelent (Mt 6,4), sőt vonatkozik 

a lélek rejtekére is: „…az a zsidó, aki belsőleg az” (Róm 2,29). 

  K  2016, 16–17. o.
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A Biblia titkainak megközelítése csendet, szemlélődést, belső kitárul-

kozást, az érintettség mély átélését és befogadókészséget kíván. A bibliai 

titkok akkor válhatnak számunkra is nyilvánvalóvá, ha előbb megtör-

ténik ez a belső találkozás a mindenség legnagyobb titkával, Istennel. 

A környezet zaja azonban nehézzé teszi a külső és belső elcsende-

sedést. A zaj „nyilvánosság-szükséglete” jelentősen gyengíti, olykor 

lehetetlenné teszi a csend titkainak bensőséges felfedezését. Úgy tűnik, 

a nyilvánosság mára fontosabb szükséglet lett, mint a titkok világa. 

A technikai, elektronikai fejlődés elképesztő tempója lassan legbensőbb 

titkainkat is nyilvánossá teszi. Az online világ végletes nyilvánossága 

lehetővé teszi, hogy szűrés nélkül bárki számára feloldjuk az intimitás 

határait, mindent látni engedjünk magunkról. Nemcsak megerősödött 

a világ zaja, hanem lassan idejétmúlttá válik a titkok világa is. Sokan 

vannak, akik addig nem is érzik valóságosnak az életüket, amíg annak 

minden belső szeletét meg nem osztották a nyilvánossággal. Az ilyen 

túlzó szintű önmegosztás vágya mögött valószínűleg komoly belső 

elbizonytalanodás, elbátortalanodás és magányszorongás áll. Mintha 

nem lenne hova visszahúzódni, mintha nem lenne már olyan hely, ahol 

biztonságban érezhetjük magunkat. A csend fenyegetőbb lett, mint a 

zaj. A csend valóban lehet félelmetes, ha azonos a némasággal, vagy 

félelem tölti be. Hamlet utolsó mondata – „A többi néma csend”– való-

ban megdermeszt és félelmetes. A csend azonban segíthet is: megen-

gedi a találkozást önmagunkkal, belső viharokat tud lecsendesíteni, 

belső erőket segíthet felismerni, segíthet felfedezni a szépet. A hit a 

csendben növekszik leginkább. Intrapszichés erőforrás, ha nem néma 

és dermesztő, hanem keresett és megtalált. Ahhoz, hogy az életünk 

és személyiségünk egészséges legyen, szükségünk van csendekre és 

titkokra is. 

Titokban imádkozni

Az egyik legnagyobb titok a személyes imádság. Olykor akaratunk elle-

nére – talán épp egy válságos élethelyzet zajában – felfakad belőlünk, s 

olyan szavakat használunk, amelyekről azt sem tudtuk, hogy ismerjük. 

Istenhez kiáltunk, pedig korábban nem foglalkoztunk vele. Olykor meg 

annyira szeretnénk szépen, választékosan, gondos megfogalmazásban 

Istennek – akit tisztelünk és szeretünk – elmondani imádságunkat, de 

mintha csak magunkban beszélnénk. Önszuggesztió, vagy Isten elfor-

dult tőlünk? – kétségeskedünk. Hogyan lehet ma – a zaj és a végtelen 

nyilvánosság korában – imádkozni tanulni? És hogyan lehet ma imád-

kozni tanítani? 
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Az imádság önmagában is nagy titok. Jézus tanította tanítványait 

imádkozni, adott hozzá megszólítást és szavakat, bátorított rá és bizta-

tott. Valahogyan megtanulható, vagy inkább felfedezhető. A közösségi 

imádságoknak megvannak a teológiailag kiérlelt formai és tartalmi fel-

tételei, liturgikus eljárásmódjai. A gyülekezetben megélt közös imádság 

mellett azonban szükségünk van a személyes imádságra is – enélkül a 

közös ima sem lehetséges. A személyes imádság titka valószínűleg még 

nehezebben megközelíthető. 

Jézus a Hegyi beszédben a titokhoz kapcsolja a személyes imádságot: 

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva 

imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit 

titokban teszel, megjutalmaz majd téged.” (Mt 6,6)

A zaj/nyilvánosság és a csend/titok egymásnak feszülésében jelentősé-

ge van annak, ahogyan Jézus bevezeti az adományadásról, imádkozásról 

és böjtölésről szóló tanítását. Arra kéri tanítványait, hogy vigyázzanak: 

igazlelkűségüket, kegyességüket ne az emberek előtt gyakorolják, mert 

így nem kapnak mennyei jutalmat az Atyától (Mt 6,1). Az írástudók és 

farizeusok kegyességük megmutatásában szerették a nyilvánosságot. 

Szívesen „kürtöltettek” (Mt 6,2) maguk körül az utcán, hírül adva – a 

mennyeieknek is –, hogy milyen bőkezűen adakoztak. Az ilyen „nyil-

vános” kegyességi vággyal élő emberek szívesen láttatták, hogy a zsi-

nagógákban, de az utcasarkokon is betartják az imádkozás szabályait. 

A másoknak való nyilvános tetszeni akarás és öntetszelgés azonban 

nem alkalmas arra, hogy hitelesen megmutassa az Istenhez fűződő 

kapcsolat mélységét. Akik mégis így tesznek, mások dicsérhetik őket, 

de ennyivel kell beérniük. A magamutogató adakozásban, imádságban 

és böjtölésben jutalmuk legfeljebb a világ elismerése lehet, de elmarad 

az Atya közelségének és közösségének jutalma. Akinek olyan fontos, 

hogy a kegyességét lássák mások, az túlságosan el van foglalva a „saját” 

kegyességével – írja Hans Weder.  Az ilyen ember inkább aláveti magát 

mások megítélésének, csak hogy elismerést kényszerítsen ki belőlük. 

Felvetődhet a kérdés: mi a baj azzal, ha emberek előtt mutatjuk meg 

kegyességünket, ha engedjük láttatni hitünket? Jézus mondja: „Aki te-

hát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 

mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt 

majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32–33) A vallástétel 

nem lehet titkos, sőt éppen az emberek előtt és között történik. Miért 

biztat Jézus egyik szavával az elrejtőzésre, a másikkal a mások előtt 

felvállalt vallástételre? Mi lenne a misszióval, ha azt kérnénk, hogy ne 

egymás előtt történjen? Mi lenne a gyülekezettel, ha nem tudnánk örül-

  W  1987, 157. o.
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ni egymás jótéteményeinek, s nem mernénk egymás előtt imádkozni? 

Ebben a vonatkozásban újra fontos Jézus bevezető kérése: a kegyesség 

megélése nem lehet öncélú, magamutogató és öntetszelgő. Jézus ki-

teljesedő szeretetébe vonja be övéit, ebből táplálkozik igazságunk és 

kegyességünk, s ez messze túlmutat a farizeusok „kegyességén”.  A hit 

ébredése, növekedése a csend titkaiban történik, bátorsága, vallástétele 

pedig az emberek előtt. A nyilvánosan megélt hit, ha nem hiteles, maga-

mutogatás és öntetszelgés csupán. A hit hitelességét nem a tökéletessége 

vagy nagysága adja, hanem mélyből fakadó őszintesége. Az Istennel 

való kapcsolatunk megszületésének lehet egy külső és egy belső ese-

ménye. A külső a szembesülés cselekedeteivel, tanításával, akaratával. 

A belső: önmagunk átengedése az ő cselekvésének. A külső találkozás 

lehet nagyon is nyilvános, a belső esemény csendet és elrejtőzést kíván. 

Szeretjük ugyan meglesni az elvetett mag gyökeret eresztését, földből 

kibújó fejlődését, a növekedést mozdító erő mégis titok marad. S kár 

lenne, ha végül nem jelenne meg a föld felett semmi, nehogy felismer-

hető legyen a titokban növekvő élet.

Ezért is lehet fontos, hogy Jézus imádságra tanításában kulcsszó a 

„titokban”. 

„Imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van…”, és „aki látja, amit titokban 

teszel…” Mindkét helyen az en tó krüptó kifejezés hangzik. A görög szö-

veg sajátos mondatszerkesztései miatt elképzelhető egy másik fordítás 

is: „…imádkozzál Atyádhoz titokban… aki látja, amit titokban teszel…” 

A legújabb revideált fordítás (2014) az első titokban kifejezést az Atya 

rejtett jelenlétére vonatkoztatja, ami által talán még hangsúlyosabbá 

válik, hogy nemcsak az imádkozó cselekszik titokban, hanem az imádság 

teljes történését meghatározza a titok. A fejezet egészét tekintve érthető 

ez a hangsúly. De hogyan is lehetne magamutogató a szív történése? 

A lélek mélye? Az emberi élet irányát, méltóságát és minőségét megha-

tározó belső magja; az a belső orientációs pont, amelynek a hűségünket 

adjuk, és amelynek mentén önmagunkban és a világban tájékozódunk? 

Jézus az imádságban önmagához hív úgy, hogy közben önmagunkhoz 

is hív. Titkos helyet kínál, amelyet nem önmagunkból kell kiizzadnunk, 

hanem tőle kapjuk ajándékba önmagunkban. S erre a helyre egy külö-

nösen kifejező képet használ: a belső szoba képét. 

  W  1934, 99. o.
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Éléskamrában…

A Jézus-korabeli házak belső szobája az éléskamra (tameion) volt, az 

egyetlen ajtóval ellátott és zárható helyiség.  A kép tartalma szerint 

egy titkos és zárt helyet jelent, amelyre vigyázni kellett. Nem lehetett 

átjáróház, pontosabban átjáró szoba, ide megfontoltan kellett belépni. 

Itt tartották a kenyérhez szükséges gabonát, az olajat, a fűszereket. 

S ezekkel nem lehetett könnyelműen bánni, hiszen az élet fenntartását 

segítették. Vigyázni kellett rá, mert ha kiürült, a mindennapi élet vált 

nehezebbé. Aki ide beléphetett, ott találta a mindennapi élet fenntar-

tásához szükséges táplálékot. S amíg nem ürült ki az éléskamra, addig 

megmaradt a reménység is, hogy ide újra be lehet majd lépni, és újra 

lehet az életről gondoskodni. Jézus szavaiban kiemelt jelentőséget kap 

ez az éléskamra. Az éléskamrának valójában nem is a csendes jellege a 

legfontosabb, hanem a bezárhatósága. Ez volt az egyetlen zárható helyi-

ség a házban. Már a kép is szemléletesen üzeni a személyes imádság ma-

gányos, elzárt jellegét a nyilvánosság szeme előtt mondott imádsággal 

szemben. A belső kamra olyan hely, ahol önmagunk számára vagyunk 

jelen, és ahol Istenen kívül senki más nem lehet jelen. Az imádságnak 

nem lehet más címzettje, mint Isten. Ha ő nincs jelen, imádságunk is 

teljességgel értelmetlen.  

A belső szoba mint éléskamra és a zárt ajtó mögötti elrejtőzés helye ma 

is eligazító és beszédes kép, ha személyes imádságunk titokzatosságára 

gondolunk. Ez a kamra bennünk van, de nem mi teremtjük. Nincs hatal-

munkban Istent berendelni az életünkbe, őt nem zárhatjuk be sehova. 

Nem mi rejtjük el őt, hanem ő enged be rejtettsége közelébe. Itt minden 

az ő ajándéka, ami érintése, cselekvése által teremtődik meg bennünk.

Ez az éléskamra nem üres hely, hanem táplálékot kínál, ami legalább 

olyan fontos teljes személyiségünknek, mint az étel a mindennapokban. 

Amitől Jézus óv a Hegyi beszédnek ebben a részletében – ne legyünk kép-

mutatók, ne emberektől várjunk jutalmat, ne szaporítsuk a szót –, annak 

az ellenkezője táplálékként vár minket. Belépéskor képmutatás helyett 

bátran lehetünk önmegmutatók, nem szükséges titkolnunk semmit, vál-

lalhatjuk gyengeségeinket, bátortalanságainkat, szorongásainkat. Így 

tapasztaljuk meg az elfogadottság élményét, amelyre egész életünkben 

annyira vágyunk, csak gyakran attól félünk, hogy nem felelünk meg 

azoknak, akiktől elfogadást remélünk. Az elfogadottságban – mivel 

nem tökéletességünkért, jóságunkért és szépségünkért kapjuk – megta-

pasztalhatjuk értékességünket: Isten még fogyatékosságaink ellenére is 

  V  1992, 920. o. K  N  2007, 237. o.
  W  1987, 165. o.
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bízik bennünk. Ebben a rejtettségben sokkal mélyebben ismerhetjük meg 

önmagunkat, mint ha a nyilvánosság előtt csak a felszínt látjuk. Itt nem 

kell elrejtőznünk, hiszen eleve rejtett helyen vagyunk. Isten jól ismeri 

szükségeinket, ebben a rejtettségben mégis imádkozhatunk. Szószapo-

rítás és bőbeszédűség helyett a hallgatásunk is beszédes, a szavaink 

pedig mélyről jövők, hiszen magának Istennek mondjuk őket. A lélektan 

nyelvén olyan adaptív megküzdési stratégiákkal gazdagodunk, amelyek 

különösen krízishelyzetekben a mélységeken átsegítenek.  A Szentírás 

nyelvén növekszik a hitünk, mert belátjuk, hogy az éléskamra legna-

gyobb ajándéka a rejtetten jelen lévő Isten.

A kép alapján még egy sajátos imádságmeghatározást is meg tudunk 

fogalmazni:

A személyes imádság a jelenvalóság megélése Isten rejtettségében. 

Egy feltétele van: el kell fogadni a hívást, s be kell lépni a belső szobába. 

A jelenvalóság megélésének ma komoly irodalma van. A jelentudatosság, 

jelenvalóság népszerű fogalmakká lettek, pedig csak olyasmire hívnak, 

amit elődeink még elég jól ismertek. Érzésem szerint a zsoltárok mint 

személyes imádságok jó példákat kínálnak erre: az imádkozó nem mene-

kül el sem saját maga, sem Isten elől; vállalja azt, aki, minden terhével, 

örömével együtt, mer nyitott lenni az Istennel való találkozás élményére, 

nem rejtőzködik, és nem mutogatja magát. Valóságosnak éli meg azt a 

helyzetet, amelyben benne van.  A jelenvalóság imádságos megélésében 

mélyebbről fakad a szó, de nem lehetetlen a hallgatás sem. 

A csend történései című kötetben írja Vasadi Péter: „Nem mi kér-

dezünk, Ő kérdez. Nem azt, hogy mit csináltatok, hanem hogy hol vagy-

tok.”  Érvényes az imádságban is: nem az az elsődleges kérdés, hogy 

beszélünk-e vagy hallgatunk, hanem hogy hol vagyunk. Megtaláltuk-e 

a belső szoba rejtettségét? Ha igen, igazi jutalmat kaphatunk: közös-

séget Istennel. Az imádság lényege a teljes rejtettség – írja Dietrich 

Bonhoeff er.

Most már csak az a kérdés, hogy Jézus szavai nyomán segíthetünk-e 

egymásnak rátalálni a belső szoba rejtettségére. S ebben hadd legyen 

szempont, hogy a zaj korában élünk – mindenféle értelemben. 

Amikor kisgyermek voltam, zajos volt körülöttem a világ. A vesze-

kedések, hangoskodások zaja betöltött mindent. Valószínűleg az utca 

hallotta, amikor kitört a zaj, félelmet keltve emberben és állatokban 

egyaránt. Akkor még nem tudtam a belső szoba lehetőségéről, ha me-

  Lásd K  2009; L –S  2017, 71. o.
  K  2009; S  2014; S  2012.
  V  2015, 188–189. o.
  B  1996, 82–84. o.
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séltek volna róla, akkor sem értettem volna. Azt azonban éreztem, hogy 

kell egy hely, ahol valamiféle védelmet találok. Volt az udvarunkon egy 

öreg körtefa. Nagyon vonzott. Amilyen hamar tudtam, felmásztam rá, 

és elrejtőztem az ágai között. A lomb részben elrejtett, a kilátás mégis 

messzire segített. Figyeltem a levelek neszét, a szél fi nom susogását, 

a messziről érkező hangokat. S egyszer, amikor újra nagy volt a zaj, és 

édesanyámmal elmondtam az első imádságomat, úgy vélem, ráéreztem 

a belső szoba rejtekére. A körtefa már nincs az idegenek tulajdonává lett 

udvaron. De meggyászoltam, mert sok mindenre megtanított.

A nagyvilág zaja azonban még ettől is sokkal erősebb. 

A zaj uralma a hangok fölött

A hang, a zaj olyan mechanikus rezgés, amely rugalmas közegben hul-

lámként terjed. Pusztán fi zikai jelenségként értelmezve úgy határozható 

meg, mint „a rugalmas közeg állapotának fi zikai ingadozása, amely 

hullám formájában terjed a vivő közegben”. Élettani fogalomként a hang 

„olyan külső inger, mely az élőlények hallószervén keresztül különbö-

ző élettani hatásokat vált ki”. Harmadik jelentése szerint „értelmi és 

esztétikai” hatása van, ami információtartalmára utal. A hangélmény, 

a hangérzet befolyásoló tényező abban az értelemben, hogy az ember 

negatívan vagy pozitívan ítéli-e meg a hangot.

A frekvencia az adott hanghullámnak a hangfekvését, hangmagas-

ságát jelzi. A zaj a különböző erősségű és frekvenciájú hangok zavaró 

keveréke, amely kellemetlen érzést kelt, és károsan befolyásolhatja az 

ember egészségi állapotát és a környezetet. Az emberre nézve nemcsak 

terhelő érzetet kelt, hanem súlyos pszichikai terhelésként klinikai tü-

netei is lehetnek. A zaj érzékelése ugyanakkor szubjektív, ugyanolyan 

hangerejű zajra mindenki másképpen reagál, másféle érzeteket kelt 

az emberekben.  Akinek felnövekedése idején lehetett elég csendél-

ménye, valószínűleg érzékenyebben reagál az erősödő zajra, mint aki 

születésétől kezdve zajos környezetben növekedett. De az erős zajban 

élő emberek is szubjektíven ítélik meg a zaj zavaró hatását, hiszen 

vannak, akik annyira hozzá tudnak szokni az állandóan dübörgő han-

gok lüktetéséhez, hogy ezt érzik természetes életközegüknek, s inkább 

a csendtől riadnak meg. Néha az utcai forgalomban a piros lámpánál 

megállva derül ki, hogy vannak autósok, akik ordítóan hangos zene 

mellett próbálnak fi gyelni az autóvezetésre. Különösen fi atal gyalo-

  B –K  2017, 353−355. o. 
  M  et al. 2010, 28–29. o. 
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gosok szeretnek fülhallgatóval a fejükön közlekedni, s melléjük érve 

jól érzékelhető, hogy milyen hangosan hallgatják választott zenéjüket. 

Mintha erre lenne szükségük ahhoz, hogy valamennyire biztonságban 

érezzék magukat a világban. 

Persze a Föld mindig is zajos hely volt, sőt a kezdetek kezdetén min-

den hang zaj volt. A föld mozgásai, a vízhullámok robaja, a szélzúgás, 

a villámlás erős akusztikus energia jelenlétét mutatta és jelzi ma is. 

Az élet kialakulása azonban a hangok világába is új minőséget hozott: 

„megszólaltak” az élet hangjai. A hangadás és a hangrezgések érzékelése 

fokozatosan jelzőrendszerré vált, az élőlények képesek lettek koordi-

nálni a fajon belüli és a fajok közötti viselkedést. Célirányosan egyre 

harmonikusabb hangokat kezdtek kiadni, amelyek immár jelentéssel 

bírtak. Megszületett az akusztikai ökológia.  Kutatások sokasága fog-

lalkozik azzal, hogy hangrezgések segítségével miként kommunikálnak 

az állatok egymással. Nincs rendezett beszéd, mégis képesek fogadni 

egymás hangjelzéseit. Hírt adnak egymásnak veszélyről, eleségről, 

ellenségről. Az elefántok még az ember által sem hallható alacsony 

frekvenciájú infrahangot is képesek meghallani, rendkívüli hallásuk 

arra is képessé teszik őket, hogy fajtársuk közeledését több kilométerről 

is érzékeljék. Az ember és a hang kapcsolata pedig páratlan utat járt 

be. Az egyszerű hangjelzések kiadásától és fogadásától eljutottunk a 

nyelvig, amely fajmeghatározó sajátossággá lett.  Ránk jellemző, akik 

az emberi fajhoz tartozunk, és akik a hangok felfedezésétől eljutottunk 

a zenéig. Leonard Bernstein, a híres zeneszerző és karmester szinte 

megrendítő egyszerűséggel mutatja be a velünk született nyelvi kompe-

tencia és a hangok kapcsolatát. Nyelvészek kutatásai nyomán azt írja, 

hogy valamennyi nyelvben vannak közös fonémák, olyan minimális 

beszédegységek, amelyek természetes következményei szánk, gégénk, 

orrunk felépítésének.  A hangok befogadásától, a nyelv megszületésétől 

eljutottunk a zenéig, amit – kissé közhelyszerűen – felfokozott beszédnek 

is nevezhetünk. Sőt talán isteni nyelvnek – folytatja Bernstein, amivel 

kapcsolatban a teremtéstörténetig megy vissza. A „kezdetben volt a 

szó” kijelentésnek énekelt szónak kellett lennie, mert a Biblia nemcsak 

hogy szóban mondja el a teremtéstörténetet, hanem a szóbeli alkotás 

  H  2016, 33–38. o.
  B  1979, 14. o.
  Uo. 17–20. o. Bernstein érvelésében „szubsztancionális univerzálénak”, egyetemes 

fogalomnak nevezi pl. az „AH” hangzását, amely úgy keletkezik, hogy kinyitjuk a szánkat, 

és hangot adunk. A beszéd eredetére utalva ide sorolja az „M” hangzót is, amit próbálgat 

a csecsemő, majd megéhezve kinyitja a száját és elhangzik a „ma” szócska. Azt írja, a 

nyelvek többsége máig őrzi az anya szó olyan változatát, amely a MA tőből vagy annak 

fonetikus változatából ered. 
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fogalmaival.  „Ha a monogenezis elmélete érvényes, és a beszéd eredete 

valóban közös, a zene pedig ennek a beszédnek fokozásaként keletkezik, 

akkor a zene is közös gyökérből sarjadt – tehát egyetemes, akár Isten, 

akár egy éhes csecsemő szájából törnek elő a hangok.”  Az akusztikai 

ökológiában mindenesetre megszületett a hangok harmóniája. A han-

gokból szavak, mondatok lettek, lehetővé téve, hogy mi, emberek „szót 

értsünk” egymással, ahol pedig „véget ér a szó hatalma” (Debussy), a 

hangokból zene születik. 

Szükségünk van a hangokra, ezért nem lehet véletlen, hogy a Szent-

írásban is olyan nagy jelentősége van a hangok meghallásának: „A hit 

tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17) 

Az anyaméhben a magzat számára a hangok közvetítik a külvilág első 

jeleit. A harmadik trimeszterben elkezdi hallani a külső zajokat, az anya 

hangjának kisebb frekvenciáit, s mindez keveredik édesanyja szívve-

résének és légzésének a hangjával. A hallás gyorsabb és megbízhatóbb, 

mint a látás, nehezebb becsapni.  A hangok eligazítanak, segítenek a 

felismerésben, a viselkedésben. Izsák nem csalódott volna, ha az ön-

magát elmaszkírozó Jákób hangjának hitt volna: „A hang Jákób hangja, 

de a kéz Ézsau keze.” (1Móz 27,18–23)

Ráadásul a hangok olyan érzelmi ingerek, amelyek egyaránt befolyá-

solják tudatos és tudattalan életünket. A hangok akusztikája (ahogyan 

mondjuk és ahogyan érzékeljük) érzelmeket keltenek és érzelmeket köz-

vetítenek. Fiziológiai szinten is befolyásolnak minket, általuk biokémiai 

anyagok termelődnek, például adrenalin és kortizol.

Felvetődik a kérdés, hogy amikor Jézus visszavonult a saját belső 

szobájába (fent a hegyen, behúzódva egy kertbe), vajon milyen hangok 

vehették körbe. Nem volt teljes a csend, de hallhatta a fák, bokrok leve-

leinek suhogását, a szél fújását, a tenger morajlását. Az élet természetes 

hangjait. Az élet, a természet természetes hangjai egy-két végletes meg-

nyilvánulástól eltekintve többnyire messze vannak a fájdalomküszöbtől, 

s inkább az élet elevenségét jelzik, mintsem zavaróak lennének. 

  Uo. 21. o. „És monda Isten: Legyen világosság. És monda Isten: Legyen mennyezet. 

Szóban alkotott. Mármost el tudják képzelni Istent, amint csak úgy mondja: »Legyen 

világosság«, mintha ebédet rendelne? […] A zene hatására előtörhetett a fény…”
  Uo.
  H  2016, 114. o.
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A zaj lehetséges hatásai a személyiség fejlődésére

Az iparosodás fejlődésével jelentősen megváltozott a hangok világa 

is. Alapjaiban alakult át az akusztikai ökológia, újfajta zaj jelent meg, 

az ember által készített technikai vívmányok folyamatosan növekvő 

zaja. Az utóbbi évtizedekben pedig még ehhez képest is ugrásszerűen 

megnőtt a mesterséges zaj intenzitása, ami fokozottan jelenik meg a 

nagyobb városokban, hiszen bennük és körülöttük építik fel a nagy ipari 

létesítményeket, bennük egyre nagyobb a közúti forgalom, légterüket 

hangosítja be a légi forgalom. A modern kori zajból már a falvakban 

élők sem maradhatnak ki, a városok azonban különösen is súlyosan 

terheltek. A folyamatosan megjelenő szakkönyvek mellett a Debreceni 

Egyetemen doktori disszertáció született A városi zaj környezeti és tár-

sadalmi hatásainak vizsgálata Debrecen városában címmel.  A szerző 

megállapítja, hogy a zaj mára szennyezési formává vált, amely olyan 

mértékű, hogy a zajcsökkentésről a hangsúly folyamatosan áttolódik a 

zajvédelmi környezeti tervezés irányába. Gyakorlattá vált zajtérképe-

ket készíteni, amelyek alapján következtetni lehet egy-egy város vagy 

városrész élhetőségi minőségére.  

Az emberi fül számára a hallható hangok a hallásküszöb és a fájda-

lomküszöb közötti tartományban találhatók (16 Hz–20 kHz). Mindkét 

határt alapvetően befolyásolják frekvenciák. A legalacsonyabb frekven-

cia alatt az infrahangok, a legmagasabb frekvencia fölött az ultrahangok 

jelennek meg, de ezek az emberi fül számára általában nem hallhatók.  

A hang erősségének, intenzitásának hangnyomásszintjét dB-ben lehet 

kifejezni. Néhány példa: a madárdal hangja az erdőben 12–20 dB között 

mozog, az átlagos beszéd 60 dB, az aszfaltfúrógép 100 dB, az utasszállító 

repülőgép már 120−130 dB megterhelést jelent a fülnek. A 140 dB érték 

már a fájdalomküszöb elérésére utal.  Jóllehet a zaj megítélése nagyon 

szubjektív, a vizsgálatok azonban igazolják, hogy a nappali 78–82 dB, 

az éjszakai 68–77 Db mértékű zajterhelés olyan határérték, amely ve-

szélyezteti az egészséget.  

A viszonylag fi atal tudományterület, a környezetpszichológia legújabb 

területe a szociális ökológia, amely a környezet és a személy valódi köl-

csönösségét vizsgálja. Elemzi a környezeti kontextust, hogy a benne élő 

ember milyen kontrollt tud gyakorolni környezete fölött. A jól kontrollált 

környezet biztonságot kínál használójának, érzelmi kötődést eredmé-

  B  2012.
  Uo. 1–2. o.
  B –K  2017, 354. o.
  B  2012, 10. o.
  Uo. 6. o.
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nyezhet a helyhez. De nemcsak az egyén vagy a csoport gyakorolhat 

kontrollt a környezet fölött, hanem fordítva is érvényes: a szociofi zikai 

környezet is hat az egyénre vagy csoportra. S mindez pszichológiailag is 

hat az érzelemszabályozásra, az egészség-jóllét állapotára, az identitás 

alakulására.  A környezetnek része a hangok világa, a zaj is, befolyá-

solva, leginkább csökkentve az ember kontroll-lehetőségeit. 

Ha a zaj nem is betegít meg, akkor is hatással van a mindennapi 

életfolytatásra, befolyásolva tudatos és tudattalan világunkat. Még 

azoknál is megjelenhetnek nyugtalansági tünetek, akik ezeket nem a 

zajnak tulajdonítják. Bizonyosan kevésbé tartjuk megterhelőnek, ha 

mi magunk keltjük a zajt, de sokkal érzékenyebbek vagyunk, ha mások 

zaja hatol be a mi terünkbe. Jóval a fájdalomküszöb alatt is megterhelő 

lehet a zaj, ha valaki pihenni, aludni, olvasni vagy imádkozni szeretne. 

A zaj okozhat akusztikai stresszt, amikor nem marad abba, hanem 

folyamatosan hangzik. A zaj hangjai a fülben hangérzetet keltenek, ame-

lyet meghatároz a hangerő, a hangmagasság és a hangszín. Az agy mint 

a hangokat felfogó és feldolgozó központ túlterhelődik, ami stresszes 

reakciók megjelenéséhez vezethet.  A személy izgatottá, nyugtalanná 

válik, ami valamilyen cselekvésre ösztönzi. Mindegy, hogy mit, de mu-

száj tennie valamit, hogy legyőzze a keletkező nyugtalanságot. Nem 

lehet véletlen, hogy a zajt időnként fegyverként is használják, hiszen 

azonnal hat az ember érzelmi állapotára, tudatos és tudattalan világá-

ra. Horowitz jegyzi fel, hogy a bevásárlóközpontokban hangzó állandó 

zene nem pusztán akusztikai melléfogás eredménye, hanem az a célja, 

hogy növelve az izgalmi állapotot és így aktiválva a szimpatikus ideg-

rendszert, vásárlásra ösztönözzön. Ezáltal a vásárló azt érezheti, hogy 

„kontrollálható erőforráshoz” jutott.  

A zaj meg is betegíthet. Közvetlen élettani hatásként halláskárosodás 

következhet be, közvetett élettani hatásként pedig a tartósan zajszeny-

nyezett környezetben élőknél különböző betegségek hátterében állhat: 

mint például szív- és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, 

idegrendszeri károsodások, alvászavar, depressziós megbetegedések, 

állandó feszültségérzés. Zajos munkahelyen zavarja a verbális kom-

munikációt, hiszen csökken az a beszédértési képesség, melynek révén 

megértjük mások szavait. A beszédhang intenzitásának nagyobbnak 

kell lennie, mint a beszélgetőtárs füléhez közeli háttérzaj. Egy kutatás 

szerint Európában a munkavállalók körülbelül egyharmada-egynegyede 
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a munkaidő minimum egyharmad részében zajártalomnak volt kitéve, 

ami azóta folyamatos növekedést mutat.  

A zaj elkerülhetetlenül csökkenti a regenerálódás lehetőségeit, a 

megbetegedések előtt már fi zikai és szellemi megterheléshez vezet, 

csökkenti a koncentrációt, megfosztja a személyt a befelé fordulás és 

elmélyülés útjaitól, elbizonytalanítva ezzel a személyes önmegtapaszta-

lás valóságát, a természet fi nomhangolásának érzékelését. Átalakítja a 

csendhez való kapcsolatunkat (a csend életidegenné, fenyegetővé válik), 

s veszélyezteti a belső szoba felfedezésének és élményének a megélését. 

Isten nincs kiszolgáltatva a zajnak, az embert viszont nagyon is be-

folyásolja, amikor Urával keresi a kapcsolatot. Illés próféta átélve a 

Karmel-hegyi ítélet zaját, menekülni kényszerült, és átélte a magára 

maradottság tapasztalatát. Az Úr azonban megszólította, hogy álljon 

ki a Hóreb-hegyre „az Úr színe elé”. „Amikor elvonult az Úr, nagy és 

erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az 

Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr 

nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az Úr 

nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor 

Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt 

a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, 

Illés?” (1Kir 19,11−13) Az Isten után vágyakozó ember tudhatja, hogy 

Istent nem akadályozhatja sem zaj, sem szél, sem földrengés, neki lehet-

séges ezek által is üzennie. De sok mindennel együtt tekintettel van az 

ember „hallásérzetére” is. Nem stresszt akar okozni, nem arra késztet, 

hogy a zaj hamis kontrollreakciókat váltson ki belőlünk, és nem akar 

megbetegíteni. Hozzánk szólásával „fi nomhangolásra” késztet, hogy 

merjük vállalni a rejtettségben magamutogatás nélküli önmagunkat, és 

megérezzük, befogadjuk a rejtetten jelen lévő Isten hozzánk fordulását. 

A belső szoba megtalálása

A belső szoba Isten ajándéka, és már születésünk előtt ízelítőt ad való-

ságából. Karl Frielingsdorf írja le a magzati „istentapasztalattal” kap-

csolatban a bennevalóság és függőség élményét. A magzat önnön aka-

ratától függetlenül formálódhat az anyaméhben. Nem kell küzdenie az 

életfeltételekért, hiszen optimálisan minden életfeltétel biztosítva van 

számára. Nincs szükség sem tudatra, sem tudattalanra, gondolkodásra, 

nyelvre, szándékra, akaratra és vágyakra. Az élet mégis formálódik a 

  Zajártalom Európában. http://www.mvkepviselo.hu/archiv/2005/zajartalom.htm. 

(Megtekintés: 2017. november 13.)
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magzat számára legbiztosabb védett helyen. Mindenben függ az anyai 

szervezettől – ami áldott függés –, hiszen megkap mindent, ami az élet 

megmaradásához szükséges.  A harmadik trimesztertől itt kezdi el a 

külvilág hangjait is hallani, de komoly szűrője van: édesanyjának szív-

verése és lélegzetvétele. Ha az édesanya elfogadó, szeretettel, örömmel 

várja gyermekét, akkor a hangok még kellemesebbek, a fejlődés még 

nyugodtabb. Az anyaméh élménye megmarad a tudattalanunkban mint 

biztonságos hely, ahol szó szerint védett rejtettségben formálódtunk. 

Édesanyánk volt a szűrő, ha reménységgel gondolt ránk. Imádságait 

felfogta formálódó hallásunk, ami ahhoz a bizalomhoz segített, hogy 

elhiggyük: a belső szoba Isten rejtekében is megtalálható.

Amikor megszületik egy kisgyermek, a világ kapujában találja magát. 

Természetes esetben emberek veszik körül, akik reménységgel tekin-

tenek rá, szeretettel fogadják, gondoskodnak róla. Az első kapcsolatok 

alakulásában az anya szerepe megkerülhetetlen, de mindazoké is, akik 

támaszt és védelmet kínálnak a világba érkezőnek. John Bowlby híres 

kötődéselmélete szerint a kezdeti, legkorábbi bensőséges érzelmi köte-

lékek alapvetően határozzák meg a későbbi személyiség bizalmi kap-

csolatait. S ehhez nincs szükség különösebb varázslatokra, elég annyi, 

hogy a szülő gyermeke rendelkezésére áll annak minden szükségében. 

Táplálja, gondozza, ölében tartja, vigasztalja, bátorítja, félelmeit csilla-

pítja. S eközben legelsősorban gyermeke szükségleteire fi gyel. Az ilyen 

gyermek átélheti a biztonságos kötődés élményét: van biztos támasza, 

akire félelem nélkül számíthat.  Ez a minta beépül, és később jótéko-

nyan befolyásolja majd az Istenhez kötődés biztonságának megélését. 

A valláspszichológia kutatói régóta foglalkoznak az istenkapcsolat 

mint kötődés témájával. Felteszik a kérdést, hogy lehet-e az Istennel való 

kapcsolatot kötődésnek tekinteni, lehet-e Isten kötődési személy.Ami-

kor a Szentírásban arról olvasunk, hogy Isten gondoskodik rólunk (Mt 

6,25–34), védelmez minket (Jn 10,6–12), bátorít a félelemben (Lk 8,50), 

szeretettel fogad magához (Mt 11,28), akkor úgy gondolunk rá, mint 

egy gondoskodó, védő Istenre, akihez jó kötődni, mert vele biztonság-

ban lehetünk. Láng és Szabó rámutat, hogy Rutter kritériumrendszere 

alapján a kötődés négy főbb jellegzetessége Istennel kapcsolatban is 

felismerhető: a) a kötődő törekszik a kötődési személlyel való közelség 

fenntartására; b) szeparációs tiltakozást él meg; c) a kötődési személy 

közelségének szorongáscsökkentő funkciója van; d) a kötődési személy 

biztonságos bázisként van jelen a kötődő életében.  Mind a négy jel-
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lemző jelen lehet az Istenhez kötődő személy életében is: a belső szoba 

keresésében, az imádságban keresi Isten közelségét; élete során át kell 

élnie az elszakítottság, elhagyatottság élményének szeparációs szoron-

gását is; ha érezheti Isten rejtetten, de jelenvaló közelségét, csökken 

a szorongása; és Istent mint biztos támaszt tapasztalja meg hite által. 

Természetesen Isten számára semmi nem lehetetlen, de érezhetjük, 

hogy mennyivel nehezebb megélnie annak az embernek a biztonságos 

kötődés ajándékait, akinek születése után, csecsemőkorában nem álltak 

rendelkezésére ezek a minták. A szorongásos, dacos kötődés mintája 

szerint a csecsemőt bizonytalansági érzés kezdi uralni, mert nem lehet 

biztos abban, hogy szülője szükséghelyzetben valóban hozzáférhető-e 

a számára, és megadja-e a szükséges segítséget. A szülő kiszámíthatat-

lansága miatti bizonytalanságában később hajlamos lesz a szeparációs 

szorongásra, kapcsolataiban másokon fog csüngeni, vagy nem is mer 

kapcsolatokat kezdeményezni. Istennel való kapcsolatában is ezek a 

minták vezetik. Nincs meggyőződve arról, hogy Isten valóban jót akar 

neki, a szeparációs szorongás Istennel kapcsolatban is döntő élménye, 

amely nehezen oldható fel. 

Még nehezebb a helyzet a szorongó-elkerülő viselkedési mintával 

élő személy esetében. Ő nem bízhat segítőkész válaszban, hiszen élete 

hajnalán tartós vagy durva elutasításban részesült. Nincs reménysége 

a biztos támasz megtalálására, ezért a világgal, mások szeretetével 

szemben elutasító, elkerülő magatartást tanúsít. Érzelmileg „önellátó-

vá” rendezkedik be, hogy többé ne érezhesse magát kiszolgáltatottnak 

és főleg elutasítottnak.  Ha meg is érinti Isten megszólítása, igéje, a 

gyanakvása még saját esetleges vágyait is felülírja. Úgy érzi, nincs 

szüksége Istenre, mert Isten sem tud megváltoztatni semmit. Fontos 

újra hangsúlyozni, hogy a korai kötődési minták nem determinálnak 

senkit, a megtérés elfogadottságélménye, Isten szeretetének, új életre 

vezető hatalmának a megtapasztalása elindíthat egy olyan változást, 

amely új kötődési minták megtapasztalásához vezet. 

Mégis azt mondhatjuk, hogy a korai interperszonális kapcsolatok, 

azok kötődéses minősége hozzásegíthetik a személyiséget a belső szoba 

megtalálásához – még a zaj korában is. A belső szoba nem helyszín, ha-

nem a találkozás, a jelentudatosság és Isten rejtett jelenvalóságának a 

helyzete. Nem néma, mint ahogy a csend sem azonos a hangtalansággal. 

Az a hely bennünk, a lelkünk mélyén, ahol Isten vár ránk, hogy egészen 

közel érjünk hozzá. Betérésünket ő kéri, jelenlétünkre Jelenléte – és 

annak minden ajándéka – a válasz. 
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A zaj által megterhelt világban is vannak útjelzők a belső szoba meg-

találásához: 

A hangok meghallási képességének fi nomítása. A természet hangjai 

gyógyító erejűek is lehetnek. A víz csobogása, az erdő hangjai, madarak 

éneke, a szél suhogása fi nomhangolást igényelnek. Korai felfedezésük 

megtartja bennünk az igényt irántuk akkor is, amikor a zaj már veszé-

lyessé válik számunkra. A zene különlegesen jó hangoló eszköz a fi nom 

hallás erősítésére. A jó zene nem a zajosságáról ismerszik meg, hanem 

a harmóniák összecsendüléséről. Talán még fontosabb, mint bármikor, 

hogy minden gyermek tanuljon zenét és énekeljen sokat. Segíthet a zaj 

ellenére is felismerni a hangokat.

A belső szobába senkit sem lehet csak úgy beküldeni. Szükség van közös 

élményre is, akinek van róla tapasztalata, az tudja a másik embert oda 

bekísérni. Különösen a gyerekeknek van szükségük kísérő segítségre. 

Nehezítjük a belső szoba megtalálásának és elfogadásának a lehetőségét, 

ha csak beszélünk róla, és bemenetelre biztatunk. Ha engedjük átélniük, 

hogy velük vagyunk ezen a „rejtekhelyen”, és megmutatjuk, hogy mi-

ként lehetünk Isten előtt mi is gyermekek, az így tapasztalt példa egész 

életükre határozhatja meg imádságos életüket. Érzékelniük kell azt a 

bizalmat, egyszerűséget, hitelességet a belső szobába bevezető felnőtt 

részéről, amelyet lehetséges mintaként befogadhatnak. 

Összefoglalva: egy alapvetően magányos eseményhez – a személyes 

imádság rejtettségének megtapasztaláshoz – szükségünk van egymásra. 

A gyermekek nagy része zajban születik és zajban növekszik. Szükség van 

azokra az imádságos életű érett társakra, akik még meg tudják külön-

böztetni a hangokat a zajoktól, a rejtettséget a magánytól, a némaságot 

a csendtől, a magamutogatást az önátadástól. Ahogyan növekszik a világ 

zaja, úgy van egyre nagyobb szükség a belső szobához vezető út ismerőire. 

A személyes imádság mindenképpen Isten ajándéka. A jutalmat csak 

tőle várhatjuk.

Egy példa

Megindító példát kínál ebben a vonatkozásban is Dietrich Bonhoeff er 

élete. Édesapja – Németország híres neurológiai és pszichiátriai pro-

fesszora – naplójában jegyezte föl: „A ház nagy, a gyerekek szépen 

fejlődnek, mi, szülők sem vagyunk túl öregek, tehát próbáljuk nem 

elkényeztetni őket, ugyanakkor igyekszünk élvezetessé tenni zsenge 

éveiket.”  A gyerekeket valóban nagy család vette körül, sokat játszot-
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tak, ha úgy hozta kedvük, gödröt ástak, ha arra vágytak, fára másztak, 

ha izgalomra vágytak, sátrat vertek. A szülők és nagyszülők oltalma 

folyamatosan védte őket. Apjuk feljegyezte, hogy milyen „sok örömét 

lelte gyermekeiben”.  Nem okozott gondot, hogy az egyik szoba szinte 

állatkertté, a másik szoba babaházzá változott, a harmadik szobában 

pedig gyalupad segítette a műhelymunkákat. Mondhatjuk, hogy meg-

tehették, hiszen kellő lehetőségeik voltak, a szülők szemlélete azonban 

jelzi, hogy gyermekeik szükségleteire megfelelő válaszokat kínáltak, s 

ezt megtették volna egyszerűbb körülmények között is. 

Az édesanya tanítónőként – szemben a porosz oktatási módszerekkel – 

maga vette kézbe gyermekei tanítását. Verseket, népdalokat tanított, 

jelmezes színielőadásokat rendezett. Még bábszínházuk is volt, amelyet 

még az unokák is élveztek, amikor nagymamájuk előadta a Piroska és a 

farkast. A könyv feljegyzi Dietrich Bonhoeff erről, hogy nagyon szeretett 

játszani.  A jelek szerint erre bőven volt alkalma. Még a szégyentől is 

igyekeztek óvni, mert amikor iskolába kezdett járni, és félt egyedül 

menni, az utca túloldalán kísérték, hogy a többi gyerek előtt ne kelljen 

megszégyenülnie.  Természetesen zenét is tanult, amiben annyira te-

hetséges volt, hogy még a zenei hivatásra is gondolt.  

Az édesapa nem vallotta magát keresztyénnek, de boldog szülőként 

tisztelte felesége hitét. Ő maga is részt vett a család vallásos összejöve-

telein (interperszonális kapcsolatok minősége). A szülők – különösen az 

apa – szívesen dicsértek. Szülőként gyermekeik rendelkezésére álltak. 

Még a közös szoba élményére is példát adtak, amikor arról olvasunk, 

hogy adventi vasárnapokon az édesanya a Bibliából olvasott, az édesapa 

Andersen-mesét mondott. Az anya kikapcsolta a világítást, s rákezdett 

a karácsonyi énekre, az apa kisurrant a szobából, hogy meggyújtsa a 

gyertyákat a jászolnál és a fánál. Majd megszólaltatta a csengőt, s a gye-

rekek bemehettek a karácsonyfához. A szülők tisztelték gyermekeiket, 

a gyermekek biztos bázisnak élték meg szüleik közelségét.  

Még mai szemmel is rendkívülinek tűnik ez a család, pedig nincs 

semmi természetfeletti az együttélésükben. A szülők valóságosan be-

fogadták születendő gyermekeiket, biztonságos kötődési kapcsolatokat 

biztosítottak számukra. Volt közös szoba, amelyben meghitten lehettek 

együtt, s amelyben lelket felemelő hangok (történetmesélés, mese-

mondás, imádság, énekszó, zene) szólalhattak meg. Mindez egyszerű 
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emberi segítség lehetett a belső szoba megtalálásának útján. A többit 

Isten Lelke végezte. 

Dietrich Bonhoeff er írásaiból meggyőző példát kapunk arra, hogy 

keresztyén emberként és teológusként milyen mélyen ismerte a belső 

szoba rejtekének titkát. Különös hitelességet ad imádságos életének, 

hogy amikor 1943-ban a Gestapo letartóztatta, és a tegeli katonai bör-

tön magánzárkájába zárták, tizenkét napot töltött teljes elzártságban, 

egyetlen árva szót sem szólt hozzá senki.  Nem nehéz elképzelni, hogy 

Bonhoeff er zárkája magányát a legteljesebb rejtettségnek tekinthette, 

amelynek titkos imádságait a rejtetten jelen lévő Isten fi gyelte. Amikor 

később visszakapta Bibliáját, olyan magától értetődően tartotta meg 

reggeli elmélkedéseit és imagyakorlatát, mint akit a börtön sem aka-

dályozhatott abban, hogy bemenjen a belső szoba rejtekébe.  

A fogoly Bonhoeff er 1943 karácsonyán rabtársainak írt néhány imád-

ságot. Az egyik így szól:

„Istenem, hozzád kiáltok kora reggel, 

segíts imádkozni, gondolataimat összeszedni,

egyedül nem vagyok rá képes.

Bennem sötét van, nálad azonban világosság,

egyedül vagyok, ám te nem hagysz el,

kishitű vagyok, nálad a segítség,

nyugtalan vagyok, nálad a békesség,

bennem keserűség, nálad türelem,

nem értem útjaid, de te tudod, milyen úton kell mennem.”

A háború zajában, egy börtöncellában megtalálta a belső szoba rej-

tettségét. Feljegyezték róla, hogy kivégzése előtt, mielőtt levetette volna 

ruháit, letérdelt a padlóra, és imádkozott Istenhez. Azzal a bizonyos-

sággal, hogy Isten meghallgatja imáját.

Az imádság a belső szoba rejtekében továbbra is titok, de nem lehet 

kétséges, hogy a zaj korában is rá lehet találni erre a titokra.
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  Uo. 536. o.
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Sokféle módon lehet beszélni az imáról, és ennek a könyvnek az a célja, 

hogy lehetőleg minél több megközelítési módot bemutasson. Ez a fejezet 

az imát nem a vallásos gyakorlat, a vallásos cselekvés szempontjából 

kívánja vizsgálni, hanem úgy, mint emberi fejlődésünknek, kibontako-

zásunknak és kiteljesülésünknek útját, úgy is fogalmazhatnánk, hogy 

elengedhetetlen feltételét. Ha pedig az ima az út, amely eljuttat emberi 

valóságunk legmélyéig, identitásunk gyökeréig, valamint az átalakulásig 

és a kiteljesedésig, akkor ebből az is következik, hogy az ilyen értelem-

ben felfogott ima vezet el az Istennel és az egymással való egységig 

is. Ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a keresztény hagyomány és a 

modern kor nagy imádkozóinak, misztikusainak tapasztalatai alapján.

Az ima arculatai

A könyv többi fejezetében találunk átfogó, teológiailag jól körülírt megha-

tározásokat az imáról. Nem célunk újabb defi níciókat gyártani, hanem a 

meglévők mentén elindulva, egy pár egyszerű képet ragadnánk meg az ima 

lényegének a demonstrálására, hogy ezekből kiindulva tudjuk tárgyalni 

választott témánkat, a kontemplatív hagyomány misztikusainak tapasz-

talataira támaszkodva. Az első ilyen képünk vagy fogalmunk a kapcsolat: 

az ima élő és személyes kapcsolat az élő és személyes Istennel.  Mit jelent 

az, hogy az ima kapcsolat? Nagyon sokféle módon lehet kapcsolatban lenni 

valakivel. Tudjuk, hogy az emberi kapcsolatoknak milyen széles skálája 

van, hogy mennyi mindentől függ ezeknek a minősége, hogy milyen sokféle 

módon nyilvánulhatnak meg, juthatnak kifejezésre, mennyire változóak 

és milyen törékenyek, és hogy mennyire éltetőek tudnak lenni, amikor 

elmélyülnek. Hasonló módon van ez az imával is, ami nem más, mint 

  D  M  1991; B  2012. 
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kapcsolat Istennel. És mivel ilyen sokfajta formája és vetülete létezhet egy 

kapcsolatnak, ebből az a „jó hír” is következik, hogy sokkal több minden 

sorolható az ima kategóriájába, mint amit általában ide szoktunk sorolni. 

Sokkal több módon lehet kapcsolatban lenni Istennel, mint pusztán egy 

kijelölt helyen, közegben és kijelölt módokon végzett imával. 

Az ima személyes kapcsolat Istennel, vagyis feltételez egy találkozást 

az élő és személyes Istennel. Ebből az is következik, hogy az ima nem 

csupán egy intellektuális, kognitív vagy pusztán verbális tevékenység, 

hanem az egész személyt érinti, magába öleli annak minden dimenzió-

jával együtt. Egy személyes kapcsolatra jellemző továbbá, hogy sohasem 

statikus, hanem dinamikus és változó; teremtő erő van benne, alakít; 

valamint kölcsönösségen és szabadságon alapul. 

Az ima élő kapcsolat Istennel, vagyis az imádkozó személy teljesen 

beleadja magát ebbe a kapcsolatba, élete aktuális és teljes valóságá-

ban. Csak akkor lehet kapcsolatba kerülni Istennel, ha kapcsolatban 

vagyunk önmagunkkal, és ima is csak akkor jön létre, ha az a saját 

valóságunkból fakad. Gyönyörű paradigmáját találjuk ennek a második 

teremtéstörténetben (1Móz 3,8−10): a bűnbeesés után az ember nem mer 

Isten elé állni, pedig Isten változatlan szeretettel keresi őket a kertben, 

de az ember bujkál, és amikor előmerészkedik, elfedi magát. Nem mer 

teljes valóságában, teljes mezítelenségében Isten elé állni, pedig ez 

lenne gyógyulásának az útja. Imáinkban is gyakran ezt tesszük: elfed-

jük magunkat mások szavaival, okoskodásokkal vagy szószaporítással 

ahelyett, hogy Isten elé tárnánk életünk örömteli és fájó valóságait, 

és abból szólnánk, ami éppen bennünk van, hiszen Isten csak ott tud 

találkozni velünk, ahol vagyunk, és nem ott, ahol lenni szeretnénk. Egy 

élő és személyes kapcsolatban a saját valóságomból szólok. 

Az imát mint személyes kapcsolatot az teszi még élővé, hogy folya-

matosan fenntartott és ápolt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ima 

jelenlét: jelen lenni Isten számára, aki folyamatosan jelen van, aki az 

állandó Jelenlét. (A továbbiakban bővebben kifejtésre kerül, hogy mi 

is akadályozza a jelenlétünket, illetve hogy hol járunk, amikor nem 

vagyunk jelen.) Ha visszacsatolunk az előző gondolathoz, miszerint a 

kapcsolat akkor élő és személyes, ha a valóságunkból szólunk, akkor azt 

mondhatjuk, hogy a jelenlét azt jelenti, hogy „hozzáférhetővé tesszük 

magunkat”,  vagyis engedjük, hogy Isten érintsen bennünket – fájó, 

sebzett pontjainkon a leginkább. 

Egy élő, személyes kapcsolat egyedi és bensőséges, és mint ilyen 

alakul és mélyül, alakít és mélyít. A találkozásból kapcsolat születik, 

az ismeretlenből ismerős lesz, majd tanítvány, a tanítványból barát, és 

  M  2014, 25. o.
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az egyre mélyülő barátságban megszületik a Másikkal való teljes egy-

ség utáni vágy.  Az ima ennek az alakulásnak az útja. Thomas Merton 

szavaival: az ima „értelmünk és akaratunk egyesülése Istennel a tiszta 

szeretetben”.  Avilai Szent Teréz pedig a következőképpen fogalmaz: 

„Nem más a belső ima, mint bensőséges kapcsolat fenntartása oly mó-

don, hogy sokat vagyunk egyedül Azzal érintkezve, Akiről tudjuk, hogy 

szeret minket.”

Az ima tehát egy út is: elvezet valahonnan valahová… Istentől Isten-

hez,  ahogyan életünk ösvényeit járjuk, ahogyan fejlődésünk, alakulá-

sunk útját bejárjuk születésünktől halálunkig. Hogyan szövődik egybe 

imádságunk útja életünk útjával? Vagy úgy is kérdezhetnénk, hogy 

életutunk mennyire van kapcsolatban belső utunkkal, illetve belső 

világunk mennyire van harmóniában Istennel, és ez a harmónia avagy 

disszonancia hogyan jelenik meg életünk döntéseiben, cselekvéseiben? 

Mi a helye és szerepe az imának ezekben a folyamatokban? Mielőtt bele-

mélyednénk ezekbe a kérdésekbe, fontos tisztázni az imával kapcsolatos 

egy-két alapfogalmat és terminológiát.

Terminológiák útvesztőjében

Először is tekintsünk rá a „misztika”, „misztikus” fogalmakra, és itt csak 

a keresztény hagyományban használt jelentéstartalomra szorítkoznánk. 

Az egyházatyáknál, az alexandriai hagyományban a misztika a Szentírás 

allegorikus értelmezésére, Isten szavának rejtett jelentéseire utal. Ebben 

az értelmezési folyamatban Krisztus a kulcs az Ószövetség üzenetének 

megnyitásához. Számukra az exegézis „misztikus és kimondhatatlan 

kontempláció”, amelynek ötvöznie kell a tudományos műveltséget, az is-

mereteket és Isten tapasztalati ismeretét. A későbbi korokban a misztika 

szó Krisztus rejtett jelenlétére vonatkozik a Szentírásban, a liturgiában 

és a szentségekben. A misztikus teológia fogalma Pszeudo-Dionüszosz 

6. századi szíriai szerzetes művéhez vezethető vissza, amelyben „misz-

tikus kontemplációról” beszél, amely lehetővé teszi, hogy Istent mint 

Isteni Homályt ismerjük meg, a meg nem ismerés útján, az érzékek 

és az intellektus elengedésével. A nyugati hagyományban egészen a 

  A belső lelki út klasszikus hármas tagolása a via purgativa, azaz a megtisztulás útja, 

a via illuminativa, vagyis a megvilágosodás útja, és a via unitiva, vagyis az egyesülés 

útja. Ez a beosztás világosan mutatja az átalakulás irányát, folyamatát, bár a valóságban 

ezek nem élesen elválasztható időszakok.
  M  2009, 204. o.
  A  2012, 135. o.
  N –C  1987.
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középkorig a kontempláció szót használják erre a fajta megismerésre, 

és csak később jelenik meg a „misztikus teológia” terminológia, amely 

Isten közvetlen ismeretét jelenti szavakban kimondhatatlan kontemp-

láció útján, és amely különbözik a „természetes teológiától”, Istennek a 

természeten keresztül történő megismerésétől, valamint a „dogmatikus 

teológiától”, amely a kinyilatkoztatáson keresztül történő megismerésre 

utal.  Tehát röviden azt mondhatjuk, hogy a misztika Isten tapasztalati 

ismerete, a misztikus pedig az, aki találkozott Istennel. Fontos kihang-

súlyozni, hogy a keresztény hagyományban és gyakorlatban a misztika 

sohasem redukálódott pusztán pszichológiai szintre, és sohasem szakadt 

el a bibliai, liturgikus és szentségi alapjától.

A másik tisztázandó kérdéskör az Istennel való találkozást, Isten megta-

pasztalását lehetővé tevő imák formáihoz kapcsolódik, illetve ezek termi-

no lógiájához. Két alapvető imamódot szükséges itt körüljárni: a meditációt 

és a kontemplációt. A keresztény hagyományban a meditáció diszkurzív 

imát jelöl, vagyis azt jelenti, hogy imádságosan refl ektálunk dolgokra a 

hit által megvilágosított értelemmel. Az ilyen imádságos refl exió képe-

ket, gondolatokat alkalmaz, jelenthet továbbá belső párbeszédet Istennel, 

amely aff ektív válaszokat hív elő, és amely elvezet a kontemplációhoz.

A keresztény hagyományban a kontempláció vagy szemlélődő ima 

szavak nélküli elnyugvást jelent Istenben, túl minden képen és gondo-

laton, bensőséges egyesülést Istennel a szív mélységében. A termino-

lógiát azért szükséges tisztázni, mert az utóbbi időkben elterjedtek és 

közkedveltté váltak a keleti gyakorlatokat magukba ötvöző imamódok, 

lelkigyakorlatok, amelyeket a keleti szóhasználat mintájára meditáció-

ként szoktak emlegetni, pedig lényegüket tekintve ezek az imamódok 

nem a klasszikus értelemben vett meditációnak, azaz diszkurzív imának 

felelnek meg, hanem pont ellenkezőleg, a képeken, fogalmakon, gondo-

latokon túli kontemplatív, vagyis szemlélődő imának. Ez gyakran okoz 

konfúziót a kereső, imára éhes emberekben. 

És talán érdemes itt megemlíteni még egy félreértésre okot adható 

szóhasználatot. A Szent Ignác-i Lelkigyakorlatok hagyományában hasz-

nálatos a „Szent Ignác-i kontempláció” kifejezés, amely a lelkigyakorla-

tok egyik imamódját jelöli, amely lényegét tekintve a diszkurzív imák 

kategóriájába tartozik, mert képek, belső érzékek használatára épül, de 

ugyanakkor tovább is mutat a szemlélődő ima felé.

A továbbiakban a keresztény hagyomány klasszikus megfogalmazá-

sait fogjuk használni, vagyis meditáció alatt a diszkurzív imát értjük, a 

képek, fogalmak nélküli imát pedig a kontempláció, illetve szemlélődés 

szavakkal jelöljük.

  E  1984.
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A keresztény hagyományban különbséget tesznek továbbá aktív és 

passzív kontempláció között. A passzív azt jelenti, hogy a kontempláció 

adatik, történik velünk, miközben őszintén keressük Istent; olyan, mint 

egy csendes belesimulás Istenbe, amikor elönt és magával ragad az ő je-

lenléte. Az aktív pedig arra vonatkozik, amit konkrétan tehetünk azért, 

hogy előkészüljünk az Istennel való egyesülésre. Gyakran találkozunk 

az aktív és passzív jelleg merev elkülönítésével (valószínűleg Keresztes 

Szent János nagyon szisztematikus leírásainak téves értelmezése foly-

tán), amely ezeket az aspektusokat különálló és élesen elválasztható 

szakaszoknak tekinti az ima alakulásában. A valóság azonban az, hogy 

a belső ima egyszerre aktív és passzív. Passzív, mert nem mi idézzük 

elő, csak fogadni tudjuk Isten tevékenységét magunkban, és aktív, mert 

ennek létrejöttéhez szükséges egy belső hozzáállás kialakítása, amely 

ellenállásunkat a legminimálisabb szintre hozza, hogy Isten tevékeny-

sége történni tudjon bennünk. A történés nem idézhető elő, de aktívan 

választhatjuk, hogy amennyire csak tőlünk telik, elérhetővé, hozzáfér-

hetővé, „sebezhetővé” váljunk Isten számára.  

Úton a kiteljesedés felé

A fogalmak tisztázása után rátérhetünk arra, hogy az ima hogyan lehet 

útja átalakulásunknak és kiteljesedésünknek. Miről is szól ez az átalaku-

lás? Életünk folyamán folyamatosan változunk, alakulunk. A fejlődéslé-

lektanban többféle megközelítésből is leírták az ember élethosszig tartó 

fejlődését, alakulását. De mi valójában a végcélja ennek a fejlődésnek? 

Az egyik megközelítésben célként az „önmegvalósítást” jelölik meg, 

ami első hallásra a hitéleti megközelítéstől idegennek tűnhet, de ha 

jobban megnézzük, hogy ennek az irányzatnak a későbbi képviselői mit 

is értenek pontosan ez alatt, akkor már nem is áll ez a fogalom olyan 

messze az evangéliumi értékektől. 

„A teljesen funkcionáló személy elfogadja önmagát, értékelni 

tudja énjének minden összetevőjét – erősségeit és gyengeségeit 
egyaránt –, képes teljességgel a jelenben élni, folyamatként fogja 
fel az életet, értelmet és célt talál az életben, vágyik a hiteles-

ségre önmagában, a másikban és az őt körülvevő társadalmi 
szervezetekben, értékeli a mély, bizalomra épülő kapcsolatokat, 
együtt érez másokkal, képes együttérzést elfogadni másoktól, 

képes elfogadni, hogy a változás szükséges és elkerülhetetlen.”  

  M  2004; F  2010.
  W −W  2012, 16. o.
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De feltevődik a kérdés, hogy mi akadályozza ezt a kibontakozást. 

Miért tűnik néha olyan elérhetetlennek ez a kiteljesedett életmód, mű-

ködésmód, vagy Jézus szavait idézve a „bőségben való élet?” (Jn 10,10) 

El lehet-e egyáltalán jutni a kiteljesedésre önmagunk erejéből, avagy 

kikerülve a belső út buktatóit?

Az egzisztenciális irányzatok képviselői az önmegvalósítást az öntransz-

cendencia melléktermékének tekintik,  vagyis akkor válunk igazán ön-

magunkká, amikor túl tudunk lépni önmagunkon. Jézus ezt egyszerűen 

úgy fejezte ki: „Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem 

elveszíti életét, megtalálja azt.” (Mt 10,39) A Szentírásban különféle elne-

vezéseit találjuk ennek a belső átalakulási folyamatnak: lelki újjászületés 

(Jn 3,3; Jn 4,23); Krisztusban/Istenben való átalakulás (2Kor 3,18); lelkivé/ 

lelki emberré válás (Róm 8; 1Kor 2; 1Kor 15); belső emberré válás (2Kor 

4,16); megszentelődés (1Tessz 4,3); divinizáció, krisztifi káció, azaz krisz-

tusivá, krisztusi emberré válás, részesülés az isteni természetben (1Kor 

15,28; Kol 3,11). A patrisztikus hagyomány magyarázata szerint az Isten 

képére és hasonlatosságára teremtett ember a bűnbeesés által elveszíti 

Istenhez való hasonlóságát, de a képmásiságot soha nem veszítheti el. Az 

emberré lett Istenben, Krisztusban és Krisztus által tudunk visszajutni 

az elvesztett hasonlóságra.  Szeretetben és szeretetre teremtettünk, 

végtelen vággyal a Szeretettel való egységre. És ezt a végtelen vágyat 

semmi, ami véges, nem elégíti ki; innen a szüntelen keresés bennünk, 

mert tudjuk, érezzük, hogy valamilyen módon távol kerültünk igazi ott-

honunktól, igazi valónktól. Semmi más nem vezet minket haza, mint az 

Istennel való személyes találkozás. Az egyre mélyebb belemerítkezés a 

vele való kapcsolatba, önmagunk beleengedése ebbe a kapcsolatba indítja 

el bennünk az átalakulást, amelynek folytán krisztusivá válunk, vagyis 

a Lélek elkezdi teremni bennünk gyümölcseit (Gal 5,22). Visszautalva a 

korábban említett aktív-passzív dinamikára, mi nem tudjuk kialakítani 

magunkban a krisztusi embert – bár a lelki út elején mindannyian nagy 

lendülettel és elhatározással állunk neki önmagunk megreformálásának, 

de előbb-utóbb rájövünk, hogy a legtöbb elakadásunkkal szemben tehe-

tetlenek vagyunk. Saját erőfeszítésből csak megkeményedni fogunk, de 

nem átalakulni. Az átalakulás adatik, történik, születik bennünk. A Lélek 

szavakban ki nem mondható sóhajtozások között szüli meg bennünk az 

új embert. Mi csak annyit tehetünk, hogy átengedjük magunkat. Az ima 

pedig nem más, mint beletanulni, belenőni ebbe a személyes kapcsolatba; 

az imádság az út, amelyen hazatalálunk Istenhez és önmagunkhoz, az út, 

amely elvezet az Istennel való teljes egységhez.

  F  2006.
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Érdemes itt megállni egy percre, és megnézni, hogy miről is szól az 

Istennel való egység. Keresztes Szent János a Kármelhegy útja második 

könyvének ötödik fejezetében a következőképpen fogalmaz: 

„Hogy megértsük, milyen az az egyesülés [Istennel], amelyről 
beszélni akarunk, előre kell bocsátanunk, hogy Isten minden lé-

lekben benne lakik, és lényegileg benne van, legyen az bár e világ 
legnagyobb bűnösének a lelke. Ez a jelenlét vagy egyesülés mindig 
megvan Isten és az összes teremtmények között, mert hiszen en-

nek révén tartja fel őket további létezésükben; olyannyira, hogy 
ha ez megszakadna, az illető teremtmény azonnal visszasüllyedne 
a semmiségbe s megszűnnék létezni. Midőn tehát mi egyesülésről 

beszélünk, nem értjük Istennek ezt a mindenütt való jelenlétét, 
amelynek alapján benne van minden teremtményben, hanem 
értjük azt az egyesülést és a léleknek azt az áthasonulását, amely 

a szeretet révén történik. Ez nincs meg mindig és egyedüli alapja 
a szeretet által létesített hasonlóság. Éppen ezért ezt hasonlósági 
egyesülésnek lehet nevezni, amazt ellenben lényeginek; vagy 

pedig amazt természetesnek, ezt ellenben természetfelettinek.”  

Lényegileg tehát egyek vagyunk Istennel, ebbe születünk bele, így 

teremtettünk meg, ez az egység tart fenn minket percről percre, léleg-

zetről lélegzetre (Jn 14,20). Ez emberi természetünk lényege, hogy egyek 

vagyunk Istennel, úgy is mondhatjuk, hogy ez a képmásiság bennünk, 

amit semmi el nem vehet, meg nem szüntethet (vö. Jób 1,12). Viszont az a 

tragédiánk, hogy nem vagyunk tudatában ennek az egységnek, teljesen 

eltűnt, elhalványult bennünk ennek az alapvető, minket folyamatosan 

hordozó és megtartó egységnek a tudata.  Sőt még amikor kapcsolatban 

vagyunk is Istennel, Istent valahogy rajtunk kívülinek, gyakran egészen 

távolinak éljük meg. És hányszor tapasztalhatjuk vallásos vagy akár egy-

házi köreinkben is azt a fajta működésmódot, hogy egy megbeszélésen 

vagy másfajta közös tevékenység kapcsán a „kötelező” kezdő imádság 

elmondása után lapozunk egyet, továbblépünk a következő napirendi 

pontra, a feladatokra, és ezzel mintha rá is csuknánk az ajtót Isten 

jelenlétére! Ahelyett, hogy az Istenre való nyitottságból, Isten jelenlé-

tének erejéből működnénk tovább, visszahullunk saját erőforrásaink 

szűkösségére, saját magunk erőfeszítéseibe. Joggal nevezhetjük ezt a 

működésmódot funkcionális ateizmusnak.

Felvetődik a kérdés, hogy ha szeretetből és szeretetre teremtettünk, 

vagyis ha az Istennel való egységre teremtettünk, akkor miért élünk 

  K  1995, 1: 125. o.
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és működünk mégis az elszakítottság állapotában? Miért kóborlunk 

„Édentől keletre”, miközben az Éden ott van lényünk legbelsejében? 

Miért élünk folyamatosan szomjúságtól gyötörten, miközben az élő 

vízforrás állandóan készen áll felbuzogni bennünk? (Jn 4,14; Jn 7,38) 

Különböző okai vannak annak, hogy nem ismerjük fel mély egységünket 

Istennel. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz szerint az okok 

abban keresendők, hogy vakok vagyunk az igazságra, mintha álomba 

révedtünk volna (ezért beszélnek a lelki út kapcsán megvilágosodásról, 

ébredésről); valamint abban, hogy nem tudjuk vagy elfelejtettük, hogy 

kik vagyunk, és mi végre vagyunk itt. Ennek következtében szerető-

képességünk irányt, célt tévesztett, és ragaszkodások kötik le. De mi 

okozza bennünk ezt az amnéziát? Honnan van vakságunk? Mi idézi elő 

a céltévesztést? Miről szól valójában az emberi lét valóságának ez a 

tragikus állapota (nevezhetnénk akár az eredendő bűn állapotának is)? 

Ha segítségül hívjuk a fejlődéslélektan felismeréseit, akkor új mélységei 

tárulnak fel a bibliai megfogalmazásoknak.

Általánosan elfogadott felismerés, hogy az én szerkezetében van 

egy tudatos és egy tudattalan rész. A tudatos én nem más, mint amit a 

skolasztikusok a lélek magasabb rendű funkcióiként határoztak meg, 

vagyis az értelem, az akarat és a memória. Az éntudatunk tehát magában 

foglalja az értelmet, vagyis a gondolkodás képességét minden gondo-

latunkkal együtt, a memóriát, vagyis az emlékezőképességet minden 

emlékünkkel együtt, a szabad akaratot, vagyis döntéshozási képessé-

günket minden meghozott apró, avagy nagy döntésünkkel együtt. De 

idetartozik testünk valósága is, ami az én fi zikai dimenziója érzéke-

inkkel együtt, ezeken keresztül tudjuk interiorizálni a külső világot, 

és ebből a folyamatból fakadnak érzéseink, érzelmi reakcióink. Az én-

tudathoz sorolandó belső világunk is, valamint a belső világunkhoz és 

a külvilághoz fűződő kapcsolataink is. Összességében tehát az éntudat 

az önmagára refl ektáló én/ego testben, térben, időben és kapcsolatban 

másokkal és a teremtett világgal  – ez egy igen komplex valóság, amely 

fokozatosan alakul ki. Születéskor nem létezik az ego. A tudattalan én 

véges számú ösztönös megnyilvánulással tart kapcsolatot a világgal, 

és érzések mentén viszonyul a környezetéhez. Az ego megjelenésének 

a kezdete körülbelül kétéves korra tehető, amikor a gyermek képes úgy 

felfogni önmagát, mint egy másik személy fi gyelmének a tárgyát, vagyis 

megjelenik első, kezdetleges szavaiban az „én” mint alany. Az önrefl exió 

kifi nomult képessége pedig sokkal később, a gondolkodás fejlődésével 

párhuzamosan alakul ki. De mire megjelenik a tudatos önrefl exió képes-

sége, addigra érzelmileg már beprogramozódtunk. Mivel a csecsemő és 
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a kisgyermek érzelmeken keresztül viszonyul környezetéhez, végtelen 

érzékenységgel reagál minden rezdülésre. A magzat már megszületése 

előtt átveszi az anya érzelmi hangulatát; megérzi, hogy akarják-e őt 

vagy sem, várják-e vagy sem, békességben van-e az anya, vagy zaklatott 

állapotban stb. Születés után pedig a csecsemő teljes kiszolgáltatottság-

ban van. Léte teljes mértékben a szülőktől, az őt körülvevő felnőttektől 

függ, ezért a róla gondoskodó felnőttek legapróbb megnyilvánulásai is 

mély érzelmi nyomot hagynak benne, amelyekből alapvető és mélyen 

bevésett, rögzült minták, értékek alakulnak ki arról, hogy mennyire 

megbízható a világ, ő mennyire szerethető, elfogadható stb. Ezeknek 

a tapasztalatoknak, érzelmi benyomásoknak a mentén alakulnak ki a 

kötődési minták és később ezeknek megfelelően az énkép és az istenkép 

is. Ennek a folyamatnak részletes kibontására itt nincs lehetőség, ezért 

csak arra szorítkozunk, hogy kicsit leegyszerűsítve, inkább sematiku-

san rávilágítsunk a mechanizmusra, amelynek következtében létrejön 

bennünk az elidegenedés az Istennel való mély egységtől.

A tudattalan én legmélyén kapcsolatban vagyunk Istennel, a vele való 

egységünkkel. De amint elindulunk a tudatosodás útján, a külvilágból 

szerzett érzelmi behatások lecsapódása és később ezek értelmezése 

egyre inkább eltávolít minket ettől a belső egységtől. Diszharmónia 

alakul ki az ego és a tudattalan én között; a tudattalan én a mélyben 

kapcsolatban marad Istennel, a tudatos én viszont elveszíti a kapcsolatot 

Isten jelenlétével, és egyre inkább elidegenedve érzi magát. Egy töké-

letes harmónia világában a belső én irányítana minket döntéseinkben, 

de ez nem így van, egyre inkább külső dolgok irányítása alá kerülünk.

Miként is történik ez? Egy tökéletes világban képesek lennénk a feltétel 

nélküli szeretetre, a valóság azonban az, hogy szeretőképességünk véges, 

törékeny és tökéletlen. Minden törekvésünk ellenére szeretetünk felté-

telekhez kötött. A legideálisabb anya esetében és a legharmonikusabb 

család körében is a szülők és a tágabb környezet szeretete feltételesnek 

mondható (és akkor még nem is említettük a problémákkal, különféle 

sebzettségekkel küzdő szülők csökkent szeretőképességét vagy az olyan 

zaklatott és veszélyes környezeteket, mint a mélyszegénység, háború, 

menekült lét stb., amelybe gyermekek milliói folyamatosan beleszület-

nek). Amikor az embrió vagy a csecsemő érzékenyen felfogja környezete 

minden érzelmi rezdülését, és feltételes szeretetet tapasztal − bármily 

csekély formában is –, vagy éppen létét veszélyeztető történéseket, meg-

jelenik benne az elutasítottság érzése és a félelem. Az ego kialakulása 

közben a feltételes szeretet tapasztalásának érzelmi következményei a fé-

lelem, a bizalmatlanság és a szégyen, amelyek belevésődnek a tudatba, és 
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elhomályosítják Isten jelenlétének a hatását; az ego egyre inkább a külvi-

lágra hangolódik rá. Az érzelmi benyomások mentén kialakuló énképünk, 

illetve azok az elképzelések, primitív értelmezések, amelyek az érzelmi 

lenyomatokhoz kapcsolódnak, egyre jobban megerősítik bennünk, hogy 

csak feltételesen szeretnek minket – azért szeretnek, amit teszünk, és 

nem azért, akik vagyunk. Így aztán levonjuk a gondolati következtetést: 

csak feltételesen vagyunk szerethetőek és elfogadhatóak. Énképünket 

is, amely önmagunk megítéléséből és a mások rólunk alkotott ítéletének 

érzékeléséből tevődik össze, a feltételesség fogja meghatározni. Ennek 

következményeként elkezdjük kutatni, fürkészni azokat a feltételeket, 

amelyek teljesítésével elfogadhatóbbakká és szerethetőbbekké válhat-

nánk. Ezeket a feltételeket mindig magunkon kívül keressük: mások 

véleményében, teljesítményeink elismertségében, birtoklásban stb. Az 

ego fi gyelme teljesen kifelé fordul a boldogság keresésében, és külső 

tényezőktől teszi függővé saját önértékelését és boldogságát.

Bár ez egy kicsit leegyszerűsített ábrázolás, talán segít jobban megér-

teni ezt a mechanizmust. A valóságban ez a folyamat sokkal komplexebb, 

és nem tudatos. Mire a tudatos önrefl exió képessége kialakul, addigra 

ezek a primitív gondolati és érzelmi sémák mélyen berögzültek. Az ön-

refl exiónk is ezek mentén kezd el működni, anélkül, hogy megkérdője-

leznénk őket. A megkérdőjelezés már azért is nehéz vagy majdhogynem 

lehetetlen egy gyermek bontakozó értelme számára, mert a szocializá-

ció során a minták és velük együtt a hozzájuk kötődő érzelmi töltetek 

további megerősítést nyernek etnikai, kulturális, avagy éppen vallási 

megfontolások mentén. Mivel fontos létszükséglet, hogy tartozzunk 

valakihez, valamilyen entitáshoz, csoporthoz, ahonnan identitásunkat 

merítjük, minden erőnkkel igyekszünk megfelelni a csoport elvárásai-

nak, és ez tovább erősítheti bennünk a fájdalmas berögződéseket, és 

ebben a folyamatos megfelelni akarásban lassan elveszítjük szabad-

ságunkat.  Identitásunk nem a mélyünkben lakozó Isten jelenlétéből 

forrásozik már, hanem külső dolgokból, mindabból, amivel kompenzálni 

próbáljuk az egyre kétségbeesettebben keresett elfogadást és szeretetet. 

Azonosulni kezdünk szerepekkel, hovatartozással, társadalmi pozíci-

óval stb. Így alakul ki bennünk a hamis énrendszer, amelyet Merton a 

következőképpen ír le: 

„Mindegyikünket beárnyékol egy illuzórikus személy: egy hamis 
én.

Ez az az ember, akivé szeretnék lenni, de aki nem létezhet, 

mert Isten nem tud róla semmit. Aki pedig Isten előtt ismeretlen, 
az mindentől elzárja magát.

  K  1999.
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Hamis és különc énem Isten akaratának és szeretetének su-
garán kívül szeretne létezni […] Minden bűn abból a feltevésből 

indul ki, hogy hamis énem – az az én, amely csak saját önző 
vágyaiban létezik – az élet alapvető valósága, és minden más 
a világon hozzá igazodik. Ezért arra használom az életemet, 

hogy megpróbálok minél több gyönyört, tapasztalatot, hatal-
mat és tiszteletet, tudományt és szeretetet összehalmozni, hogy 
mindezzel felruházzam ezt a hamis ént, és semmisségét vala-

mi tényleges valósággá dagasszam. Élményekbe burkolózom, 
gyönyörökkel és büszkélkedéssel veszem körül magam, mint 
kötésekkel a sebet, hogy észrevétessem magam önmagammal 

és a világgal […] Valójában azonban semmi nincs a dolgok alatt, 
amelyeket magam köré gyűjtöttem. Üres vagyok, gyökereim és 
nagyravágyásom építményének nincsen alapja. Tárgyiasultam 

bennük. De éppen esetlegességüknél fogva mind pusztulásra van 
ítélve. És ha elmúlnak, semmi sem marad majd magamból, csak 
a saját mezítelenségem, kongó ürességem, hogy tudomásomra 

hozza: elhibáztam az életemet.”

Ez képezi emberi létünk alapvető sebzettségét. Elszakítottan élünk 

létünk alapjától, a mélyünkben lakozó Istennel való egységtől. Az én/

ego minél inkább igyekszik minden fakultásával úrrá lenni a helyzeten, 

annál inkább elszakad igazi gyökerétől, mert abból az alapállásból mű-

ködik, hogy nem létezik más, mint ami általa megragadható és kontrol-

lálható – mintha önmaga ellensége lenne, minden erejével kifelé irányul, 

és ezzel pont azt frusztrálja, amire a legmélyebben vágyik. Így néz ki az 

alapműködésünk, amely a legideálisabb feltételek között is kialakul – és 

akkor még nem is említettük a további sebződések hatását, amely még 

mélyebb és torzabb érzelmi lenyomatokat hagy az én szerkezetében, 

függetlenül attól, hogy ezek súlyos traumától vagy a szülők jó szándékú, 

de rosszul elsült nevelési módszereitől származnak.

Mivel meggyőződésünkké vált, hogy valamit tennünk, bizonyítanunk, 

teljesítenünk kell, hogy elfogadhatóvá váljunk, valamint hogy tökéletes-

nek kell lennünk, vagy legalábbis minél inkább meg kell közelítenünk 

a tökéletesség állapotát, hogy szerethetők legyünk, Istenhez is így vi-

szonyulunk. Nem tudjuk elhinni, hogy sebzettségünkben, eltévedettsé-

günkben, törékenységünkben, mi több, bűnösségünkben is végtelenül 

értékesek és szeretetre méltóak vagyunk Isten szemében. Ez túl sok 

nekünk, túl szép, hogy igaz legyen. Állandóan visszatérő tapasztalat a 

lelkigyakorlatos munkában, hogy a legtöbb ember milyen nehezen tud 

megnyílni Isten ingyenes, feltétel nélküli szeretetére. Az is az igazság 

része, hogy világunk működésmódja, a teljesítmény- és versenyorientált 
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élet- és munkakörnyezet folyamatosan ráerősít az alapsebzettségünkre. 

Talán még szomorúbb, hogy ez a működésmód vallási közegeinkben is 

meghatározóvá válik.

Hogyan is kezdődik az evangélium? Keresztelő Szent János és Jézus 

is azzal kezdi szolgálatát, hogy „Térjetek meg!” Érdekes megállni egy 

percre és arra refl ektálni, hogy miként is cseng ez a mondat bennünk, 

hogyan halljuk, milyen konnotációk kapcsolódnak hozzá. Nemde rögtön 

arra asszociálunk, hogy valamit teljesíteni kell, valaminek eleget kell 

tenni ahhoz, hogy… (mindenki befejezheti saját magában a mondatot). 

Pedig a szó eredetije a metanoia, ami annyit jelent, hogy irányt változtat-

ni, visszafordulni; vagyis megállni és a kifele irányultságunkból vissza-

fordulni, elindulni befelé, haza, ahol a szeretet Istene vár. Gyönyörűen 

példázza ezt a mozdulatot a tékozló fi ú története: a megtérés lényege 

nyomorúságom felismerése, rádöbbenés arra, hogy „miért is élek én 

moslékon?”, miért tengetem az életemet a lét perifériáján, miért kötöm 

boldogságomat külső feltételekhez, mint mások elismerése, elvárása, 

siker, gazdagság, mikor a bőség lehetősége, a kincs ott van bennem? 

Elegem volt ebből, „felkelek és hazamegyek atyámhoz…” (Lk 15,18) Bár-

mivel is egészítettük ki a fenti befejezetlen mondatot, érdemes össze-

hasonlítani az apa viszonyulásával Jézus példabeszédéből. Jézus egy 

olyan Istent nyilatkoztat ki, aki nem szab feltételeket, sőt vár és elénk 

jön, már az úton találkozik velünk.

Mindegy, hogy miként és hogyan sebződtünk, milyen messzire tá-

volodtunk el, Isten utánunk jön – mély vallásos megtapasztalások 

formájában, amikor zsigereinkben megsejtünk valamit az igazságból, 

megérezzük Isten érintését, magába ölelő, elfogadó szeretetét. Sokféle 

módon érkezhet meg hozzánk egy ilyen érintés: lehet egy igehirdetés 

kapcsán vagy a Szentírás olvasásakor, amikor Isten szava vagy Jézus 

személye hirtelen életre kel és megérint, egészen váratlan és meglepő 

módokon. De jöhet az érintés a természet szépségén keresztül, amikor 

egy lélegzetelállító naplemente láttán hirtelen felsejlik egy másik világ, 

egy más perspektíva bennünk, de jöhet akár egy fájdalmas történésből 

vagy tragikus eseményből is, vagy pusztán valakinek a békés kisu-

gárzásából… Isten megannyi végtelenül és kimeríthetetlenül kreatív 

megnyilvánulása, amellyel utánunk nyúl, hogy megragadjon, érintsen, 

gyógyítson és hazavigyen önmagához. 

A vallásos megtapasztalás, egy-egy mély megérintettség vagy megté-

résélmény csak a kezdet. Gyakran találkozunk bizonyos vallási körök-

ben azzal a naiv elképzeléssel, hogy egy ilyen mély megtérésélménnyel 

már célba is értünk, és ettől kezdve már mindennek tökéletesen kell 

működnie. Pedig ez csak az út kezdete. Az elindulás után jön az igazi 

küzdelem, amikor újból és újból szembesülünk rabságunk, ragaszko-
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dásaink egyre mélyebb szintjeivel. Lassan felsejlik előttünk, milyen 

mélyen gyökereznek bennünk ezek a ragaszkodások, és milyen kiterjedt 

a hatásuk bennünk. Ugyanakkor teljes tehetetlenségünket is átéljük, 

ahogy Pál apostol: „…nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, 

amit nem akarok” (Róm 7,19). És ezen a ponton jön el egy mélyebb szintű 

megtérés, amikor elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, elismerem teljes 

tehetetlenségemet, és átengedem magam Isten munkájának bennem. 

Thomas Merton szavaival:

„Azonosságom titka Isten szeretetében és irgalmában rejlik. 
[…] Végeredményben egyedül úgy válhatok önmagammá, hogy 
azonosulok Vele, Akiben ott rejtőzik létem oka és beteljesedése.

Csupán egyetlen igazi feladat áll előttem, amelytől egész éle-
tem és boldogságom függ: föl kell fedeznem önmagamat, mi-
közben fölfedezem Istent. Ha megtalálom Őt, akkor megtalálom 

saját magamat, és ha megtalálom a magam igazi énjét, akkor 
megtalálom Őt. 

Ez egyszerűnek látszik, de a valóságban mérhetetlenül nehéz. 

Sőt, ha magamra maradok, akkor egészen lehetetlenné válik. […] 
Ezt egyedül sohasem tudjuk elérni. […] Az Egyetlen, Aki megta-
níthat rá, hogyan találhatom meg Istent: egyedül maga az Isten.”

Keresztes Szent János éjszakákról beszél, amikor ezt az átalakulási 

folyamatot próbálja leírni. A köztudatban gyakran téves elképzelések 

élnek a lélek sötét éjszakájáról, és sokszor egyenlőségjel kerül a lélek 

éjszakája és nehéz, tragikus, fájdalmas események közé, vagy éppen de-

presszió, depresszív hangulat címkéződik a lélek éjszakájaként. A sötét 

szónak is negatív konnotációi vannak mai nyelvhasználatunkban, ami 

szintén félrevezető. Keresztes Szent János a spanyol noche oscura kife-

jezést használta, ami homályosat jelent, vagyis az átalakulás, amelyet 

Isten elkezd bennünk, rejtett, és nem tudjuk kontrollálni. Mivel ez a 

szabadulás folyamata a ragaszkodásainktól és megrögzött szokásainktól, 

elképzeléseinktől, találkozni fog ellenállásainkkal. Az út elején, amikor 

megérint és elindít minket a megtérést, irányváltoztatást előidéző mély 

istenélmény vagy vallásos megtapasztalás, lelkesen vetjük bele magun-

kat az imába, a különféle vallásos gyakorlatokba, és úgy gondoljuk, úgy 

érezzük, hogy szépen, biztosan haladunk előre, ami lehet, hogy bizonyos 

fokig igaz is. A valóság azonban az, hogy az én/ego a vallásos gyakorla-

tokat is magának ragadja meg, és gyakran tapasztalható, hogy ilyenkor 

pont az imádkozás vagy a vallásos gyakorlat válik a megrögzült és torz 

működésmód fenntartójává. Más esetben a fájdalmas gyógyulási folya-

mat elől menekül valaki a spiritualitásba, ami kívülről nagyon szépnek 
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tűnik, és tulajdonképpen lehet nagyon őszinte is, mégsem eredményezi 

a belső gyógyulást az illetőben; a fájdalom gyökere továbbra is elfedve, 

elnyomva marad benne. Isten azonban nem hagyja ennyiben a dolgot. 

Elveszi az ima édességét, a vallásgyakorlat nyújtotta álbiztonságot, 

és szétrobbantja a spirituális páncélt, amellyel fájó sebünket elfedni, 

elrejteni akarjuk. A felszínen azt éljük meg, hogy kiürül, kiszárad az 

ima, vagy pedig valamilyen krízishelyzetben találjuk magunkat. Ami 

eddig világos volt, elhomályosul. Semmi sem egyértelmű már, csak 

az, hogy bár nem értjük, mi történik, mégsem kívánkozunk elmenni 

vagy újra hátat fordítani Istennek. „Uram, kihez mennénk…” (Jn 6,68) 

Keresztes Szent János szerint Isten borítja ránk ezt a homályt a saját 

védelmünkben, mert a folyamat olyan területekre visz, ahova magunk-

tól sohasem mennénk, a gyógyulásunkhoz, szabadulásunkhoz, viszont 

elengedhetetlenül szükséges, hogy odamenjünk. Mai szóhasználattal 

azt mondanánk, hogy Isten jó terapeuta. Itt megint megjelenik az ak-

tív-passzív dimenzió összjátéka: csődöt mond minden erőfeszítésünk, 

sőt, ha ugyanúgy akarnánk folytatni imáinkat, mint eddig, az pontosan 

akadályozná a folyamatot. Át kell engednünk a terepet Istennek, miköz-

ben egyáltalán nem értjük, hogy mi történik bennünk. És ez mégsem 

jelent teljes passzivitást. Keresztes Szent János megfogalmazásában itt 

az ima befogadásból áll. A recibir szót használja erre, ami nem csupán 

passzív várakozást jelent, hanem valami olyasmit, mint amikor kedves 

vendéget várunk otthonunkba. Tehát az ima abból áll, hogy tárt karokkal 

várjuk, fogadjuk az Istent. A másik jellegzetessége ennek a bontakozó 

kontemplatív imának az „egyszerű, szerető éberség”, advertencia amoro-

sa, simple. Egyszerűen, vágyakozva, tárt karokkal és éberen várakozunk 

Istenre, miközben szárazságot és ürességet élünk át. De pontosan ez a 

kiüresedés az, ami képes leválasztani minket a ragaszkodásainkról. Áta-

lakulnak szellemi képességeink, az intellektus, a memória és az akarat, 

lehullnak az elképzeléseinkhez, értelmezéseinkhez, álmainkhoz, elvárá-

sainkhoz való görcsös, kényszeres ragaszkodásaink bilincsei. Szabaddá 

válunk a szeretetre. Isten szeretetének a kiáradása, belénk áradása az, 

ami átalakít, ami kitágít, ami felébreszt, és ami gyógyít. A súlyos lelki 

traumák is ebben a mély találkozásban gyógyulnak bennünk, amikor 

engedjük, hogy érintse fájó sebeinket a Szeretet. 

Egy másik téves elképzelés az érzékek és a lélek éjszakájáról, hogy 

ezek lineáris, egyszeri és egymást követő és egymástól világosan el-

választható történések. Az átalakulás folyamatos és cirkuláris. Úgy is 

megfogalmazható, hogy a lélek éjszakája nem más, mint a mi állandó 

kapcsolatban levésünk Istennel.  Vagyis nem egyszeri történésekről 
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van szó, hanem amint imádságosan haladunk életutunkon, avagy amint 

haladunk imádságunk útján, az egyes elemek, amelyek saját elakadá-

sunkra, sebzettségünkre jellemzőek, újra és újra érintődnek, előjönnek 

mélyebb és mélyebb szinteken, egyre fi nomabb összefüggéseit tárva 

fel előttünk szabadságunk hiányának, ahova immár befolyhat a szere-

tet, egyre tágasabb tereket nyitva a szívünkben. Az éjszaka történhet 

mintegy észrevétlenül, minden különösebb külső esemény nélkül: aho-

gyan hűségesen kitartunk az imában, egyszer csak ráeszmélünk, hogy 

lehullott rólunk egy bilincs, megszabadultunk egy régen kínzó küzde-

lemtől, megváltoztunk. Vagy kiválthatják az éjszakát külső események, 

mint veszteség, valamilyen tragikus történés, vagy csak egyszerűen az, 

ahogyan haladunk előre a korban, és újabb és újabb életfeladatokkal 

találjuk szemben magunkat. Avilai Szent Teréz ugyanezt az átalakulási 

folyamatot, amelyet Keresztes Szent János az éjszakákkal fejez ki, a belső 

várkastély képével írja le, ahol a különböző lakásokon keresztülhaladva 

egyre közelebb kerülünk a középponthoz, ahol az Isten lakozik bennünk. 

De ő is hangsúlyozza, hogy ez nem egyirányú történés; gyakran találjuk 

magunkat újra és újra egy-egy külső lakásban, miközben már nagyon 

hosszú belső utat bejártunk.

Vallásgyakorlat: cél vagy eszköz

A belső lelki út és átalakulás egyik fontos eleme a türelem. Sokszor 

találkozunk magunkban is és másokban is, akiket megérintett az Isten, 

és belekóstoltak a belső szabadság ízébe, azzal a türelmetlen vággyal, 

hogy hirtelen és lehetőleg minél gyorsabban minden helyrekerüljön 

bennünk, és utána boldogan és nyugodtan éljük megvilágosodott éle-

tünket. Módszereket és technikákat keresünk – nyugaton és keleten –, 

mestereket, akik hatékonyan – és lehetőleg fájdalommentesen – eljut-

tatnak a célhoz. Abban reménykedünk, hogy ha egy módszert elsajátí-

tunk, akkor hatalmunkban áll majd elérni azt, amire vágyunk. Merton 

a módszer helyett egy hozzáállás, egy szemlélet kialakítását hangsú-

lyozza, amelynek elemei a hit, a nyitottság, a fi gyelem, a tisztelet, a 

várakozás, a kérés, a bizalom és az öröm.  A cél az, hogy átalakuljunk 

szeretetben Isten szeretetébe. Ennek folyamata pedig életfogytig tart. 

Ehhez az életfogytiglan tartó folyamathoz valóban szükségünk van 

egy gyakorlatra, amely mederben tart, de anélkül, hogy célt faragnánk 

belőle. A gyakorlat önmagában hordozza a jutalmát, mert a szeretetre 
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összpontosít, ami lehorgonyoz minket, hogy szívünk ebben a nyugalmi 

állapotban átalakulhasson abba a Szeretetbe, aki felébresztett minket.

A keresztény hagyomány legősibb gyakorlata, amely segít lehorgo-

nyozni minket az Istenben és elindulni az ima átalakító folyamatában, a 

Lectio Divina. Összetevő részeit (lectio, meditatio, oratio, contemplatio) 

a létra fokaihoz is szokták hasonlítani, mert természetes módon vezet 

el a diszkurzív, vagyis mentális és szóbeli imától a szemlélődő imához. 

Van ebben a gyakorlatban egy magától értetődő fokozatosság, amely 

követi mind a pszichés működésünk törvényszerűségét, mind pedig 

a kapcsolat természetes alakulását, mélyülését. A lectio egyszerűen 

olvasást jelent, a Szentírás olvasását, majd egyre közelebb engedem a 

szöveget, egyre mélyebben hallgatom, előbb csak a fülemmel, majd az 

értelmemmel (meditatio), majd „szívem füleivel”, vagyis a bensőmmel, 

és engedem, hogy Isten igéje érintsen, megnyílok neki, engedem, hogy 

rezonáljon saját történetemmel. Ez már nem a kognitív szint, hanem a 

személyes találkozás pontja, ahol a Szentírás szavai örökre frissen hull-

nak rá szívemre, mint eső a földre, hogy elvégezzék benne a szükséges 

munkát (Ézs 55,10). Majd elbeszélgetek Istennel erről az érintettségről, 

vagyis arról, amit a szöveg megmozdít bennem (oratio) és a végén csak 

elidőzöm az Istennel (contemplatio). A lényeg itt nem a technikán van, 

hanem a rendszerességen és az őszinteségen. Ha nap mint nap, életünk 

minden napján párbeszédbe hozzuk magunkban Isten igéjét saját való-

ságunkkal, ez természetesen elvezet minket a kapcsolat mélyüléséhez 

a már korábban említett módon: a távolságból közeli kapcsolat lesz, a 

közeli kapcsolatból tanítványság, a tanítványságból barátság, a mélyülő 

barátságból pedig vágy a teljes önátadásra a szeretetben. Akik ilyen 

közelről ismerik egymást, azoknak már nem kellenek a szavak, tudnak 

egymással csendben elidőzni szeretetben. Így a hangsúlyok is változnak 

majd a lectio elemei között. Az út elején minden bizonnyal többet időzünk 

a mentális és verbális imánál, és kevesebbet a csendben, később majd 

változnak az arányok, és eljön a nap, amikor kiszárad a mentális ima 

kútja, és Isten ránk borítja a lélek éjszakájának homályát, hogy egészen 

a saját hasonlóságára alakítson minket a szeretetben.

Sokfajta imamód alakult ki az évszázadok folyamán különféle megkö-

zelítésekkel és hangsúlyokkal. Bármelyik hagyomány mentén indulunk 

is el, az imamód rendszeres és kitartó gyakorlása a megfelelő hozzá-

állással előbb-utóbb elvezet a szemlélődő ima csendjébe, az éjszaka 

átformáló homályába.

Az átalakulás folyamatának az eredménye három értékes ajándékban 

foglalható össze:  1. Az ember lelkének legmélyebb vágya beteljese-
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dik. Már nem máshol keresi a beteljesedést, hanem megszabadulva a 

ragaszkodásoktól, függőségektől, az ember bele tud teljesen merülni 

Isten szeretetébe, hazatalál, az állandó jelenben fogadja életét percről 

percre az élet forrásától. És megnyugodva ebben a szeretetben képes 

békében fordulni önmaga és mások felé – egész lényével Isten szerete-

tében nyugszik, és szereti a felebarátot, mint önmagát. 2. Megszűnik az 

elszakítottság érzése – már nem érzi magát elkülönülve, elidegenedve 

Istentől és a teremtéstől, hanem tudatára ébred annak az egységnek, 

amely mindig is jelen volt. 3. Az egységnek és a szeretet szabadságának 

a tapasztalata egyfajta aktív részvételt tesz lehetővé Isten szeretetében, 

vagyis az ember nemcsak önmaga szépségére, teremtett voltának gyö-

nyörűségére, a lét végtelen ajándékára ébred rá, hanem Isten szereteté-

vel képes mások felé fordulni, ami konkrét önzetlen szolgálatban nyer 

kifejezést. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2,20). 

Gyakran találkozunk azzal a téves szemlélettel, amely szembeállítja a 

szemlélődést, a szemlélődő életet a cselekvéssel. A szemlélődő lét nem 

az aktivitás, a cselekvés hiánya. Pont ellenkezőleg, a szemlélődő lét fel-

szabadítja a cselekvést, a cselekvés immár belső szabadságból és Isten 

végtelen kreativitásának gazdagságából fakad. Nem kényszeres, nem 

erőltetett vagy erőlködő, hanem szabadon áramló és erőteljes. Nem Is-

tenért végzett szép szolgálatok kimerítő sora, hanem Isten szeretetének 

állandó munkálkodása bennünk és általunk.

Belső átalakulásunk kihat a kapcsolatainkra is. De mielőtt ennek a 

változásnak a mélyét feltárnánk, rá kell tekintenünk egy másik buktató-

ra is a belső átalakulás útján: a lelki légvárépítésre, amelynek a lényege 

abban áll, hogy az ego a vallásos élményt is állandóan magának akarja 

megragadni. Amikor megtapasztaljuk az ima mélyülését magunkban 

mint az öntranszcendencia útját, vagyis felfedezzük benne a kiutat 

a fájdalmak, ragaszkodások, függőségek csapdáiból, akkor hirtelen 

megjelenik annak a kísértése, hogy a lelkiségünk alapján egyfajta jogot 

vagy alapot formáljunk arra, hogy magunkat a többiek fölé helyezzük. 

Megjelenik a „megvilágosult és fennkölt ego”, és hirtelen ott vagyunk 

megint, ahonnan elindultunk. Jól példázza ezt a buktatót a farizeusról 

és a vámszedőről szóló példabeszéd. Ha fi gyelmesen belegondolunk, 

tulajdonképpen mindketten jóravaló, becsületesen törekvő emberek. Az, 

hogy Jézus hallgatói és mi is kontrasztosan látjuk őket, az a dualisztikus 

gondolkodásból, a mindent egymással szembeállító szemléletből, a ka-

tegorizálásból és előítéletekből fakad. De már mi is előítéletektől torzítva 

olvassuk a szöveget, mert a farizeusról nem az igaz, vallásilag képzett, 

hithű emberre asszociálunk, hanem a farizeusi lelkületre. A vámszedő 

pedig eleve a bűnös kategóriában hagyjuk, mert úgy tálalták elénk. 

Jézus megragadja ezt a kontrasztot, amely előítéletként ott volt/van a 
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hallgatóiban: a farizeus a szent, a buzgó vallásosság megtestesítője, a 

vámszedő a bűnös, eleve azért, mert egy elnyomó rendszer kiszolgálója. 

Nem az embert látják/látjuk, hanem kategóriákat. Jézus pedig kon-

templatív látással állítja elénk a két embert; olyan tükör ez, amelyben 

ráláthatunk imaéletünknek, belső utunknak erre a veszélyes buktató-

jára. A farizeus (vagyis a hívő, Istent buzgón kereső ember) identitását 

továbbra is a másokkal való összehasonlításban keresi, és nem az alapján 

határozza meg, hogy ki ő az Istenben. A vallásgyakorlatok pedig meg-

szűntek számára eszköz lenni a kiüresedés útján, ehelyett céllá váltak, 

amelynek alapján meghatározhatja saját értékét és helyét a társadalmi 

ranglétrán; léte már nem önmagában érték, hanem cselekedetei alap-

ján ítéli meg önmaga értékét másokhoz viszonyítva. Mi is óhatatlanul 

ezt tesszük, amikor elindulunk a lelki úton. De ez nem működik, nem 

vagyunk képesek felülemelkedni saját nyomorúságainkon. Ezek újra és 

újra visszaköszönnek. Elcsíphetjük őket belső monológjainkban, amelyet 

magunknak mondunk magunkról vagy másokról, ahogy viszonyulunk 

önmagunkhoz és másokhoz. És azon kapjuk magukat, hogy erőszakkal 

fordulunk önmagunk ellen, azon részeink ellen, amelyeket kivetendő-

nek, elfogadhatatlannak ítélünk magunkban. Ahelyett, hogy hagynánk, 

hogy a megtöretettségünk legyen a tanítónk, az egónk önmagunk ellen 

fordítja gyengeségeinket. Ez az erőszak és az agresszió kezdete. Hadban 

állunk saját magunkkal és hamarosan másokkal is projekcióink révén. 

Belső békét az Istenben való elnyugvás hoz, az állandó visszatérés a kap-

csolatba és az éjszaka homályába. A vámszedő saját valóságában, igaz-

ságában áll az Isten előtt, és megigazul. Kapcsolatban van önmagával és 

Istennel. Amikor beleállunk az isteni szeretet áramlásába, akkor egyek 

vagyunk az emberiség sorsával, együtt állunk végtelen szépségünkben 

és végtelen megtöretettségünkben az Isten előtt, az élet forrásánál. És 

ez egy végtelenül egységesítő tapasztalat. Minden különbségtétel alapja 

szertefoszlik – kapcsolat születik, olyan kapcsolat, amely áthidal minden 

különbséget. A különbségek nem szembenálló ellentétek lesznek, hanem 

a teremtés gazdagságában felragyogó sokszínűség szépsége. 

Hányszor megtapasztaljuk keresztény köreinkben azt a szomorú je-

lenséget, amikor nemcsak egyénileg, hanem közösségileg is egymás fölé 

helyezzük magunkat – kinek a hite és a gyakorlata az igazibb, a jobb, a 

helyesebb, kinél van az „orthodoxia” és az „orthopraxis”. És hogy ez a 

működésmód mennyire az erőszak és az agresszió forrása, azt az egy-

háztörténelem szomorú eseményei ékesen igazolják.



Úton az egység felé

99

Úton az egység felé

Hogyan érhető el az egymással való igazi egység az imádság útján? 

A kiinduláshoz az egyik alapkérdés az, hogy miként határozzuk meg 

identitásunkat, mihez kötődik identitásunk. Mivel azonosulunk? Csa-

ládi kötelék, nemzetiség, vallási hovatartozás, szerepek, képességek, 

tulajdonságok, tettek, érdemek stb. Ezek mind értékes elemei lehetnek 

annak, aki vagyok, de nem képezik identitásom alapját. Ha az ima elmé-

lyülése elvezet létem és identitásom alapjához, és a vallásgyakorlatom, 

az imagyakorlatom arra szolgál, hogy oda újra és újra visszatérjek, hogy 

habituálissá váljon, hogy ebből a mélységből élek és cselekszem (amint 

láttuk, a folyamat cirkuláris, nem mondható egyszer s mindenkorra 

elvégzettnek), ha engedem, hogy az ima átalakítson, és Isten látásával 

közelíthessek a valósághoz, akkor meg fog valósulni életemben az egység. 

Fokozatosan átélem, hogy nem vagyok különálló, egy vagyok mindennel 

és mindenkivel. Amikor megélem, hogy megtöretettségem ellenére – vagy 

éppen azzal együtt, vagy akár amiatt – Isten előtt végtelenül szeretett 

és értékes vagyok, amikor úgy tapasztalom meg Istent, mint önmagát 

végtelenül ajándékozó szeretetet, és amikor rádöbbenek, hogy nem kell 

többé bujkálnom (1Móz 3), mert pontosan a sebzettségem az, ami által 

sebezhetővé válok Isten szeretetével szemben, hogy a gyengeségem az, 

ami lehetővé teszi, hogy elengedjem a kontrollt, és ráforduljak a végtelen 

Szeretetre (amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős), ilyenkor, ezekben 

a pillanatokban tudok emberségem mezítelenségében úgy állni az Isten 

előtt, mint aki egy az emberek közül, és egy az emberiség szenvedésével. 

De feltevődik a kérdés, hogy mi van a nézetbeli különbségekkel. Ho-

gyan lehet ezek ellenére, illetve ezekkel együtt élni az egységet? Ehhez 

szemügyre kell vennünk a megismerés kérdéskörét: „Ma még csak tü-

körben, homályosan látunk” (1Kor 13,12). Mély, betölthetetlen vágy van 

bennünk Isten után, a szeretet után. Akár tudatában vagyunk, akár nem, 

egész lényünk Isten után sóvárog. Érzékeink Isten jelenlétének szépsé-

gét, édességét keresik, elménk Isten igazságai után kutat, akaratunk 

keresi a jót, az Isten igazságosságát, a memóriánk és képzeletünk Isten 

békéjére és igazságára vágyik. Minden részünk Isten attribútumait ke-

resi. Viszont Isten túl immanens, azaz végtelenül egy velünk, és egyben 

végtelenül transzcendens, azaz egészen Más ahhoz, hogy a megisme-

rés szokványos útjain megragadható legyen. Megismerőképességünk 

úgy működik, hogy a fi gyelem tárgyára irányul, észlelésekre, képekre, 

gondolatokra, emlékekre, érzésekre, fantáziaképekre stb. De Isten nem 

dolog és nem tárgy, hogy ilyen módon megismerhető, megragadható 

legyen. Vannak gondolataink, elképzeléseink Isten dolgairól, de min-

den gondolatunk Istenről, lélekről, bármily mély legyen is, nem elégíti 
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ki a bennük lüktető vágyat Isten iránt, mert minden gondolat Istenről 

kevesebb, mint az Isten. Gondolataink végesek, és a véges ismeret nem 

elégíti ki a végtelen vágyat. Csak a végtelen találkozás, az egyesülés 

a Végtelennel fogja kielégíteni a Végtelen által belénk oltott végtelen 

vágyat. Ebből az következik, hogy csupán kognitív úton nem ismerhető 

meg Isten, hanem csak a találkozásban. Ugyanezen okokból kifolyólag 

az egymással való egység sem valósítható meg a gondolati síkon jelent-

kező nézetkülönbségek feloldásával – az ilyen próbálkozásokból mindig 

csak ütköztetések lesznek. Az ész tudásától, látásától el kell jutni a szív 

tudásáig, látásáig, a nézetek ütköztetésétől a találkozásig. Az egység 

is csak ennek a mély találkozásnak a szintjén valósul meg. Megrendítő 

tapasztalat, hogy amikor ökumenikus lelkigyakorlatok alkalmával kü-

lönböző felekezetűek töltenek több napot egymással közös imádságban, 

egyszer csak lehullnak a válaszfalak, és bár a fontos kérdések körüli 

megosztottság fájdalma nem múlik el, az Isten megtapasztalása szint-

jén teljes egységet élünk meg. Hasonló dinamika ez ahhoz, mint ami a 

samáriai asszonnyal történik (Jn 4,1−26). Nehezen indul a beszélgetés a 

kútnál, mert túl magasak a válaszfalak (samáriai bűnös asszony szem-

ben a zsidó rabbival), már-már el is akad a társalgás a régi hitvitáknál 

az imádás megfelelő helyéről és módjáról. És akkor hirtelen, emberi 

valóságának legmélyebb fájdalmában (nincs férjem) megszületik az 

Istennel való találkozás lehetősége Lélekben és igazságban.

Hogyan segít a szemlélődő ima eljutni az ész tudásától a szív tudásáig? 

Aquinói Szent Tamás gondolatai a megismerőképesség két különböző 

módjáról segítenek világosabban megérteni a kérdést. Különbséget tesz 

a ratio, az értelem és az intellectus között, amit ma intuíciónak mon-

danánk. Az értelem diszkurzív, következtető gondolkodás, sokrétű és 

mozgásban van, a dolgok sokrétűségétől halad előre a dolgok lényegéig; 

fókusza az egyedire, a különbözőre, a diff erenciáltra irányul. Az intuí-

ció pedig diszkurzív vizsgálódás nélkül, egyszerű pillantással ragadja 

meg a lényeget; tárgya az egész, és működése nem diff erenciált.  Az 

ima mélyülésekor fokozatosan elmozdulunk a dualisztikus és tárgyas 

megismeréstől a nondualisztikus, tárgy nélküli megismerés felé, úgy is 

mondhatnánk, hogy a „nem-tudás”, a lényeglátás felé. Szentviktori Hugó 

szavaival: „A megértés ébersége, amely mindent egyszerűnek talál, teljes 

megértéssel, tisztán ragadja meg a lényeget.”  Avilai Szent Teréz pedig 

így fogalmaz: „A Jelenlét, mely ott van a lélek mellett, kiélesíti a lélek 

fi gyelmét mindenre.”  Ez egy nondualisztikus tudatosság, amely arra 
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irányul, hogy jelen legyek annak, ami éppen van, itt és most, előttem, 

anélkül, hogy nekiesnék, hogy szétszedjem, analizáljam vagy ítéletet 

mondjak róla. Ebben az állapotban értelmünk, szívünk, lelkünk nyitott 

és befogadó a jelen pillanatra és mindarra, ami a jelen pillanatban van. 

Ez azt jelenti, hogy úgy fogadjuk és szeretjük a dolgokat, amint vannak, 

függetlenül attól, hogy milyen hatással lesznek ránk, hogy előnyünkre 

vagy hátrányukra szolgálnak-e majd. Tehát nem vetjük el magunkban 

egy darabkáját sem a valóságnak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy 

spirituális megismerés, amely a találkozásban, a kapcsolatban, szubjek-

tum és szubjektum között történik (Én-Te). A racionális megismerés ezzel 

szemben alany és tárgy között feszül (Én-az). Mindkettőnek helye van, 

de az egységre a spirituális látásmód vezet el. A kontemplatív látásban 

Isten szeretetével tekintünk a valóságra – a kontempláció szó gyökere 

a con templum, azaz „a szentéllyel”, „a szentélyben”, vagyis Isten látá-

sával. Rányílás ez a gondolatra, amely természeténél fogva nem a mi 

gondolatunk, és rálépés egy útra, amely természeténél fogva nem a mi 

utunk (vö. Ézs 55,8−9). Meghívás ez egy természetfeletti látásra, amely 

folyamatosan túlmutat és túlvisz önmagunkon és köreinken. 

Ahogyan az ézsaiási idézet is utal rá, ez a látásmód nem eleve adott 

bennünk, hanem az Istennel bejárt utunk, átalakulásunk gyümölcse. 

Ahogyan az ima is alakul bennünk a tárgyas, diszkurzív imától a gon-

dolatokon és érzéseken túli csendes, szemlélődő ima felé, úgy születik 

bennünk a tágasság az Isten látásának befogadására is. Ha a pszichológia 

oldaláról közelítünk a kérdéshez, akkor Fowler munkájára kell támasz-

kodnunk, aki az emberi fejlődés dimenziói (kognitív, érzelmi, erkölcsi 

stb.) mentén mutatja be a hit fejlődésének szakaszait.  Ezek a szakaszok 

nem egyfajta „alacsonyabb” vagy „magasabb” fokot jelölnek, amelyre 

fel kell kapaszkodni, hanem a megismerés, a tudás és értékrend egyre 

komplexebb, diff erenciáltabb és átfogóbb módjait jelölik. Az átmenetek 

változásokat tükröznek a gondolkodásmódban és értelmezési módban, 

és párhuzamosan futnak az emberi fejlődés egyéb dimenzióival. Fontos 

megjegyezni, hogy amikor a hit fejlődéséről beszélünk, akkor ez alatt 

nem hittartalmakat értünk, hanem azt a személyes módot, ahogy az 

ember a vallás elemeivel válaszol a transzcendensre – tehát találkozás-

ról és kapcsolatról szól. Mivel a hit fejlődése a többi emberi dimenzió 

fejlődését is feltételezi, azok a fejlődési szakaszok, amelyek hordozzák 

az egységesítő látásmódot, csak az életközép táján és azután jelennek 

meg. Egységesítő és egyetemes hitként defi niálja Fowler skálájának ezt 

a két utolsó szakaszát. Nevükben hordozzák mindazt, amit a szemlélődő 

ima megterem bennünk. Fowler megfogalmazásában az egységesítő hit 

  F  2000.
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nyitottságot jelent a mélyebb spirituális tapasztalatokra, képességet a 

paradoxonok elfogadására, az árnyaltabb látásmódra, a megértésre, az 

ellentétek kibékítésére önmagunkban. Az egyetemes hit szakasza pedig 

az előző szakaszban kialakult szemléletmód életre váltásáról szól, a sze-

retet és az igazságosság tevékeny megvalósításáról, ami veszélyekkel, 

elutasítottsággal és esetenként mártíromsággal jár. Fowler megállapítja, 

hogy erre a két szakaszra, főleg az utolsóra igen kevesen jutnak el – való-

színűleg azért, mert a szeretet és igazságosság hegyi ösvényein néha igen 

ritka a levegő, vagy Jézus metaforájával élve, a szűk kapu és a keskeny 

ösvény kevésbé népszerű. 

Az egységesítő látás tágassága nem jelent sem szinkretizmust, sem 

prozelitizmust. Nem képez alapot arra, hogy valaki magát a többi „még 

meg nem világosult” keresztény vagy istenkereső fölé helyezze, hanem azt 

jelenti, hogy az ember békében van Istennel, önmagával és a világgal, és 

szeretettel, alázattal, egyszerűséggel van jelen a liturgikus imában, egy-

háza struktúráiban, hitrendszerében stb. Értő szeretettel és érett hittel 

hordozza embertársainak és egyházának gyengeségeit. Tehát ez olyan 

tágasság, amely nem tagadja meg a saját kiindulópontjait sem, hanem 

másképp tanulja meg értékelni azokat. A kitágult szív tágasságából tekint 

rájuk, értékeli bennük az út lényeges elemeit, de identitását már nem ezek 

alapján határozza meg dualisztikusan, másokat kizáró módon, valamivel 

vagy valakivel állandóan szembehelyezkedve ahhoz, hogy állíthassa ön-

magát. Identitása már egészen máshol van, az alapoknál, a lét alapjainál, 

az igazi forrásnál, a lét forrásánál, ahol együtt állunk az Istenben, Isten 

előtt. Az egységesítő hitnek már nem igénye, hogy védőbástyákat vagy 

lövészárkokat alakítson ki maga körül, ahonnan hitcsatákat kellene vívni 

önazonossága vagy az igaza védelmében. Az ilyen módon átalakult személy 

képes mentorrá, a felnövekvő nemzedék kísérőjévé, támaszává válni.

Kihívások

Milyen hívásokat és kihívásokat jelent mindez számunkra keresztény 

hitünk megélésében és átadásában? Milyen kihívásokat jelent a hitok-

tatás és a gyülekezeti munka szempontjából? Sokkal kényelmesebb volt 

az a felfogás, amely a misztikus imatapasztalatok valóságát az egyszerű 

keresztény számára elérhetetlen régiókba száműzte, ahova csak egy szűk 

körű elitnek van bejárása. Nyugodtan ellehettünk magunknak a magunk 

kis szűk, jól körülbástyázott köreiben. A hívás azonban egyetemes, mind-

annyiunknak szól. Talán jó megfontolnunk Karl Rahner agyonidé zett 

mondatát, miszerint a 21. század kereszténye vagy misztikus lesz, vagy 

megszűnik bárminek is lenni. Elég végignézni gyülekezeteink állapo-
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tán európai viszonylatban, hogy tudjuk, ha a fi atal nemzedékeket nem 

sikerül eljuttatni az Istennel való személyes találkozásra, templomaink 

hamarosan teljesen kiürülnek. És elég fi gyelemmel kísérnünk a világ hí-

reit, hogy zsigereinkben érezzük az egységesítő, non-dualisztikus látás- 

és létmód kialakulásának életbevágó szükségességét. Mit tehetünk hát 

gyülekezeti szinten, és hogyan forduljunk a felnövekvő nemzedékekhez?

Hitoktatókkal beszélgetve újra és újra szembesülök a dilemmáikkal 

és küzdelmeikkel, hogy miként lehet az élő hitet átadni tanítványaiknak 

kötelezővé vált oktatási struktúrák és követelményrendszerek között, 

amelyek szinte automatikusan ellenállást és elutasítást váltanak ki a 

fi atalokban. Nagy kihívás megtalálni a szükséges fegyelem eszközeit, 

és eleget tenni az oktatási rendszer alapvető követelményeinek úgy, 

hogy közben ne alakítsunk ki negatív istenképeket, vagy ne erősítsünk 

rá már meglévő torz istenképekre. 

Egy másik kihívás abban áll, hogy miként lehet a hitoktatásban úgy 

nyitni meg a fi atalokat más vallások, más hagyományok felé, hogy köz-

ben ne relativizálódjon a szemükben a saját hagyományuk. Az egységes 

látásmódhoz fokozatosan lehet eljutni. Egy fi atalnak bele kell növekedni 

egy hagyományba, szocializálódnia kell egy vallási kultúrában. Előbb 

otthon kell lennie valahol, hogy utána rá tudjon nyílni egy tágasabb 

látásmódra. Ez mindig egy fejlődési folyamatot feltételez. Érdemes 

odafi gyelni egy fi atal felnőttek vallásosságát vizsgáló longitudinális 

tanulmányra, amelyet az elmúlt évtizedben készítettek az Egyesült 

Államokban.  Az eredmény arra mutat rá, hogy a múlt század végén 

elterjedt mentalitás, mely az egységesítő, „megvilágosult” látásmód 

jegyében a különbözőségeket oly módon kívánja tisztelni, hogy az egyes 

hagyományok nem fogalmazhatnak meg állításokat az igazságról vallott 

nézeteikről, mert az sértené a másikat, a különbségek elértéktelenedé-

séhez vezet, és negatív következményekkel jár, ha a fi atalok nevelése is 

ennek a jegyében folyik. A felmérés kimutatta, hogy az ilyen rendszerben 

nevelt fi atalok vallásilag nem tudtak mihez kötődni, következésképpen 

a vallás irrelevánssá vált a számukra, és minden szervezett vallásosság-

nak hátat fordítottak. Egy további következmény pedig a fundamenta-

lizmus megjelenésében és megerősödésében mutatkozott meg ennek a 

nemzedéknek a köreiben, ami azzal magyarázható, hogy a teljes nihil 

légkörében a merev struktúrákban keresik a fi atalok a biztonságot. 

Wikström hasonló jelenségről számol be európai viszonylatban.  

De ott van a többi nemzedék kérdése is. Miként lehet a középgenerációt 

megsegíteni az ima elmélyülésében? Az életközép tájékán, amikor min-
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den átrendeződik az életünkben, amikor revideálásra kerül az életálom, 

amikor új módon találkozunk a polaritásokkal magunkban (a fi atal-

ság−öregség, férfi asság−nőiesség, alkotás−pusztítás, oldódás−kötődés 

kérdésköreivel életünkben),  természetes módon bekövetkezik az ima, 

az istenkapcsolat változása is. Így vagy úgy, de bekövetkezik az éjszaka 

homálya az imában, és amit az ember krízisnek él meg, az valójában 

az elmélyülés, az új élet, új perspektívák kezdete. De ki áll az őszintén 

kereső hívő emberek mellett, hogy ezt az új útszakaszt mélységeiben 

végigjárhassák? Az emberekben mély szomjúság és éhség van a spiritua-

litás, a megújulás, a lelki béke után. Divatossá vált egzotikus utakon 

keresni a megvilágosodást. De milyen tereket, lehetőségeket nyithatunk 

meg gyülekezeteinkben híveink számára az imában való növekedésre, 

elmélyülésre? Jó hírnek számít, hogy Magyarországon egyre jobban ter-

jed a lelkigyakorlatos kultúra, növekszik az igény a csendes, imádságos 

elvonulásra. De hogyan lehetne ezeket a lehetőségeket a gyülekezeti 

életbe is elvinni, főleg azok számára, akik bármilyen okból kifolyólag 

nem tudnak elvonulni mindennapi életükből, hogy elcsendesedjenek?

Csak kérdéseim vannak ezekkel a területekkel kapcsolatban. Egy 

viszont biztos: magunknak is az átalakulás útján kell lennünk ahhoz, 

hogy egyáltalán meghalljuk a kérdést, felismerjük a kihívást. A belső 

csendből – az Istenre és az egymásra fi gyelésből – fognak születni a 

válaszok, Lélekben és igazságban. Igazságban, azaz a valósággal való 

őszinte szembenézésből és Lélekben, aki szünet nélkül dolgozik bennünk, 

hogy gyümölcsei megjelenjenek életünkben, és végtelen kreativitással 

újítja meg elavult struktúráinkat, ha engedjük és együttműködünk.
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Bevezetés

A pusztai atyák és Luther? Mi köze a kettőnek egymáshoz? A történe-

lemben több mint ezer esztendő választja el a Krisztus utáni 4. század-

ban élt aszkétákat a kora újkori katolikus egyházat 1517-ben alaposan 

felforgató Luthertől. A ma élők előbbiekre másfél, utóbbira fél évezred 

távlatából tekintenek vissza. Luther teológiai örökségének ápolói számá-

ra az egyetemes egyháztörténet azon korai szakasza, melyben Egyiptom 

sivatagaiban oly elmélyült Krisztus-keresés zajlott, gyakran fehér folt 

csupán. Joggal adódhat a kérdés: mi köze a sivatagi remetéknek Luther 

tanításához? És miért kerül egy 21. századi, imádságról szóló magyar 

evangélikus tanulmányba a pusztai szerzetesek lelkisége? 

A kapcsolódási pontok keresésére három felismerés indított. 

Az első a történelmi párhuzam. A pusztai szerzetesek megjelenése és 

Luther fellépése is az adott kor (lelki) krízisben lévő hivatalos egyházá-

nak dilemmáira adott válaszként értelmezhető. A pusztai szerzetesek az 

egyház államosításának nyomasztó helyzetével álltak szemben. A világ 

a szemük láttára hódított egyre nagyobb teret a keresztény közösségek 

struktúráiban és hivatali képviselői között. Az egyháztörténészek egy-

behangzóan állítják, hogy a remeteség és a szerzetesség megjelenése 

a maga „elementáris erejében a Konstantinusz által elindított egyházi 

változások elleni tiltakozásként értelmezhető”.  A pusztai atyák ebből a 

szempontból protestáns egyháztörténeti értelmezésben ugyanolyan re-

formátornak tekintendők, mint az a Luther, aki ezer évvel később próbálta 

az ige tekintélyét az akkori totális egyházi hatalom ellenében érvényre 

juttatni. Ha úgy tetszik: Luther és a pusztai atyák egy sorban állnak 

az egyházat megreformálókkal, Krisztushoz igazítani szándékozókkal.

  W  1947, 136. o. Ugyanerre a nézőpontra jut lelkiségi megközelítés felől a ben-

cés Söveges Dávid, aki a pusztai szerzetesség megjelenésének legvalószínűbb okát „a 

konstantini fordulattal beállott egyházi eltömegesedés és erkölcsi süllyedés” hatására 

vezeti vissza. Vö. S  1993, 41. o.
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A második Luther szerzetesi háttere. A hazai kutatás mind ez ideig alig 

számolt komolyan azzal a ténnyel, hogy Luther ágostonos szerzetesként 

került kapcsolatba a hittel. Szerzetességére legtöbbször reformátorrá 

válásához szükséges intermezzóként vagy a katolikus egyháztól való 

eltávolodása utolsó állomásaként tekintenek. E felszínes látásmód csupán 

a heroikus reformátor kivételességét sugallja és tartja fenn. Tény, hogy 

Luther rendkívül negatívan viszonyult a szerzetességhez mint olyan 

életformához, mely pusztán külsőségek − csuhák, tonzúrák és mecha-

nikusan ismételgetett szövegek − segítségével remélte Isten jótetszését 

és az üdvösséget megszerezni.  A formaságok elítélése mellett azonban 

élete végéig megőrizte a rendben elsajátított belső irányultságot: Isten 

vigasztaló jelenlétének az imádságban és az igében való szüntelen ke-

resését. Luther imádságos gyakorlata, az igével való érintkezése a medi-

táció útján − úgy, ahogy azt az Ágoston-rendiek akkoriban gyakorolták 

− mélyen benne gyökerezik a szerzetesi hagyományban. A szerzetesi 

hagyomány alapjai és a szerzetesrendek által képviselt lelkiség pedig a 

pusztai atyák tapasztalataiból, felismeréseiből és tanításaiból ered. Így 

kerülnek közel egymáshoz a sivatagi atyák és Luther Márton.

A harmadik kapcsolódási pontot Luther teológiájának misztikája adja. 

Az utóbbi évek Luther-kutatási irodalma egyértelműen igazolta, milyen 

szervesen kapcsolódik Luther teológiája a középkori német misztikához.  

Misztika alatt nem valamilyen teológiai irányzatot vagy titokzatosságot 

értek, hanem olyan látásmódot, mely önmagában egyesíti Isten szemé-

lyes megtapsztalását és a teológiai refl ektálást. Luther egyházmegújí-

tási szándéka, lelkipásztori fellépése és teológiai munkássága saját, 

személyes és belső hittapasztalatából fakadt. Írásainak csúcspontján 

pedig újra meg újra megjelennek a Krisztussal vagy az Istennel való 

legbensőbb egység és egyesülés leírásai rendkívül plasztikus képekben. 

Ebből a szempontból tekinthető Luther misztikusnak. Bernd Hammnak 

sikerült olyan defi níciót találnia, mely elég tág ahhoz, hogy a különböző 

egyháztörténeti korszakok fogalmi sajátosságain és lelki hangsúlyain 

túl összefoglalja minden misztikus gondolkodás és teológia lényegét: 

„Az ember misztikus istenkapcsolatában mindig Isten boldogító közel-

ségének személyes, közvetlen és teljes megtapasztalásáról van szó, mely 

az Istennel való bensőséges egyesülésben éri el célját.”  

  Vö. V  1991, 36−37. o.
  Ennek egyik legszembetűnőbb jele, hogy Luther maga rendezte sajtó alá és adta ki 

nyomtatásban először 1516-ban, majd 1518-ban saját előszavával ellátva a Német teológia 

című könyvet. Ez a mű a keresztény misztikus lelkiség összegzésének tekinthető. A ku-

tatások alapját Hermann Hering 1879-ben(!) megjelent Die Mystik Luthers című könyve 

adta. Ennek felismeréseit vitték tovább többek között Bernd Hamm és Volker Leppin.
  H  2007, 243. o.
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Isten közelségének szenvedélyes keresését, a vele való betöltekezés 

lelki útját, a benne való élet formáit a keresztény egyház történetében 

legelőször a pusztai atyák „tapogatták ki”, ízlelték meg és hagyományoz-

ták tovább. A keresztény misztika Egyiptom pusztáiban öltött alakot. 

A szenvedélyes Krisztus-szeretet így kapcsolja össze a sivatagi atyákat 

és a német reformátort.

A következőkben Luther és a pusztai atyák közös felismeréseit szem 

előtt tartva először azt szeretném bemutatni, hogyan tekintettek az 

emberre, miben látták életének és személyiségének lényegét. Ezt kö-

vetően az imádságról alkotott felfogásukat, majd praktikus gyakorlati 

tanácsaikat hasonlítom össze egymással.

Élet a kettősségben
Kívül és belül − a jézusi felismerés
Minden hívő ember tapasztalata, hogy az Istennel való találkozásban, 

a Szent megtapasztalásában az ember teljesen más szögből lát rá saját 

életére, tetteire és önnön magára, mint azt eddig tette. Isten előtt és 

Isten jelenlétében egyaránt felfedezi saját árnyoldalait és énjének új 

dimenzióit. Az emberi lét tehát kettősségben zajlik: egy Istenre irányuló, 

felé törekvő, belőle fakadó és ugyanakkor egy tőle elidegenedett, vele 

nem − vagy csak formálisan − számoló „részben”. 

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus ezt a kettősséget a „kívül” és 

„belül” fogalompárba sűrítve láttatta meg újra és újra hallgatóságával.  

Legmarkánsabban az írástudókkal és farizeusokkal folytatott vitájában 

jelenik meg ez a különbségtétel. Az ő vallásos életükön azt kritizálja, 

hogy ha öntudatlanul is, de fenntartják a kettősséget életükben maguk 

és Isten között. Méghozzá azáltal, hogy nem foglalkoznak azzal, mi van 

bennük legbelül. 

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók 

vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, 
de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztáta-
lansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemé-

ben, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.” 
(Mt 23,25−28) 

  Jézus egész tanításán végighúzódik az emberi élet kettősségének ismerete, visz-

szásságainak feltárása és folyamatos fi gyelemmel kísérése. Meggyőződésem, hogy ez a 

felismerés Jézus lelkiségének egyik legfontosabb jellemvonása. Tanításainak végső célja 

pedig nem más, mint hogy az embert e kettősségből, a világ és Isten szétválasztásából 

az egységre hívja. Vö. az erről szóló rövid tanulmányt: P  2017, 375−376. o.
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Ez az ige rávilágít arra is, hogy ez a kettősség egyfajta meghasadtsá-

got is jelent. Az ember sokszor még érzékelni sem képes a maga kettős 

gondolkodását és állapotát. A kettősségben való élet jézusi felismerését 

Pál apostol továbbviszi leveleiben. A „kívül” és „belül” fogalompárt az 

ember egész egzisztenciáját magukban foglaló „óember” és „új ember” 

kifejezésekben tágítja ki: 

„…vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és go-
nosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és 

elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint 
valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Ef 4,22−24)

A páli gondolkodásban már egy újabb dimenzió is felfedezhető: a 

változás folyamata, melyet a ruhacseréhez hasonlít. A régitől úgy kell 

és lehet megszabadulni, ahogy az ember leveszi elhasználódott vagy 

piszkos öltözetét, és magára veszi az ünnepit és tisztát. 

Pál a kettősségben való élet megvilágítására egy másik képpárt is 

gyakran használ leveleiben: a „test” és „lélek” kifejezéseit. Ebben a 

fogalompárban már sokkal konkrétabban megragadható, hogy az első 

pusztán a csak materiába ragadt, a második az Isten által életre hívott 

és betöltött életformát jelöli:

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten 
Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az 
övé. […] Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lé-

lek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.” (Róm 8,9.13)

Testben és lélekben − a pusztai atyák gyakorlata
A pusztai szerzetesek számára mindenek mértékét a Szentírás adta. 

Krisztushoz, az Élethez eljutni számukra azonban csak azokon keresztül 

volt lehetséges, akiknek saját tapasztalatuk volt róla. Ezért tartották 

rendkívül fontosnak az Írás mellett az apostoli hagyományt és azok ta-

nítását, akik annak kipróbált követői voltak. Gabriel Bunge így jellemzi 

ezt a törekvésüket: „Csak aki maga is az ő [az apostolok] lábnyomukba 

lép, remélheti azt, hogy ugyanúgy eljut az úton a célig, mint ők.”  Idézi 

Evagriosz Pontikoszt − a 4. századi remeték egyik legnagyobbját −, 

akinek szavaiból kiderül, mennyire hűségesen őrizték mindazt, amit 

keresztényként kaptak:

„Úgy illik azoknak, akik annak az útján akarnak vándorolni, aki 

azt mondta: »Én vagyok az út és az élet«, hogy azoktól tanulja-

  B  2017, 24. o.
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nak, akik előttük vándoroltak, és beszéljenek velük arról, ami 
hasznos, és hallják tőlük mindazt, ami segít, nehogy valami olyat 

vezessenek be, ami idegen a járásunktól.”

A test és lélek kettősségének gondolatát a pusztai atyák a Római levél 

szellemében veszik át Páltól. A pusztában tapasztalatuk az volt, hogy 

minden, ami a test szükséges táplálásán túlmegy, kárára van a léleknek 

és a lelki életnek. „Minél jobban virágzik a test, annál jobban gyengül a 

lélek, és minél jobban gyengítik a testet, annál jobban virágzik a lélek.”  

− mondja Dániel atya. Különösen hangzanak ezek a szavak egy olyan 

korban, amikor a testiség a kultúra legfőbb szimbólumának számít, és 

szinte mindenek felett áll. A pusztai atyák azonban szó szerint vették a 

testnek a Lélek elleni hadakozását, ezért nem ismertek megalkuvást az 

étel és ital fogyasztásának minimalizálásában sem. 

De a test nem csak a gyomorral egyenlő. Van egy olyan testrésze az 

embernek, mely különösen is ellensége a lélek békességének, és csak 

keveseknek sikerül megszelídíteniük. Epifániosz atya ezt tanítja a nyelv-

ről: „Az igazak hibája az ajkakon található, az istenteleneké az egész 

testhez tapad.”  A felesleges beszéd és az üres locsogás eltávolítja a lelket 

és a fi gyelmet Istenről. Hogy a belső Istenre irányultság megmaradjon, 

egészen különös tettekre is képesek voltak a nyelv megfékezése érde-

kében. „Agathon atyáról mesélték: három évig hordott egy kavicsot a 

szájában, míg boldogult a hallgatással.”  A mai ember számára minden 

bizonnyal extrémnek és túlzottnak tűnik a test (jelen esetben a nyelv) 

ilyetén fegyelmezése. Epifániosz atya tanítása azonban bepillantást 

enged abba a lelkiségbe, mely valóban semmi külső, testi tevékenységet 

nem végzett az igéhez való mély, lelki kapcsolódás nélkül:

„A kánaáni asszony kiált, és meghallgatásra lel (Mt 15,22), a 
vér folyásos asszony hallgat, és boldognak mondják (Mt 9,20), a 

farizeus pedig hangosan ordibál, és kárhoztatják, a vámszedő ki 
sem nyitja a száját, és meghallgattatik.” (Lk 18,1−14)

  Uo. 23. o.
  AP 186. A megadott számok nem oldalszámok, hanem az egyes mondások könyvben 

található sorszámai.
  AP 207.
  AP 97.
  Vö. Evagriosz Pontikosz Anatolioszhoz írt levelét, melyben a szerzetesi öltözék bib-

liai-lelki értelmét tárja fel testvére előtt. A szerzetesi ruha felöltése a benső átalakulás 

kifejeződése, tükröződése volt. Gabriel B  magyarázatai még teljesebb bepillantást 

engednek a habitus viselésének lelki folyamataiba (2017, 45−65. o.).
  AP 201.
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A nyelv megfékezésének legmélyebb értelme nem a test legyőzésében 

keresendő, hanem a csendesség elérésében. Azért igyekeztek az atyák 

oly akkurátusan megzabolázni beszédüket, hogy elérjék azt a csendet, 

melyben maga Isten hallgatja meg az ember lényének legmélyebb rez-

zenéseit. A nyelv megfékezése a csendes imádságot szolgálja.

A testtel folytatott harc a pusztai atyák szemében fontos ugyan, de 

nem minden. Az igazi küzdelem az ember lelkéért és az ember lelkében 

zajlik. 

„Izsák atya elment az agg Poiménhez, és látta, ahogy az egy kevés 
vizet önt a lábára. Mivel szabad volt beszélnie, ezt mondta neki: 
Hogy adhatták egyesek magukat olyan rendkívüli szigorra, hogy 

testükkel keményen bántak? Poimén atya erre ezt mondta: Nem 
arra tanítottak minket, hogy a test, hanem hogy a szenvedélyek 
pusztítói legyünk.”

A kívül és belül jézusi kettősségét a pusztai atyák a test és lélek 

valóságában élték meg. A testükkel folytatott küzdelem ugyanakkor 

csak az első állomása volt − amint ezt a későbbiekben még részletesen 

tárgyalni fogom − a bensejükben vívott harcnak saját lelkük üdvéért. 

Azt azonban meg lehet állapítani, hogy ez a küzdelem végső soron arra 

szolgált, hogy életük kettősségéből eljussanak az Istennel való egységbe.

Ó-Ádám és új ember − Luther tanítása

Amilyen mélyen hétköznapi életük alapjává tették a pusztai atyák Jé-

zusnak az emberi lét kettősségét feltáró diagnózisát, olyannyira idegen 

az a mai evangélikus identitás számára. Ezzel nem csupán egy fontos 

lábnyomot veszített el az evangélikusság a keresztény élet ösvényén, 

hanem olyan tájékozódási pontot is, amely a végső célhoz, az Istennel 

való személyes és közvetlen kapcsolathoz segítene. Azért visszás az 

evangélikus lelkiségnek ez a hiányossága, mert az egyedül hit általi 

megigazulás lutheri tétele teljességgel érthetetlen és a levegőben lóg a 

kettősségben élt élet dimenziója nélkül. Luther még számolt az ember 

kettős természetével. A keresztény ember szabadságáról írt értekezé-

sében ez áll:

  AP 758. Ezen tanulmány kereteit meghaladná a pusztai szerzeteseknek a testük elleni 

küzdelmét Luther idevágó kijelentéseivel összehasonlítani. Itt csak utalok arra, hogy 

A keresztény ember szabadságáról szóló írásában nagyon hasonló gondolatot fogalmaz 

meg: „…mindenki maga könnyen kitapasztalhatja, milyen mértékben, vagy mint mondják, 

milyen kímélettel kell fegyelmeznie testét, mert annyit fog böjtölni, virrasztani, dolgozni, 

amennyit elegendőnek lát teste lazaságának és kívánságainak megfékezésére.” P  

1983, 51. o.
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„Az ember ugyanis kettős természetű: lelki és testi. Lelki termé-
szete szerint – amelyet léleknek neveznek – lelki, belső, új ember; 

testi természete szerint – amelyet testnek neveznek – testi, külső, 
ó ember. […] ugyanabban az emberben két egymással szemben 
álló ember harcol, mert a test kívánsága ellenkezik a lélekkel, 

és a léleké a testtel…”

Az emberben ezek szerint két én él és hat egyszerre. Egy külső és egy 

belső; az ó- és az új ember. A lelkiség hagyományában állva Luther is 

tud a harcról, amelyet e két én vív egymással. Ezért van szükség arra, 

hogy „az ú j ember oly nagymé rté kben gyarapodjon […], amennyivel a 

test é s az ó ember zsugorodik”.

Az élet nagy feladata, hogy ez az új ember erőre kapjon. Hogy tér jus-

son neki, ahol kiteljesedhet. Hogy ne nyomja el a másik. Luther az egész 

emberi életet az utolsó földi sóhajtásig bezáróan e két „én” küzdelmének 

tekinti. „Mert ne legyen má s ez az é let, mint gyű lö let az ó -Á dá m irá nt, 

é s keresé s, vá gyó dá s az ú j ember szerint való  é letre.”  Ha az új ember 

nem harcolja egy életen keresztül ezt a harcot az óember ellen, akkor 

minden, amibe belekezd és minden, amit tenni akar, menthetetlenül az 

óember hatása alá kerül. Így a legjobb szándékkal megkezdett dolgok 

is a visszájára fordulnak.

„Helyzetü nk való já ban a kö vetkező : kell, hogy Á dá m kitaka-

rodjé k – Krisztus pedig beté rjen hozzá nk. Á dá mnak meg kell 
semmisü lnie – Krisztusnak pedig egyedü l uralkodnia é s jelen 
lennie. Ezé rt nincsen vé ge ebben az é letben a mosdatá snak é s 

megtisztí tá snak; mivel a velü nk szü letett Á dá m azokat a jó cse-
lekedeteinket is, amelyeket a megkezdett é s nö vekvő  ú j é letben 
teszü nk, megrontja é s bű nné  teszi, ha Isten nem arra lenne te-

kintettel, hogy a kegyelem má r elkezdte tisztá ra mosá sunkat.”

Azt, amiről itt szó van, mikor az ember személyéről, árny- és fény-

ol daláról beszélünk, a modern pszichológia önismeretnek nevezi. Az 

eddig leírtakból kitűnik, hogy az ilyetén önismeret milyen szervesen a 

lelkiség, a spiritualitás része. Jézusnak a „kívül-belül”-ről szóló irány-

mutatása, a pusztai atyák praxisa és Luther teológiai felismerései egy-

szerre mutatják: az ember önmagába tekintés nélkül nem jut előbbre 

Isten megismerésében és főleg nem megtapasztalásában. Az óember 

ugyanis nem nyitott, hanem zárt. Alapvetően minden előtt, ami kicsit 

  P  1983, 34. o.
  LVM 5: 593. o.
  Uo. 32. o.
  Uo. 54. o.
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is megingathatja, megkarcolhatja szerepében. Istennel szemben is zárt. 

Az önismeret segít ezt a páncélt, vértet felnyitni.

Luther számára egyáltalán nem volt ismeretlen fogalom az önismeret. 

Tud arról, hogy a Legfőbbel való találkozás során az ember találkozik 

önmagával is, pontosabban szembesül önmagával, miközben énjének 

eddig számára ismeretlen dimenziói tárulnak fel. 

„Engedd, hogy Isten Isten legyen! Nyugodj meg abban, hogy ő 
többet tud rólad, mint te magad. Azért nézd az égi képet, Krisz-

tust […] ne téveszd őt szem elől, és csak Krisztusban keresd ma-
gadat, ne önmagadban, akkor őbenne örökké meg fogod találni 
magadat.”

Igazi énjére és valójára az ember Luther szerint Krisztusban talál rá. 

Mert Isten többet tud rólunk, mint mi magunk. A keresztény önismeret 

alapja és kiindulópontja, hogy Isten jelenlétében új megvilágításba ke-

rül az emberi személyiség. Isten istenségének elismerése és érvényre 

juttatása is az önismeret talaján megy végbe. 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg 

vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ne próbál-
jatok enyhíteni terheiteken, ne nyugtatgassátok magatokat, ezt 
én akarom megcselekedni veletek. Miért maradtok mégis ön-

magatoknál? Hagyjátok ott magatokat, és jöjjetek énhozzám: 
kételkedjetek magatokban, és reménykedjetek bennem. Ahogy 
Ábrahám is elment a maga országából, barátai köréből és atyja 

házából [1Móz 12,1]. Mert mi magunk vagyunk atyánk háza; mi 
magunk vagyunk a világ. Önmagunkból kell tehát kimennünk...

Az embernek ki kell önmagából lépnie, el kell hagynia magát ahhoz, 

hogy Krisztushoz közelebb kerüljön, és részesülhessen a vele való kö-

zösség áldásaiban. 

Az óember meghalásának és az új ember születésének színterét Luther 

a keresztség szentségében látja megvalósulni. Ebben megy végbe az az 

átalakulás, mely Isten felé viszi az embert. A keresztség egy életre szóló 

meghívás az Istennel való közösségre és egy életre szóló feladat az ember 

számára a vele való találkozásra. A Nagy kátéban ezt így magyarázza: 

„…a vízbe merülés és újra kiemelkedés jelzi a keresztség erejét 
és hatását. Ez pedig nem más, mint az ó-ember megölése, és az 
új ember feltámadása: e kettőnek kell történnie bennünk egész 

életünkön át. A keresztyén élet tehát nem más, mint mindennapi 

  LVM 6: 117. o.
  Uo. 59. o.
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keresztség: egyszer elkezdjük, és mindig benne élünk. Állandó-
an szükség van ugyanis arra, hogy mindig kiseperjük azt, ami 

az ó-emberé, és előjöjjön az, ami az újé. De mi az ó-ember? Az, 
amit Ádámtól örököltünk: haragvó, gyűlölködő, irigy, tisztátalan, 
fösvény, rest, gőgös, sőt hitetlen, minden bűnnel fertőzött, és 

természete szerint semmi jó sincs benne.”

Luther ó- és új emberről szóló tanítása új dimenziót nyithat az evan-

gélikus identitás területén. Kétségtelen, hogy kijelentései a lelkiség útja 

felé mutatnak. Ezek szerint a keresztség naponkénti megélése lenne a 

hívő feladata. Az önismeret szintjén talán egyfajta vizsgálatra lehet 

gondolni, melyben naponta mérlegre kerülnek az ember döntései, szavai, 

gondolatai és emberi kapcsolatai.

Élet Istenben

Az óember halála és az új ember feltámadása, a test kívánságai ellen 

folytatott küzdelem a lélek kivirágzásáért, a „kívül és belül” közötti 

disszonancia felismerése és az Istennel való egységre jutás törekvése 

nem az ember, hanem a Szentlélek munkája. Abból tudhatja az ember, 

hogy az isteni Lélekkel van dolga, hogy valami rezonált benne arra az 

újra és mennyeire, melynek hívását elkezdte szomjazni és keresni. Azért 

spirituális a hívő élete, mert az isteni Lélek, a Spiritus Sanctus formálja, 

hozza elő; az ember pedig az ő munkálkodására fi gyel, vezetését keresi. 

Ez a Lélek viszi el őt Isten közvetlen közelébe és ajándékoz neki új 

életet Istenben. Istent azonban csak „lélekben és igazságban” (vö. Jn 4,23) 

lehet megközelíteni, vagyis imádni. A pusztai atyák számára a lélekben 

és igazságban való imádás − ismét mélységes biblikussággal − egyet 

jelentett „a Szentlélekben és az Elsőszülött Fiúban”  való imádkozás-

sal, akinek lényege az igazság. Aki tehát a Lélek jelenlétében van, vagy 

akiben ez a Lélek van, az van közel az Atyához és részesedik a Fiúban. 

A Szentlélek terébe való belehelyezkedés színtere pedig az imádság. 

Az atyák imádsága

A pusztában élők elképzelhetetlennek tartották, hogy mindenféle elő-

készület nélkül kezdjenek bele az imádságba. Tapasztalatuk alapján jó 

okuk volt erre. Izsák apát így beszél erről:

  P  1983, 242. o.
  B  2014, 29. o.
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„…amivel a lelkünk az imádság ideje előtt foglalkozik, az emlé-
kezet szükségképpen azt fogja elénk idézni az imádság alatt is. 

[…] Könyörgés közben ugyanis lelkiállapotunk mindig az előző 
lelkiállapotunkból alakul: amikor letérdelünk imádkozni, ugyan-
azokat a cselekedeteket, szavakat és emlékeket idézik elénk.”

Az idézetben a „lelkiállapot” és az „emlékezet”, vagyis az elme szinte 

cserefogalmakként szerepelnek. E szerint a gondolatoknak és a gondol-

kodásnak döntő befolyása van a lélek állapotára. Az imádságba tehát 

csak egy bizonyos lelki nyugalommal és elcsitultsággal lehet belépni. 

Erről nagyon plasztikusan tanít az egyik névtelen atya: 

„Ahogy lehetetlen, hogy valaki a fodrozódó víztükörben megfi -

gyelje a maga arcát, úgy a lélek sem képes összeszedetten Istenhez 
imádkozni, ha előtte nem tisztult meg az idegen gondolatoktól.”

A gondolatok úgy jelennek meg ebben a tanításban, mint a víz felü-

letén a fodrozódó habok, melyek zavarják a felület nyugodtságát. A víz 

kisimultsága szükséges ahhoz, hogy tisztán visszatükrözze azt, ami 

felette van: az eget vagy a fölé hajló ember arcát. Az imádság mint 

befelé fi gyelés és mint önismereti tükör jelenik itt meg. Izsák apát egy 

másik természeti képpel így szemlélteti, mire képes a megtisztult lélek:

„Lelkünk méltán hasonlítható a fi nom pehelyhez vagy a könnyű 

tollhoz. Ez ugyanis, hacsak kívülről nem éri valami nedvesség 
s így el nem nehezül, könnyű súlyánál fogva a legkisebb szellő 
segítségével is, mintegy természetszerűleg felemelkedik a ma-

gasba, az ég felé. […] Így van ez a lelkünkkel is. Ha nem terhe-
lik bűnök és világi gondok […], akkor a mintegy természetéhez 
tartozó tisztaságánál fogva felemelkedik, s a lelki elmélkedés 

legcsekélyebb fuvallatára is a magasba száll: elhagyja mindazt, 
ami kicsinyes, földi, s az égiek és láthatatlanok felé szárnyal.”

Az imádság Izsák szerint egyben szárnyalás és felemelkedés Isten felé. 

Ráadásul természetszerű felemelkedés, mintha arra lenne rendeltetve, 

hogy Isten felé, igaz otthona felé szálljon. Izsák a lélek „természetéhez 

tartozó tisztaságról” beszél. Ez az a pont, ahol az atyák és Luther gon-

dolkodása más irányt vesznek. Ők az ember legbenső lényegében, „Igaz 

Énjében”  sejtettek valamit, ami képes kapcsolódni Istenhez, ami ter-

mészeténél, vagyis teremtettségénél fogva Istenhez tartozik. Az imádság 

  C  1998, 245. o.
  AP 1129.
  C  1998, 246. o.
  R  2014.
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volt számukra mindennél alkalmasabb arra, ahogy Schulz és Ziemer 

fogalmaz, hogy „Isten és a lélek közti válaszrétegeket elmossák.”  

Formai szempontból 1Tim 2,1 alapján az atyák négyféle imádságot 

különböztetnek meg:

− Könyörgés: Az ember múltban vagy jelenben elkövetett vétkeiért 

való könyörgést jelent, tehát a gyónás és bűnvallás jegyeit viseli 

magán.

− Imádság: Istennek szóló felajánlások, fogadalmak és az iránta való 

elköteleződés kifejezése.

− Esedezés: Más emberek vagy a világ érdekében, jólétéért való köz-

benjárás Istennél.

− Hálaadás: A köszönet kifejezése Isten felé jótéteményeiért.

Ezeket az imamódokat, melyeket együttesen a földi, mulandó dolgo-

kért való kérés jellemez,  az atyák az imádságban való jártasság első 

lépéseinek tekintették. A lelki előrehaladás azonban azt kívánja, hogy 

az imádkozó ezek után, második lépésként olyan szavakat küldjön Is-

ten felé, melyek „az eljövendő élet javainak szemlélése vagy a szeretet 

buzgósága folytán”  fakadnak a szívből. Az ilyen imádságot egyedül az 

Úr imádságában, a Miatyánkban való elmélyülésből lehet megtanulni:

„E különféle imádságokra következik tehát az a magasabb rendű 

és kiválóbb imádságos lelkület, amely csupán az Istenről való 
szemlélődés és a szeretet buzgósága révén alakul ki. Ezáltal 
a lélek mintegy feloldódik, elmerül az Isten szeretetében, és 

egészen meghitt módon, különös gyengédséggel beszélget vele 
mint tulajdon Atyjával. Az Úr imádsága, a Miatyánk tanított 
meg arra bennünket, hogy milyen buzgón kell törekednünk erre 

a lelkületre.”

Izsák „magasabb rendűnek” nevezi a Miatyánkban való elmélyülést, 

mint az első négy alapformáját az imádságnak. A magasabb rendűség 

ezen imádság irányultságában van. A négy alapformában az ember sok-

kal inkább saját magával, gondjaival és a környezetével van elfoglalva. 

Ha úgy tetszik: elsősorban a földet látja. A Miatyánkban feltárul a menny 

dimenziója, és Isten mibenléte, személye, cselekvése és munkája kerül 

előtérbe. Viller és Rahner arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a léleknek 

ezen a szintjén földi dolgok helyett „Istentől már csak a lélek szellemi 

  S −Z  2010, 170. o.
  Vö. C  1998, 252−254. o.
  Vö. Izsák apát ide vonatkozó kijelentéseit, uo. 263. o.
  Uo. 256. o.
  Uo. 257. o.
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javait kérték”  az atyák. S ebből születik az istenkapcsolat legfontosabb 

eleme: a szeretet. Az egyes kérésekben, azok eredeti sorrendjében való 

elmélyült elidőzés és töprengés ezen imaformának a tartalma.

A Miatyánk elmélkedésén túl, vagyis a lépcső legfelső, harmadik fo-

kán van az az imaforma, amelyre az Úr maga emeli és vezeti meghitt 

barátait.

„Ez meghalad minden emberi érzéket. Nem emberi hangból, nem a 

nyelv mozgásából vagy szavak kiejtéséből áll, hanem lelkünk mé-
lyéből tör fel, melyet megvilágosított a mennyei fény, s nem nyomo-
rúságos emberi szavakba foglal, hanem összes lelki tehetségeinek 

egyesüléséből, mint valami bőséges forrásból áraszt ki csodálatos 
módon az Úr felé. […] Erre az imádságra maga az Úr is példát 
adott, amikor az evangélium leírása szerint egyedül imádkozott a 

hegyen, vagy hallgatagon magába merült, amikor halálküzdelme 
alkalmával utánozhatatlan buzgóságban vérrel verítékezett.”

Ebben az imaformában már nem az emberi értelem, hanem maga a 

Lélek imádkozik az emberben. Az Istennel való kapcsolat itt már túl van 

az emberi érzékeken és túl a szavakon. Olyan lélekállapot ez, melyet 

sem mesterségesen előidézni, sem megtanítani nem lehet. Kegyelmi 

állapot, melyet Isten hoz létre. S mivel nem látható, hallható és nem 

érzéki, ezért egyedül Istenben elrejtett.

A pusztai atyák imádságának e három formáját, mely bizonyos érte-

lemben fokozatokat takar, a lelkiségi hagyomány az oratio − meditatio 

− contemplatio, imádság, meditáció és szemlélődés fogalmakkal jelöli. 

Luther imádságos praxisa

A pusztai atyák és Luther imádságos gyakorlata feltűnően sok ponton 

találkozik egymással. Ez arra enged következtetni, hogy az az ágostonos 

hagyomány, melynek Luther szerzetesként minden erejével odaszentelte 

magát, az atyák által tradált vonulatot vitte tovább. 

Luther szerzetesként az ágostonosok között tanult bele az imádság 

mesterségébe. A rend előírása szerint napi rendszerességgel végezte me-

ditációit. Amennyire történetileg rekonstruálni lehet, az erfurti rendben 

valószínűleg délelőttönként, 7-12 óra között volt a személyes meditáció 

ideje.  Minden jel arra mutat, hogy Luther a rendből való kilépés után 

sem szakított az ott elsajátított lelkigyakorlatokkal, hanem – kisebb 

  V −R  1989, 294. o.
  Uo. 263. o.
  Uo. 264. o.
  N  1991, 27. o.
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módosításokkal – élete végéig gyakorolta azokat. Ezt igazolja Melanch-

thon temetési beszéde, aki Luther sírjánál megemlékezik arról, hogy 

„az elhunyt naponta egy bizonyos időt az imádkozásra különített el”.  

Martin Nicol tanulmányában idézi Veit Dietrich feljegyzését is, aki 1530-

ban, Coburg várában látogatta meg Luthert, de a vele való találkozásig 

több mint három órát kellett várakoznia, mert Luther imádsága olyan 

sokáig tartott. Az ilyen megjegyzések arra engednek következtetni, hogy 

Luther reggeli és esti imádságain kívül is rendszeresen hosszabb időre 

is visszavonult magányos meditációra.

Imádsága gyakorlatára nézve a legtöbb támpontot borbélymesterének 

ajánlott, 1535-ben megjelent, Így imádkozzál című traktátusából lehet 

meríteni. A következőkben ez alapján mutatom be ima-gyakorlatának 

felépítését.

„Elő fordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolataim miatt 
elhidegülök és elkedvetlenedem az imádkozástól, hiszen a test 

és az ördög minden úton-módon gátolja és akadályozza az imád-
kozást. Ilyenkor elő veszem zsoltároskönyvemet, visszavonulok 
titkos kamrámba, vagy ha ideje és órája van, megyek a temp-

lomba a hívek közé. Azután elkezdem magamban mondogatni a 
Tízparancsolatot, az Apostoli hitvallást, s ha még telik az idő m-
bő l, Krisztusnak, Pálnak néhány mondását vagy a zsoltárokat 

hangosan, úgy, amint a gyerekek szokták felmondani.”

A traktátus annak az állapotnak a leírásával kezdődik, amikor az 

imádkozni szándékozó Luther még nincs benne az imádság lelkületében. 

A pusztai atyák gyakorlatában látható volt, milyen fontos előkészülni az 

imádságra, mert az attól idegen gondolatok, hétköznapi dolgok elterelik a 

fi gyelmet az imádságról, és az összeszedettséget gátolják. Az előkészület 

szerves része az elvonulás. Ez emeli ki fi zikailag is az imádkozót eddigi 

környezetéből. Vagy egy rejtett helyre történik ez az elvonulás, vagy a 

közösség számára fenntartott szent helyre, a templomba.

A következő lépés a gondolatok Istenre irányítása. Luther ezt a Tízpa-

rancsolat és az Apostoli hitvallás ismételt, hangos vagy félhangos felmon-

dásával éri el. Az ismert szavak hangos kimondása bizonyosan segíti a 

fi gyelem fókuszálását. A gyakorlat − az idő függvényében − így folytatódik:

„Ha […] még ráérek s megtehetem, akkor a Tízparancsolattal is 
hasonlóan cselekszem: egyik parancsolatot a másik után veszem 
elő , hogy (amennyire csak lehetséges) az imádkozásra egészen 

alkalmas legyek. Minden egyes parancsolatból négyszeres, il-

  Uo. 69. o.
  LVM 5: 657. o.
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letve négyféleképpen font koszorúcskát csinálok. Nevezetesen: 
elő ször minden egyes parancsolatot magában veszek elő  mint 

tanítást, s arra gondolok, hogy Urunk mit követel benne tő lünk 
teljes komolysággal. Másodszor úgy tekintem, mint hálaadást. 
Harmadszor, mint gyónást. Negyedszer, mint imádságot.”

A hangos felmondás után következik a négyszeresen font koszorú az 

egyes parancsolatokból. Feltűnő hasonlatosságot mutat Luther négyes 

fonata az atyák imádságának első négy formájával. Luthernél a tanítás, 

hálaadás, gyónás és imádság fűződnek egymásba. Annyi az egyetlen 

módosulás, hogy nála a másokért való esedezés helyére az ige adta 

tanítás, Isten követelése lép.  A leírás azt is engedi feltételezni, hogy a 

Tízparancsolat és az Apostoli hitvallás részei mellett Luther szentírási 

szakaszokat is e négyes rendszer szerint elmélkedett végig.

„Ha mármost eltöltötték szívedet buzgósággal a hangosan el-

mondott igék, akkor térdelj le vagy állj meg összekulcsolt kézzel, 
nézz az ég felé, s mondd hangosan vagy magadban lehető leg 
kevés szóval: Mennyei Atyám, édes Istenem! Haszontalan, bű nös 

ember vagyok, méltatlan arra, hogy szememet, kezemet hozzád 
emeljem s imádkozzam. De te mindnyájunknak megparancsoltad, 
hogy imádkozzunk, és megígérted, hogy meghallgatsz. Te magad 

tanítottál bennünket drága Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 
mit és hogyan imádkozzunk. Ezért a te parancsolatod szerint, 
neked engedelmeskedve jövök. A te kegyelmes ígéretedre bízom 

magamat, és az én Uram Jézus Krisztus nevében imádkozom a 
földön levő  minden szent keresztény híveddel együtt, amint ő  
tanított engem: Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy stb., végig 

szóról szóra.”

A szív ezen felmelegítését követi a bevezető imádság, melyben hangot 

kap az egyéni méltatlanság megvallása és az emlékezés Isten azon ígére-

tére, hogy meghallgatja a hozzá könyörgőt. Ezek után kerül elmondásra 

a Miatyánk teljes szövege. Az eddigi előkészületek célja az Úr imájába 

való megérkezés volt.

„Azután ismételj meg egy részt vagy amennyit akarsz […].  
A szívnek kell felgerjednie és megtanulnia, hogy milyen gondo-
latokat ragadjon meg a Miatyánkból.”

  LVM 5: 664. o.
  Vö. az egyes parancsolatokhoz írt imádságait. Uo. 664−673. o.
  LVM 5: 658. o.
  Uo. 
  Uo. 662. o.
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Ugyanaz a Miatyánk-elmélkedés található Luthernél, mint Izsák apát-

nál. Feltűnő, hogy itt már nem pusztán az értelmével „tájékozódik” az 

imádkozó, hanem a szívével. Annak kell megragadnia az Úr imájából a 

számára fontos gondolatokat. Az 1519-ben írt Miatyánk-magyarázatában 

is ezt fogalmazza meg: „Az Írás minden tanítója úgy vélekedik, hogy az 

ima lényege és természete nem más, mint a lélek vagy a szív felemelése 

Istenhez.”  A szívnek a Miatyánk valóságába történő elmerítése tehát a 

cél. Ezt nevezi ő meditációnak. Luther a zsoltárokról tartott első előadá-

sá ban magyarázza legszemléletesebben a latin kifejezés értelmét:

„Meditálni csak az ember képes. Valamit elképzelni és elgon-
dolni, úgy tűnik, az állatok is tudnak. De a meditációra való 

képesség az értelem dolga. Meditálni és gondolkodni azonban 
két különböző dolog. A meditáció azt jelenti, komolyan, mélyen 
és alaposan gondolkodni valamiről, tulajdonképpen a szívben 

megrágni/megemészteni valamit. A meditáció egyben »in medio 
agitare«, középen való tartózkodás vagy a középtől és belsőtől 
való megmozgatás. Aki tehát a bensejében és szorgalmasan gon-

dolkodik, panaszkodik és megfontol valamit, az meditál. Az Úr 
törvényét csak az meditálhatja, akinek abban előtte megszilár-
dult az akarata. Mert csak azt emésztjük, forgatjuk magunkban 

szorgalmasan és belül, amit akarunk és szeretünk. Amit utálunk 
és megvetünk, afölött könnyen elsiklunk, és azt nem akarjuk 
sem mélyen, sem szorgalmasan, sem sokáig. Ezért kell először 

az akaratnak, mint egy gyökérnek a szívbe mélyednie, utána már 
magától jön a meditáció.”

A bibliai kép a kérődzve emésztő állatot állítja párhuzamba a medi-

tálóval. A többszöri, lassú ízlelés és megemésztés révén az ige a testben 

feloldódik, (át)érezhetővé, s így életté válik. S hogy ezt Luther mennyire 

mélyen átélte, annak ékes bizonyítéka a következő idézet:

„Gyakran elő fordul az is, hogy egyetlen rész vagy kérés során oly 
gazdag gondolatokban mélyedek el, hogy a többi kérést egészen 
mellő zöm. Ha ilyen bő séges, jó gondolatok támadnak benned, 

akkor a többi imádságot félre kell tenni, hadd áradjanak az ilyen 
gondolatok; csendben fi gyelj rájuk, és semmiképpen ne akadá-
lyozd ő ket. Ilyenkor ugyanis maga a Szentlélek prédikál, és az ő  

prédikációjának egyetlen szava többet ér, mint ezer magunkfajta 
imádság. Sokszor többet tanultam így imádkozás közben, mint 
amennyit sok olvasásból és töprengésbő l nyerhettem volna!”

  LVM 5: 104. o.
  M  1959, 9. o.
  LVM 5: 662. o.
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Az az elmélyülés, mely a szívvel történik, azt hozhatja magával, hogy 

az imádkozó már nem önmaga imádkozik, hanem megszólal benne a 

Szentlélek hangja. Más ez, mint a töprengés vagy a gondolkodás. Luther 

áradásnak nevezi a jelenséget. Olyan eseményt ír le ezzel, ami kívül 

áll az imádkozó lehetőségein. Peter Zimmerling úgy fogalmaz, hogy az 

ilyen imádság „a maga expresszív oldala mellett receptív momentumot 

is tartalmaz. Ez a receptív momentum az ő [Luther] számára az imádság 

tulajdonképpeni célja.”  

A Szentlélek ezen prédikációját nem lehet nem párhuzamba állíta-

ni Izsák apát imafokozatainak harmadik lépcsőjével. Ez akkor is így 

van, ha Luther többször is távolságtartóan és kritikusan nyilatkozott a 

Szentlélek külön kinyilatkoztatását hangsúlyozókról. S bár az imádság-

gal kapcsolatban is a szóhoz ragaszkodásról beszél, mégis tudja, hogy 

létezik imádság a szavakon túl is:

„Ezt bizonyítja Szent Jeromos is, aki azt írja egy Agathón nevű  
szent atyáról, hogy a sivatagban három évig egy követ hordott 
a szájában, mert meg akart tanulni hallgatni. De akkor mivel 

imádkozott? Kétségtelenül magában és a szívével, ami Istennek 
a legkedvesebb, egyedül erre tekint és ezt keresi. Az is biztosan 
segít, ha a szavakat is halljuk, mert ezek edzik a fi gyelmet, és 

helyes imádkozásra ösztönöznek. Ahogy fentebb is mondottam, 
a szavakat nem szabad másként felfognunk, mint egy trombitát, 
dobot, orgonát vagy bármilyen zajt, amely a szívet megindítja és 

Istenhez emeli. Igen, senki se hagyatkozzék annyira a szívére, 
hogy szavak nélkül akarjon imádkozni, hacsak nem elég erő s 
már lélekben, és eleget nem tud arról, hogyan zárja ki az idegen 

gondolatokat, különben az ördög teljesen félrevezeti, és teljesen 
kiöli az imádságot a szívébő l. Ezért kell a szavakba kapaszkod-
nunk és általuk felemelkednünk, amíg szárnyunk nem nő , hogy 

a szavak segítsége nélkül szárnyaljunk.”

Zimmerling azon a véleményen van, hogy Luther a „különleges lelki 

tapasztalatok hamis túlhangsúlyozását”  úgy akarta elkerülni, hogy 

a középkori oratio − meditatio − contemplatio hármasában az utolsó, 

tehát a közvetlen istenmegtapasztalásnak fenntartott helyre a tentatiót, 

a kísértést helyezte.  

  Z  2015, 54. o.
  LVM 5: 104. o.
  Z  2015, 48. o.
  Vö. Luther műveinek első weimari kiadásához írt előszavát, ahol a teológiai tanul-

mányok helyes módszereként írja le az oratio, meditatio és tentatio hármasát. LVM 5: 

19–22. o. 
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A középkori hármas oratio – meditatio – contemplatio felosztásával 

Luther tudatosan szakít. Amennyiben a meditáció célja Isten megta-

pasztalása, úgy a lelkigyakorlatok végső értelmüket nem egyszerűen a 

lélekben nyerik el, hanem ott, ahol a megtapasztalás a legkézenfekvőbb: 

magában az életben. De mivel Istent a földi életben közvetlenül nem le-

het megtapasztalni, hanem csak a rá oly jellemző módon: az ellentétes 

látszata alatt, rejtetten − ezért csak a kísértésben lehet keresni:

„Ez a próbakő , amely nemcsak megismerni és felfogni tanít, 
hanem egyben megtapasztalni is, milyen igaz, valóságos, édes, 

drága, hatalmas és vigasztaló Isten igéje: a bölcsességek böl-
csessége.”

Martin Nicol így foglalja össze a kísértés mibenlétét: „Ha Isten az, 

aki a kísértés különféle formáiban nehezen átlátható módon utánunk 

nyúl, miközben ránk támad, úgy a kísértés végső soron, minden akadály 

ellenére, az Istennel való találkozás területe.”

Így zárul be a kör meditáció és tentatio között. Ezek Isten keresésének 

és a vele való találkozásnak az útjai a megtapasztalásban. 

Luther tehát az oratio és meditatio mellé a contemplatio helyett a 

kísértést, a tentatiót állította. Mintha minden imádságnak, igei felisme-

résnek az élet hányattatásai között kerülne elő a legmélyebb értelme. 

A kísértés mutatja meg az embernek, hogy hisz-e Istenben, az ő igéjében, 

és megmarad-e benne. A kísértésben tudja elvégezni Isten a maga „ide-

gen” munkáját az ellentétes látszata alatt, amikor a próbatételek között 

kívülről, a külső igével segít a szenvedőn. Hamm Luthernek a Zsidókhoz 

írt levélről tartott előadásából idézi ennek frappáns megfogalmazását:

„Ahogy Krisztus a halhatatlan istenséggel való egyesülésben 

halála által legyőze a halált, ugyanúgy fogja legyőzni a keresz-
tény ember a halhatatlan Krisztussal való egyesülésben, mely 
a hitben megy végbe vele, halálával a halált. Így veszi el Isten 

az ördög hatalmát az ördög által, és viszi véghez általa a saját 
a munkáját.”

Amilyen központi szerepet játszik Luther teológiájában a kísértés 

megtapasztalása, legalább annyira állt a pusztai atyák lelkiségének 

centrumában is. Remete Szent Antal mondta: „Senki nem juthat kísér-

  Uo. 21. o.
  Uo. 94. o.
  H  2007, 273. o.
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tések nélkül a mennyországba. Vedd el a kísértéseket, és senki nem lesz, 

aki üdvösségre lelne.”

A pusztai remeték és szerzetesek gondolkodására Jézus megkísértésé-

nek története rendkívül nagy hatást gyakorolt. Elsősorban nem egyház-

elméleti, hanem önismereti szempontból. Jézus három kísértésében az 

emberi lélek működésének zavarait vélték felfedezni. A kísértéseket ezért 

egyfajta önismereti instrumentumként alkalmazták és mélyítették el. 

A három próbatételből összesen nyolc gondolatnak (daimon) nevezett 

kísértést vezettek le, melyek Isten és ember kapcsolatát akadályozzák. 

Ezt a nyolc gondolatot pedig olyan belső iránytűként használták, mely-

nek segítségével felismerhették óemberüket, eligazodhattak emberi 

kapcsolataikban, választ találhattak egyéni problémáikra, kérdéseikre 

és nem utolsósorban lemérhették Istennel való kapcsolatuk tisztaságát.

A következőkben bemutatott „rendszer” Evagriosz Pontikosz 

(346−399/400) nevéhez fűződik. Gondolataiban és írásaiban azonban 

minden bizonnyal lecsapódott és rögzült kora pusztai szerzeteseinek 

tanítása és tapasztalata is.  

Az emberi lélek

A nyolc gondolatról szóló rendszer megértéséhez fontos tudni, hogyan 

tekintett Pontikosz az emberi lélek felépítésére. Evagriosz szerint az 

ember Ádám megkísértése óta elvesztette Isten lényegének ismeretét 

és a vele való egységet. A teremtésben még tiszta értelemként (nousz) 

létező ember a bukás következtében „egy három részből álló, összetett 

lélekben”  (pszükhé) éli testi életét. Ez a három rész az értelem (lo-

gisztikon), az indulat (thümosz) és a vágy (epithümia). Míg az értelem a 

racionális, az utóbbi kettő a lélek irracionális oldalát vagy szenvedélyes 

részét alkotja. 

Az értelmes lélekrész, ahogy görög neve is mutatja, tartalmi kapcso-

latban van „egyrészt az isteni Logosszal mint Teremtőjével, másrészt 

[…] a Logosznak az egész teremtett világba […] beírt eszmei tartalma-

ival […], ezek felismerése az ember feladata.”  Az értelmen keresztül 

léphet tehát kapcsolatba az ember Istennel, vagy más megfogalmazás-

ban: a lélek értelmes részével foghatja fel, érzékelheti Isten jelenlétét 

a világban. 

  AP 5.
  Fontos szem előtt tartani, hogy az Evagriosz által írásba foglaltakra a pusztai atyák 

tanításának irodalmi összegyűjtéseként és rendszerezéseként is tekint a szakirodalom. 

Vö. RGG 2: 746. o. 
  B  2006, 24. o.
  B  2014, 20. o.
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A léleknek ezt a Logoszra irányultságát azonban elvakítják a szenve-

délyes lélekrészek: az indulat és a vágy. „…minden, ami az irracionális 

és a szenvedélyekre hajlamos »részekben« lejátszódik, közvetlenül visz-

szahat az értelemre.”  Mégpedig úgy, hogy olyan gondolatokat ébreszt 

benne, melyeket az értelmes lélekrész elkezd követni. Evagriosz azt 

mondja, hogy ezek a szenvedélyek fosztják meg a lelket a dolgok és Isten 

igaz ismeretétől.  Elveszik tőle Isten színe látásának, szemlélésének a 

képességét. A keresztény élet célja ezért nem lehet más, minthogy az 

ember „megszabaduljon a szenvedélyes lélekrészhez kötődő bűnöktől”,  

vagyis a szenvedélyekből fakadó gondolatoktól, és így az értelmes lé-

lekrész képes legyen Isten szemlélésére a teremtésben és önmagában. 

A szenvedélymentességre (apatheia) való eljutás és Isten szemlélésének 

„kiindulópontja a gyakorlati élet [praktiké], amit nagy fáradtsággal 

megtartva megismerjük önmagunkat, ítéletet mondunk a gondolatokról, 

megismerjük Istent”.  Ebben a gondolatmenetben köszön vissza Antal 

bevezetőben említett tanítása, miszerint maguk a kísértések (jelen 

esetben gondolatok) vezetik el az embert Istenhez.

A nyolc gondolat rendszere

A kenyér, a jel és a hatalom fent említett jézusi kísértéseit Evagriosz a 

falánkság, a hiú dicsőségvágy és a bírvágy gondolataival azonosítja.  

E három fő gondolatból vezethető le az összes többi:

„A gondolatoknak nyolc fő fajuk van, s ezekben mindegyik gon-
dolat bennefoglaltatik. Az első a falánkság gondolata, azután jön 
a bujaságé. A harmadik a bírvágyé, a negyedik a szomorúságé, 

az ötödik a haragé, a hatodik a kedvetlenségé, a hetedik a hiú 
dicsőségvágyé, a nyolcadik pedig a kevélység gondolata.”

A felsorolást többféleképp lehet értelmezni. Az egyik lehetséges mód, 

hogy az egyes gondolatok úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a láncsze-

mek. Egyikből következik a másik. A gyomor vágya után a testé. A testi 

vagy szexuális kívánság viszont már egyfajta birtoklási vágyként is 

felfogható. A harmadik láncszem eredeti értelme szerint ugyanakkor 

pénzszeretetet jelent.  Ha az ember nem kapja meg, amire testileg (ke-

  Uo. 21. o.
  Vö. uo. 69. o.
  Idézi B , 25. o.
  P  2012, 59. o.
  Vö. B  2014, 79. o.
  Uo. 78. o.
  Vö. uo. 86. o.
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nyér, nemi vágy) vagy anyagilag (pénz) vágyik, könnyen elszomorodik. 

A szomorúság pedig könnyen átválthat haragba. Evagriosz szerint: 

„A szomorúság a lélek levertsége, mely együtt jár a harag gondo-
latával. A düh ugyanis nem más, mint bosszúvágy, a meghiúsult 
bosszú pedig szomorúságot szül.”  

Amennyiben tartós ez az állapot, ennek következményeként hatalma-

sodhat el az emberen a kedvetlenség. Ezt nevezi a pontuszi akédiának, 

mely „minden démon közül a legkínzóbb”,  mivel a legtovább tart, és az 

összes eddigi gondolatot fel tudja éleszteni. Ha a szerzetes túljut ezen a 

láncszemen is, az a veszély fenyegeti, hogy saját kegyességében tetszeleg 

vagy mások elismerésére vágyik. Innen pedig már csak egy lépés a gőg 

gondolata, mely azt sugallja, hogy az illető saját erejéből érte el, amit 

elért. Ez együtt jár azok megvetésével, akik még nem tartanak ennyire 

előre a lelki életben.

Egy másik lehetséges olvasat, hogy a gondolatokat egy nagy torta 

szeleteiként fogjuk fel. Ebben az esetben az emberi „én”, illetve „ego” a 

nagy egész, mely kisebb-nagyobb egységekből áll össze. Ha így szem-

léljük a nyolc gondolat rendszerét, világos lesz, hogy nem mindegyik 

gondolat kap ugyanakkora teret a személyiségben. Szerafi on apát egyik 

mondása bölcsen rávilágít erre: 

„Ez a nyolc bűn az egész emberi nemet zaklatja, de nem egyfor-
mán támad mindenkire […] valamennyiünk ellen támad minde-

gyik, de mindegyikünk különböző módon és sorrendben szenved 
tőlük.”

Végül – Evagriosz saját értelmezését alapul véve – a nyolc gondolatot 

egyszerűen egy „praktikus (gyakorlati) út”  egyes szakaszainak is lehet 

tekinteni, mely Krisztus követőjévé tesz.

A kör, mely nem zárul be

A kísértések a pusztai atyák lelki útjának elején állnak. Bizonyára az 

evangéliumok leírásai alapján jutottak a felismerésre, hogy Jézus szol-

gálata kezdetén nézett szembe először a kísértésekkel, és a velük való 

küzdelem után lépett az emberek közé a Lélekkel betöltekezve. A szer-

zetesnek is azért szükséges megküzdenie gondolatai és óembere kí-

  Uo. 88. o.
  Uo. 95. o.
  C  1998, 148. o.
  B  2014, 22. o.
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sértéseivel, mert csak így tesz szert lelke szabadságára, amelyre Isten 

követésében és a benne folytatott életben alapvető szüksége van. 

Luther a lelki útkeresés utolsó állomásaként jut el a kísértésekhez. 

Számára abba torkollik az imádság és Isten igéjének meditálása. A kí-

sértések próbatétele azért kerül az emberre, hogy ismét szembesüljön 

saját erőtlenségével, elveszett állapotával, és egyedül Istentől és az ő 

igéjétől várja hitben a szabadulást. Ha úgy tetszik, Luthernél a kísértés 

az új ember megszületésére irányul, míg a pusztai atyáknál az óember 

megöldöklésére. Nem végpontokról van tehát szó, hanem a lelkiség 

köréről, mely soha nem zárul be.

Úgy vélem, Luthernek az óemberről és új emberről szóló felismerései 

a pusztai atyák gondolatokról szóló tanításában kapnak konkrét, prak-

tikus formát. A kör nem zárul be. Az evangélikus lelkiség talán ezen 

az úton haladva, mely egyszerre reformátori és apostoli, rátalálhat rég 

elfeledett kincseire. S a hit újra az lehet, ami: nem hittétel vagy dog-

marendszer, hanem életforma. Élet elrejtetten Istenben az imádság, a 

meditáció, a kísértések és a szemlélődés útján. Élet Istenben, mely az 

Igaz Ént keresi, és levetkőzi a hamisat.
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Bevezetés

Mirfi eldi szobám

Egy februári estén nagy izgalom-

mal és kíváncsian érkeztem meg 

rekreációs ösztöndíjam helyszí-

nére, az angliai Mirfi eldben lévő 

College of Resurrectionba. Amikor 

az első nap kirendelt mentorom 

végigvezetett a birtokon, elámul-

tam a hely különleges voltát látva. 

A hatalmas, gondozott angol kert 

egyik oldalán a bencés monostor 

– épp olyan izgalmas, ahogy a ké-

pek alapján elképzeltem. A má-

sik oldalon az anglikán teológiai 

főiskola kollégiumi és akadémiai 

épülete – olyan zegzugosak, mint 

egy kalandfi lm titokzatos díszlete. 

A kettő között, a dombtetőn pedig csendes napjaim leendő helyszíne, 

a közösség temploma. Mielőtt az ismerkedő körút végén a kollégiumba 

léptem volna, nagyot szippantottam az angliai télből – a szabadság 

izgalmas, de kissé szédítő illata volt a levegőben!

Igen, azt hiszem, a szabadság olykor szédítő is lehet. Mert például ami-

kor az első este, kellőképp elfáradva a sok újdonságtól, szerettem volna 

visszahúzódni a saját kis szobámba, szembesülnöm kellett egy egyszerű 

ténnyel: nem is olyan könnyű visszatalálni oda! Mentorom mosolyogva 

egyedül hagyott a jókívánságaival – élvezzem, hogy azt csinálok, amit 

akarok –, de a kollégium épülete olyan vadregényes, hogy többször 

vissza kellett fordulnom, mire megtaláltam a szobámat. Kiderült, hogy 

négy helyen is be lehet lépni az épületbe, és igazából többféleképpen 

is elérhető mindegyik lakóhely. Később megfi gyeltem, hogy a diákok is 

kialakítottak ösvényeket, ki-ki a maga módján közelítve meg célját. De 

A Community of the Resurrection háza
(a szerző felvétele)
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eleinte többször eszembe jutott, milyen jó lenne, ha mentorom előttem 

járna, pontosan mutatva az utat, hogy melyik lépcsőfordulónál merre is 

kell mennem. Aztán kísérő helyett a folyosófalon lévő egy-egy jellemző 

tárgyat választottam ki emlékeztetőnek. Az egyik ikonnál kell a jobb 

oldali ajtót választani, annál a keresztnél kell balra fordulni, a tűzoltó 

készüléknél tovább, egyenesen…

Úgy élem meg, és sokak életét fi gyelve azt tapasztaltam, hogy az élő 

Istennel való napi kapcsolat, az imádság is valami hasonló helyzet: a 

„belső szoba” is többféleképpen elérhető, de nem is olyan könnyű az 

odavezető ösvény! Jól jönne a segítség, egy mentor, de legalább néhány 

útjelző, amely segít tanulni a kegyesség útjait.

Mielőtt megérkeztem volna Angliába – tudván, hogy hová készülök –, 

elhatároztam, hogy közelebbről megvizsgálom a Benedek-rendiek szelle-

miségét. Annyit már megtapasztaltam róluk, hogy nagy gyakorlatuk van 

a hétköznapi imaélet rendjének kialakításában. Úgy érzékeltem, hogy jó 

kapcsolatot ápol velük egyházunk: sokaktól hallottam, hogy el-ellátogat-

nak Pannonhalmára, Bakonybélbe egy ünnep vagy csendeshét kapcsán. 

A korábbi főapát többször volt vendége központi szervezésű egyházi 

alkalmaknak, és népszerűnek mondhatók a német bencés író, Anselm 

Grün könyvei is. Mintha lenne valami vonzó rokonlelkűség bennünk. 

Arra gondoltam, hogy talán tanulhatok tőlük én és a gyülekezetem is. 

Kíváncsi voltam, van-e hagyományukban olyasmi, amit érdemes meg-

látunk, meghallanunk, ami gyakorlati segítséget nyújthat a hétköznapi 

imaéletünkben. Hátha van az ő spiritualitásukban olyasmi, ami egyfajta 

útmutató, emlékeztető lehet a zegzugos belső folyosókon…

Ez a tanulmány a Mirfi eldben töltött két hónap alatt született. Ott vol-

tam a közösség közelében, fi gyeltem, hallgattam, és magam is jártam a 

belső utakat. Elemzésem forrása az ő helyi tradíciójuk lenyomatát jelentő 

négy szertartáskönyv és a közvetlen tapasztalat, amely őket fi gyelve 

született meg bennem. Ezenkívül két könyvre támaszkodtam: egyfelől 

az anglikán kollégák körében is népszerű Esther de Waal egyik munká-

jára, másrészt az amerikai protestáns Dennis Okholm elemzésére, aki 

teológiai tanár, és több évtizede tart kapcsolatot bencés közösségekkel. 

Már eme rövid bevezető képsorban és persze magában a témaválasz-

tásomban is ott rejlik az előfeltevés: szerintem van valamiféle hiánya 

a spiritualitás gyakorlati megvalósításában az egyébként gazdag és 

drága lutheri reformátori hagyományunknak. De mi lehet ez? Mielőtt 

átmennénk a szomszédhoz, nézzük körül előbb itthon! Milyen kincsünk 

és esetleg milyen hiányosságunk van nekünk, evangélikusoknak? A tel-

jesség igénye nélkül, de erre a kérdésre keresem a választ először.
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Lutheri szellemi örökségünk 
A hit szabadsága
Az evangélium lenyűgöző távlatokat kínál a hit számára: Krisztusért 

megigazulva már nem szolgai félelemben, hanem Istent Atyánknak szó-

lító gyermekekként élhetünk (Róm 8,15). Nem kell, hogy fogva tartson a 

törvény átka (Gal 3,13), a külsőségek kényszere (Gal 4,8–10), a lelki aján-

dékok uniformizálni akarásának tévedése (1Kor 12,1–12). Ugyanakkor 

– páratlan módon – nemcsak valamitől, hanem egyúttal valamire való 

szabadság is ez: a Krisztushoz ragaszkodó (Jn 15,1–5), a Lélek uralma 

alá rendelt (Róm 8,14), jó cselekvésére való (Ef 2,10) és a teljesség felé 

haladó növekedés szabadsága (Ef 3,14–21). 

Lutheri szellemi örökségünk egyik kulcsszava éppen ez a szabadság. 

Egyszerűnek tűnik, mégis összetett és sokrétű a jelentése. Átszövi ha-

gyományos teológiai gondolkodásunk szinte minden területét. Luther 

számára sokszor a hit fogalmával szorosan összeszövődő kifejezés volt 

ez.  A „hit” egzisztenciális értelemben vett istenkapcsolatot jelent: Krisz-

tuson „csüngő”, egész életünket átjáró bizalmat és engedelmességet. 

A szabadság egyetlen lehetséges útja a Krisztushoz kötött élet. Sokféle 

hatása között például ez a szabadságfogalom határozza meg egyházké-

pünket, hiszen ha az evangéliumot tisztán hirdetjük és a szentségeket 

helyesen szolgáltatjuk ki,  akkor nem kell hogy szétszakítson minket 

liturgiai kérdések vagy helyi tradíciók különbözősége. A Szentírás ér-

telmezésében is ez a Krisztus-központú, mindenben őt kereső szabadság 

jellemezhet bennünket.

Szédítő szabadság?!

Amikor erről beszéltünk egy gyülekezeti bibliaórás kis csoportban, 

akkor valaki ezt mondta: „De ez a szabadság félelmetes!” Mintha lenne 

ebben a gyönyörű és izgalmas evangélikus örökségben valami bizonyta-

lanságot keltő. Mintha Ádámtól örökölt gyarlóságunknak lenne egyfajta 

tehetetlenségi ereje, amelyet nagy erővel vonz a szabadság útjának két 

oldalán lévő kísértés: a törvény alapján megigazulni akarás és a sza-

bados életvitel. Van egy örök ingamozgás a szabadság útjának két széle 

között, amely már az apostoli levelek keletkezése idején érezhető,  és 

az egyháztörténetet is végigkísérő jelenség. Ott van saját felekezetünk 

történetében, de a bencés hagyományban is felfedezhető valami hasonló. 

  REUSS 1996.
  R  2008, VII. cikk.
  Elsősorban a Galata levél és az Első korinthusi levél foglalkozik ezzel a témával.
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A távlatok tágasak, de az ösvény szűknek tű-

nik, és talán éppen ezért érezzük, hogy szük-

ségünk lenne valami kapaszkodóra, amely a 

hétköznapokban való élethez ad útmutatást. És 

– azt hiszem, itt érünk el a lényeghez – mintha 

a lutheri szellemi örökségünkből hiányozna egy 

ilyen fajta kifejtett, összegzett és gyakorlati-

as útmutatás. Ezzel nem azt akarom monda-

ni, hogy nincs a lutheri hagyatékunkban erre 

nézve tanítás, de ezek – az én tapasztalatom 

szerint – elszórtan, nem külön témakifejtésben 

bukkannak fel.

A római katolikus hagyomány sokkal inkább 

ad olyan konkrét „szabályokat”, amelyek ilyen 

kapaszkodót jelentenek. A kálvini szellemiségű 

református egyházban pedig érezhető valami-

féle gyakorlati útmutatást helyettesítő, direktí-

vát nyújtó, szigorú pedagógia. Az előbbi hagyo-

mánynak nyilván a tanítói hivatal tekintélye áll 

a hátterében, míg a reformáció svájci ágának 

„szabályozottabb” jellege talán a kálvini teológia törvényszemléletéből, 

sajátos felfogásából fakad. Ez utóbbi különbséget különösen érdekes-

nek találom: a kálvini szellemiség mintha önként venné nyakába Isten 

törvényét, és hagyná, hogy az gyeplőként vezesse. A lutheri törvény-

magyarázat inkább kerítésnek, a biztonságos területet lezáró falnak, a 

kanyargó hegyi ösvény mentén védelmet nyújtó korlátnak látja.

Némi ellentmondásban vagyunk kénytelenek élni: miközben örömmel 

őrizhetjük szabadságörökségünket, a gyakorlati életben mégis sokszor 

óvatosan sandítunk más egyháztestből való testvéreink oldalára, mert 

úgy gondoljuk, gyakran könnyebb azok dolga, akiknek kegyessége elő-

írja vagy akiknek megmondják, hogy naponta hányszor és mit imád-

kozzanak, hányszor menjenek istentiszteletre, és általában valamiféle 

szorosabb fegyelem irányításával élnek. 

Szabadságunk a hiányok pótlására

Azt hiszem, Luther a maga korában azt a küldetést kapta, hogy a legele-

mibb dolgokról – Krisztusról, hitről, kegyelemről, üdvösségről, csele-

kedetekről, szentségekről, egyházról – Isten igéjével és Lelke erejével 

tisztán tanítson. Az a gyanúm, hogy számára nem volt fontos az önállóan 

kifejtett, klasszikus értelemben vett pedagógiai, azaz gyakorlati vezetés. 

Talán azért, mert ő maga olyan hagyományból jött, amely természetes-

A templomhoz vezető kerti ösvé-
nyek egyike (a szerző felvétele)
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nek vette a törekvést az üdvösség útján való járásra. Magától értetődő 

volt számára a szerzetesi életnek az az igyekezete, mely naponta meg-

különbözteti az ó- és új ember szerintit, és igyekszik a helyes úton járni. 

Találó Percze Sándor megjegyzése,  miszerint Luther e belső motiváció 

tekintetében mindig is „szerzetes” maradt. 

Az egész kérdés mintha egyetlen dologról szólna: arról az útról, melyet 

hagyományosan a megszentelődés útjának szoktunk mondani. Az egyik 

legszebb kép ezzel kapcsolatban szerintem az Efezeusi levélben kerül 

elő: „Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden 

nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága 

szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke 

által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyö-

kerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: 

mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek 

Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent 

átfogó teljességére jussatok.” (Ef 3,14–19) A legrövidebb összefoglalása 

ennek az útnak pedig Péter első levelében található: „…mivel ő, a Szent 

hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert 

meg van írva: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok.«” (1Pt 1,15–16) 

Némileg leegyszerűsítve alaphelyzetünket így is meg lehetne fogal-

mazni: evangélikusként megtanultam, hogy mit jelent a megigazulás, 

Krisztushoz térés, enyém az élő Ige, és boldogan élek a szentségekkel, 

értem az Egyház lényegét, és örülök neki – de jó lenne még valamiféle 

gyakorlati útmutatás a megszentelődés útjához!

Az az izgalmas, hogy egyik legfontosabb kincsünk, a szabadság kellő 

rugalmasságot ad gyakorlati életünk területén, és éppen ezzel segít az 

esetleges hiányok pótlásában. Hiszen mi gátolhatna abban, hogy a Biblia 

mérlegére állítva megvizsgáljunk saját korábbi hagyományainkból né-

hányat, vagy mások szokásaiból tanuljunk és alkalmazzunk olyanokat, 

amelyek hasznosnak mutatkoznak? 

A bencés szerzetesi életrend mindenképpen egyike a fi gyelemre méltó 

gyakorlatias példáknak. Egy lehetséges módja a megszentelődés útján 

való járásnak. 1500 éve gyakorolják a hétköznapi spiritualitást, sokak-

nak adtak segítséget, és régóta megfi gyelhető jelként vannak jelen az 

egyház történetében. 

  P  2017, 375. o.
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Felvetődő ellenérvek: reformátori kritika 
a szerzetesi fogadalmakkal kapcsolatban

Még valamit érdemes tisztázni, mielőtt közelebbről megvizsgálnánk 

a bencés lelkiséget. Nézzünk szembe a nyilvánvalóan bennünk élő és 

szintén örökségünk részét képező kritikai óvatossággal, amely általában 

szerzetesrendek és fogadalmak iránt él bennünk!

A reformátorok ugyanis erős kritikával illették koruk szerzetesi ha-

gyományát, méghozzá három okból. Az első így fogalmazható meg: a 

szerzetesség a szakadás egyfajta veszélyét hordozza magában.  A szer-

zetesi fogadalom úgy szerepel, mint valami „második keresztség”, és 

ezzel kettészakítja a Krisztus-követőket: a jó és a különb keresztényekre, 

az utóbbiak nemcsak megkereszteltettek, hanem fogadalmat is tettek. 

A kritika második oka az volt, hogy a korabeli szerzetesi hagyományban 

a reformátorok a tétlenség és a lustaság kísértését látták előretörni. Azt 

a veszélyt látták benne, hogy ez az életideál elvonja vagy esetleg tagadja 

a hétköznapi világban való munkát. A harmadik, legfontosabb érv az, 

hogy a szerzetesi fogadalmak azt a hamis látszatot keltik, hogy az em-

ber általuk lehet kedves, azaz megigazult Isten színe előtt. Az Ágostai 

hitvallás és annak Apológiája is kitér  az említett harmadik pontra, a 

szerzetesi fogadalmakban rejlő veszélyekre. Ám egyértelműen kitűnik, 

hogy saját korának gyakorlatát látva fogalmazza meg kritikáját: „Jobban 

megé rti majd, hogy a szerzetesi fogadalmakró l ná lunk mit taní tanak, 

aki emlé kezeté be idé zi, milyen á llapotok voltak a kolostorokban, é s mi 

minden tö rté nt napró l napra magukban a kolostorokban, ami az egyhá zi 

tö rvé nyekkel ellenkezett.”  

A legrészletesebb elemzést Luther egyik írásában találjuk: Luther 

Márton ítélete a szerzetesi fogadalmakról,  ahol rá jellemző vehemen-

ciával így ír: „Szerzetesnek állni (kivéve, ha valami kivételes csodával 

való megmenekülés után történik) olyan, mintha megtagadná az ember 

a hitet, mintha elfordulna Krisztustól [...] nagyképű, hittagadó és a 

szentek példájával ellentétes.”  Luther számára a szerzetesi fogadalom 

olyan, mint egy új formája a törvénynek, amely által szeretné elérni 

saját üdvösségét. Ez a gondolat tökéletes ellentéte a reformáció felis-

merésének, a hit által való megigazulásból következő reménységnek és 

meggyőződésnek. De érdekes módon Luther kritikája során kitér egy 

igaz alternatívára is. Ha a vallásos élettel kapcsolatos fogadalmat nem 

  O  2007, 119. o.
  R  XXVII. cikk.
  Uo. XXVII. cikk 1.
  WA 44.
  O  2007, 120. o.
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a megigazulás eszközének szánják, és nem megy szembe azzal, amit 

Krisztus parancsolt, akkor lehet eszköz a test megfegyelmezésére, a 

felebarát jobb szolgálatára és az Isten szaváról való elmélkedés jobb 

megvalósítására: „Azért, ha fogadalmat teszel a magadfajta emberekkel 

együtt való közös vallásos életre, oly módon, hogy tisztában vagy azzal, 

hogy semmiféle előnyöd nem származik a monostorban való élettel az 

Istennel való kapcsolatodat illetően, ellenben saját körülményeid kény-

szerében, vagy azért, mert úgy értetted meg, hogy ez a legjobb út szá-

modra – úgy a fogadalmak helyessége megfontolandó. De ha a szeretet 

megköveteli, akkor meg kell szegned a fogadalmadat, mert ha inkább 

a fogadalmadnak akarsz engedelmeskedni (mint a szeretetnek), akkor 

vétkezni fogsz.”  Mai protestáns megfi gyelők szerint Luther valószínű-

leg az utóbbi gondolat szerint és általában árnyaltabban fogalmazna a 

mai bencés szerzetesi gyakorlatot látva.

Ezen a ponton kell megemlítenem saját észrevételeimet is, nem az-

zal a szándékkal, hogy a rendtartás tanácsai alapján élő testvéreink 

hitét, életgyakorlatát kritizáljam, hanem csupán a Regulát mint nyers 

szöveget vizsgálva. A reformáció korában megnevezett „kényes terü-

letekre” fókuszálva találhatunk ugyanis Benedek rendtartásában is 

olyan részeket, amelyek zavarba ejtők. Helyenként például a szerzetesi 

élet útja összemosódni látszik az üdvösség útjával (például: Prológus 

42–48  vagy 5.10–12 ), máskor a szerzetesi eskü megszegése mint-

ha a kárhozattal kötődne össze, ami megfordítva azt sugallja, hogy a 

szerzetesi eskü megtartása viszont üdvösségre vezető erejű lehet (RB 

58.17–18 ). Egy-két szabály kapcsán pedig egyszerűen csak értetlenül 

állok, például a nevetéssel kapcsolatos – saját korában nyilván indokolt, 

de evangélikus hagyományunk felől nézve idegen – megjegyzések láttán 

(például BR 4.53, 7.59 ).

Itt hadd említsem meg a Mirfi eldben töltött, lelkileg oly gazdag két hó-

nap egyetlen hiányát: az első két hét után kezdett megmozdulni bennem, 

aztán lassan körvonalazódott, hogy hiányzik az igehallgatást és annak 

megértését segítő, a bibliai szövegbe alámerülő és az egyéni hitélményen 

átszőtt bizonyságtétel – azaz az igehirdetés klasszikus hagyománya. De 

mindezen bevezető képek, saját hagyományunkat körüljáró és kritikai 

megjegyzések után itt az ideje, hogy tanulásra nyitott szívvel most már 

bencés testvéreink felé forduljunk!

  Uo. 125.o.
  Lásd Függelék I.
  Lásd Függelék II.
  Lásd Függelék III.
  Lásd Függelék IV.
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Benedek reformja: a Regula
Benedek és kora
Az egyháztörténeti jegyzeteket olvasva megrendítő a felismerés, hogy 

az a korszak, amelyben Benedek született, mennyire részekre szakított, 

bajoktól sújtott és bizonytalan világ volt. Valószínűleg az egész biro-

dalomban pánikot keltett a ren-

díthetetlennek tűnő és a nyugati 

kereszténységet is szimbolizáló 

Róma eleste a nyugati gót csapa-

tok támadása nyomán 410-ben, 

majd kevéssel később a hunok be-

törése Észak-Itáliába, a vandálok 

fosztogatása a fővárosban, végül 

magának a Nyugat-római Biroda-

lomnak a bukása 476-ban, az utol-

só császár, Romulus Augustulus 

trónfosztásával. Ezek az esemé-

nyek a korábbi rend és az eddigi 

határok felbomlását, a regionális 

hatalmi harcok kezdetét, a barbár 

támadások nyomán jelentkező, egyre fokozódó bizonytalanság korszakát 

hozták az akkori Itáliába, de a távolabbi tartományokba is.

Ebben a történelmi helyzetben élt az egyház nyugati fele, és ez már 

önmagában is megpróbáltatást jelenthetett. Ráadásul belülről támadó 

nagy kísértések és harcok korszaka is volt ez. Már a 4. század kons-

tantini fordulata után elkezdődött valamiféle kétes értékű változás, 

hiszen a központi hatalom az egyház üldözője helyett hirtelen az egyház 

őrállója akart lenni. Ez persze valódi szabadulást jelentett az addig 

üldözött keresztény őseink számára, ám az államvallássá lett egyház 

elkezdett felhígulni: protekcionizmus, a jómód hajszolása, világiasság 

homályosították az eredeti krisztusi értékeket. Az egyház teológiai és 

politikai viták helyszíne lett,  ahol a Krisztus istensége körüli teoló-

giai vitasorozat sokakat megosztott és összezavart. Az arianizmussal 

szembeni harcok után és mellett újabb teológiai küzdelmek zajlottak, 

amelyek csak formailag zárultak le a kalkédóni zsinattal 451-ben. Ezek 

a szellemi küzdelmek még a zsinat után is jó darabig bizonytalanságot 

hagytak maguk után. A kereszténység háromfelé szakadt, mert kéthar-

mad nem azonosult a szerintük császári hatalom diktálta egyezménnyel. 

  W  2014, 1. o.
  M C , 204, 84. o.

A templom oltára körül, úrvacsorai közösségben 
(Miles Pateman fotója)
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Az ellenzéki oldalon még sokáig – nyíltan vagy rejtve – ott maradtak a 

monofüziták és a nesztoriánusok. 

Ennek a kornak az embere volt Benedek. Úgy tudjuk, hogy 480 körül 

született Nursiában. Római tanulmányait félbehagyva vonult félre előbb 

Affi  lebe, majd három évre magányos remeteéletre Subiacóba. Annyian 

találtak rá és maradtak végül a közelében, hogy tucatnyi közösségi 

központ alakult ki körülötte. Valamikor 528–529 körül vonult Cassinum 

(Monte Cassino) hegyére néhány társával együtt, hogy a főleg a keleti 

egyházban gyakorolt, de ekkorra már a nyugati egyházban is ismertté 

lett szerzetesi életformában igyekezzen megélni azt, amiről az Apostolok 

cselekedetei az ősgyülekezettel kapcsolatban ír.  

Benedek érdekes módon arctalan maradt, ami a személyét érintő, tör-

téneti hitelességű feljegyzéseket illeti. Legfőbb forrásunk Nagy Gergely 

Dialógusok című munkája (593–594), amely nagy fi gyelmet fordít az ő 

személyére. Mivel azonban Gergelyt elsősorban Benedek csodatételei 

érdekelték, olykor nehéz tisztán látni a valós és a legendáris biográfi -

ai elemek között.  A feljegyzett történetek mindenesetre különleges 

lelkületről tanúskodnak, mint például a következő: Egyszer azt a hírt 

kapta Benedek, hogy egy szerzetes testvér odaláncolta magát saját kis 

barlangja falához. Üzenetet küldött neki: „Ha valóban Isten szolgája 

vagy, akkor ne vassal láncold meg magad, hanem inkább legyen Krisztus 

a lánc, amely megkötöz téged.”  

Meglátásom szerint van egyfajta hasonlóság Benedek 6. századi eu-

rópai egyháza és a Luther idejében létező 16. századi helyzet között. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy Benedek kora egy volt azok közül 

az egyháztörténeti korszakok közül, amelyekben az egyház reformációra 

szolrult. És ebben a helyzetben, a teljesen bizonytalanná váló külső és 

belső körülmények között elindult egy mozgalom, amely sokféle ha-

talmi harc között egyetlen hatalomnak akarta magát alávetni, amely 

a felbomló határok között a maga rendháza által határolt szabadságot 

választotta, és amely a felszínessé, világiassá váló egyházi életben a 

radikális tanítványság útját akarta megélni és megmutatni. 

  ApCsel 2,42; 4,32–36.
  W  2014, 2. o.
  Uo. 2014, 8. o.



 A BELSŐ SZOBÁHOZ VEZETŐ UTAK EGYIKE

142

Regula – radikális elköteleződés a Krisztus-követésre, 
útmutató a hétköznapokra

Ebben a helyzetben született meg az a rendszabály, melyet azóta Be-

nedek regulájaként ismerünk. Bár nem teljesen tisztázott, hogy vajon 

mennyire egyedi, és mennyit vett át korábban született monasztikus 

hagyományokból, az bizonyos, hogy egészen sajátságos rendet ötvözött. 

Például a korábbi, ismert monasztikus regula, a „Mester szabályai” 

egy addig jellemző viszonyulást ír le: a rendfőnök mindenek felett álló 

Mester, a kolostorba költöző fráterek pedig iskolások, akik tanulnak 

ebben az egyoldalú viszonyban. Benedek regulájában egy olyan egymás 

mellé rendelt kapcsolat formálódik ki, amelyben persze a vezetőnek 

vezető szerepe van, de a közösség minden tagjának egyforma tisztelet 

és szeretet jár. Ezt a viszonyt egyébként három fejezeten át tárgyalja 

a regula (69–71). A legszebb megfogalmazás a 72. fejezetben kerül elő: 

„A szerzetesek viseljék el egymás – akár testi vagy viselkedésbeli – 

gyengeségét. Törekedjenek egymás között kölcsönös engedelmességre. 

Ne önmaguk, hanem a másik javát keressék. Legyenek segítőkészek 

egymás iránt, őszinte törődéssel.” 

A Benedek-féle szerzetesi hagyományban három tételből álló eskü-

forma alakult ki: engedelmesség, stabilitás és a conversatio moralis. 

Tulajdonképpen e három alapeskünek a kifejtését és minden egyéb, a 

hétköznapi szerzetesi életre vonatkozó szabályt tartalmazza a regula. 

Nevével ellentétben nem szabály, nem törvény akar lenni, hanem útmu-

tatás. Ószövetségi hasonlattal élve: nem annyira Mózes törvénye, mint 

inkább a bölcsességirodalom tapasztalatra épülő útmutatása. Alapvető 

irányt, értelmezési alapot, lelkületet ad, azzal együtt, hogy nagyon 

konkrét hétköznapi, praktikus alapokat is lefektet. Minden pontja gya-

korlatias, de van köztük tucatnyi, amely különösen is mély ön- és embe-

rismeretről tanúskodik. A 73 fejezet több mint 300 bibliai igébe, Isten 

kegyelmébe mint a legfőbb támaszba kapaszkodik. Ezt a regula sokszor 

kimondja, máskor közvetve utal rá (Isten segítségével…). Végül is ma-

gára Krisztusra mutat, és ezáltal felhatalmazza minden kor emberét, 

hogy a saját helyzetének, belső igényének, alkatának megfelelően tudjon 

haladni az Isten utáni vágyódás útján.

Azt hiszem, már ezen a ponton meg lehet fogalmazni egyfajta hason-

lóságot a későbbi, számunkra oly fontos reformátori hagyománnyal. 

A Szentírásba való gyökerezés, a mindenben Krisztust előtérbe helyező 

szemléletmód és a testvériségnek az a fajta közössége, amely Luther és 

tanítványai vagy Melanchthon és a diákjai között is megvolt, rokonlel-

kűséget sejtet.
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Benedek regulájának szellemisége
A részletek mögött rejlő lényeg
Amikor érdeklődésem a bencés 

lelkiség vizsgálata felé fordult, 

az a kimondatlan (utólag akár na-

ivnak is mondható) remény volt 

bennem, hogy esetleg egy olyan 

„receptet”, hétköznapi spirituali-

tást vezető leírást találok, melyet 

igei mérlegen és hitvallási szűrőn 

átvezetve egyszerűen átültethetek 

a saját evangélikus hétköznapja-

imba. Amit találtam e kutatás so-

rán, az ennél kevesebb, és vala-

hogy mégis több. Kevesebb abban 

az értelmében, hogy – be kellett 

látnom – ez a regula egy adott 

történelmi helyzetből kiindulva és 

egy konkrét közösségi formára vo-

natkozik. Ezért, továbbá a kritikai 

részben is megfogalmazottak mi-

att sem alkalmas arra, hogy mint 

hiánypótló, kész receptet használ-

hassam. Másrészt azonban amit találtam, az bizonyos szempontból több, 

mint amit reméltem. Ugyanis a regulának van egy sajátossága, melyet 

külső megfi gyelői is már régóta megjegyeznek: hat-nyolc kulcskifeje-

zéssel leírható a szellemisége. Ezek a kifejezések szinte jelzőlámpaként 

világítanak, és keresztény hitünk megélésének nagyon fontos praktikus 

elemeire emlékeztetik a „látogatókat” már másfél ezer éve. Nem arról 

van szó, hogy ezek ne lennének ismerősek akár saját tanításunkban, de 

erejük abban rejlik, hogy egybegyűjtve és a gyakorlatba ültetve tanul-

mányozhatók, hiszen a szerzetesek életformaszerűen használják. Ez a 

szellemiség az, amely emlékeztet, inspirál, és ezért segíthet abban, hogy 

határozottabban körvonalazzuk saját lelkiségünket. Ezért a következők-

ben nem a regula tételes pontjait, hanem ezt a néhány kulcskifejezést 

szeretném körüljárni.

Peter Allan atya és segítői a keresztelőkútnál 
a húsvéti liturgia közben (Miles Pateman fotója)
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1. A FIGYELÉS TANULÁSA
Benedek regulájának első szavai ezek: „Hallgasd meg, ó fi am, a mes-

ter parancsait, és hajlítsd hozzá szíved fi gyelmesen…”  A rendtartást 

átszövő legnagyobb téma ez: az Istenre fi gyelés különféle formáinak 

gyakorlása. Ez alapvetően Urunk szavának keresését jelenti: a zsoltá-

rozások, az epistolákat idéző énekekkel, az ó- és újszövetségi olvasmá-

nyokkal, valamint a lectio divina, azaz a tanulmányozott igében való 

elmélyedés és általában az imádság által. De áthatja a munkára való 

koncentrálást, a pihenés és a táplálkozás idejét is, sőt a testvérekkel 

való kapcsolatot is, hiszen a hétköznapi élet minden területe Isten 

színe előtt zajlik. Tehát az egész regula egyik legfontosabb eleme ez: 

fi gyelem, odahallgatás.

Ennek a fi gyelésnek két eleme vált különösen fontossá számomra a 

szerzetesek életvitelébe kóstolva. Az egyik a rendszeresség. A hétköz-

napokban ennek az odahallgatásnak az egyik kulcsa ugyanis éppen 

ez: az elszánt rendszerességre törekvés. Mirfi eldben ez azt jelentette, 

hogy naponta háromszor megállhattam a szerzetesekkel (ők egyébként 

többször tették ezt) és teológusokkal együtt egy rövid áhítatra. Néhány 

hét elteltével kezdtem átélni ennek erejét. A hétköznapok sűrűjében a 

következetesen gyakorolt „áhítatoknak” a rendje megtartott a lényegre 

fi gyelésben, az Úrral való közös élet intenzívebb átélésében.

Sokszor – kimondatlanul és akaratlanul – annak az elképzelésnek 

adunk teret önmagunkban, hogy vannak a valóság hétköznapi esemé-

nyei, és emellett vannak a hit sajátságos területei. Az előbbiből kilépünk 

egy időre, miközben meg-megállunk imádkozni, hogy aztán a csendes-

ség után visszatérjünk a valóságba. A hétköznapi áhítatok következetes 

megtartása segít emlékezni és átélni azt az egyszerű bibliai tényt, hogy 

a dolog éppen fordítva van. Az egyik legegyszerűbben megfogalmazott 

üzenet ezzel kapcsolatban Jézus búcsúbeszédében van, amikor egyrészt 

önmagát jellemzi: „Én vagyok az út, az igazság [alétheia, ami valóságot 

is jelent] és az élet...” (Jn 14,6), majd az eljövendő Szentlélekről beszélve 

ugyanezt a szót használja, amikor azt ígéri: „…amikor azonban eljön ő, 

az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Ha tehát a 

valósággal való kapcsolatot keressük, akkor Krisztust kell keresnünk, 

és miközben a Szentlélek által engedjük vezetni magunkat, a Valóság 

igazsága felé haladunk. Tulajdonképpen a rendszeres áhítatok során 

merítünk az igazi életből, hogy aztán a hétköznapi életünk dolgainak 

homályos, torzult valóságában boldogulhassunk.

A másik dolog, amit különösen izgalmasnak találtam: a szó szoros 

értelmében vett csend gyakorlása. A hétköznapokban az esti elmélkedés 

  Szent Benedek regulája. 2004.
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után a nagy csend ideje jön, melyet a másnap reggeli áhítat első közös 

mondata old fel: „Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdeti dicsére-

tedet.” A bencés gyakorlatban ez a csend a szavak böjtjét jelenti, ahol 

a hangsúly nem a tiltáson van, hanem az odahallgatáson, amit ennek 

segítségével nagyobb eséllyel lehet gyakorolni. Ezt a hétköznapi rendet 

olykor kiegészíti bizonyos nagy ünnepekhez kapcsolódó egész napos 

némaság, mint például a böjti idő pénteki napjai, majd a nagycsütörtök 

estétől húsvét hajnalig tartó várakozás ideje. De különösen hangsúlyos 

maga a csendben való imádságos fi gyelés (meditáció). Fontos felisme-

rés volt számomra, hogy az elmélkedés közbeni fi gyelem nem a saját 

érzéseink „böngészését”, hanem Isten jelenlétének, nekünk kijelentett 

üzeneteinek, életünk során megmutatott munkáinak a fi gyelését jelenti. 

Ennek során az ember szembesül saját érzéseivel is, melyek felfedezése 

nagyon fontos felismerések sorát hozza, de a fókusz Isten szaván, tet-

tein, jelenlétén van.

Ez az odafi gyelés egyébként roppant nehéz feladat számunkra. Sok-

szor hivatkozunk arra, hogy ebben a modern, zajos világban képtelenség 

a csendet megtalálni. És való igaz: sokkal nehezebb gyakorolni az Úrral 

való bensőséges közösséget az információk képi és hangzó áradatában. 

De vajon mit tudunk kezdeni a csenddel, ha mégis kapunk rá esélyt? 

Tapasztalatom szerint (és ezt az a néhány szerzetes testvér, akivel be-

széltem a témáról, megerősítette) akkor is nagyon nehéz igazán csend-

ben lenni, ha adottak hozzá a külső körülmények. 

Amikor csupán szellemi munkáról van szó, és arról, hogy koncent-

rálni szeretnénk egy témára, már akkor is váratlan ellenállást találunk 

saját magunkban. Azt mondják, hogy egy szellemi erőfeszítést igénylő 

helyzetben is átéli az ember, hogy nem mások beszéde az, ami eltereli 

a fókuszt, hanem az ember saját elméjében zajló gondolati „fecsegés”. 

Az elménk az idő több mint 50%-ában szabadon vándorol, és teljesen 

idegen a fókuszálni kívánt témától.  Mennyivel nehezebb az, amikor 

egész lényünk bevonásával szeretnénk Istenre fi gyelni! Mennyi téma-

idegen gondolat, mennyi érzés, olykor ellenérzés, ellenállás! A lelkünk 

különleges titka az, hogy vágyódunk utána, mégis félünk a csendtől. 

Talán szorongunk attól, hogy nincs mit találnunk önmagunkban, ha-

mar ránk tör az unalom vagy a nyugtalanság. Mégis Megváltónkkal 

való közösségünk egyik különleges, mély színtere éppen ez! De olyan 

nehéz feladat, amelyet csak gyakorlással lehet sikeresen megélni. Ezért 

a csendet, odafi gyelést tanulnunk kell – és erre emlékeztet Benedek 

regulája, ehhez ad inspirációt.

  Elhangzott Wiesner Erzsébet előadássorozatában a Gyökössy Intézet szupervizorkép-

zésének keretében. Pápa, 2014. július 4. 
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Érdekes élmény volt számomra, hogy a kolostorral kapcsolatban élő 

főiskola közössége is átvett bizonyos elemeket a szerzetesi rendtartásból. 

Például a reggeli dicséretet követő közös étkezés idején nincs beszélge-

tés. Először ezt nem értettem, de azután sikerült megsejtenem a titkát. 

Az igére való fi gyelés, az imádságok és dicséretek utáni azonnali beszéd 

zaja sokszor nem engedi a lelkünk mélyéig érni az aktuális istenélmé-

nyünket. Most értem csak igazán, mennyire fontos, hogy például az 

igehirdetést követően egy rövid csend következzék. Ugyanilyen fontos 

az egyszerű szabály, hogy a templomba beérve már ne beszélgessünk. 

De miért is ne lehetne saját ritmusunk szerint – ez egyébként fontos 

pontja Benedek szellemiségének – biztosítani valamiféle rendjét a fi -

gyelés belső csendjének?

Kedvenc zenészemet, Stinget kérdezték egy interjúban, hogy miért 

adta új lemezének címként egy New York-i kereszteződés nevét. Meglepő 

volt hallani a magyarázatot. A stúdióba menet ennél a kereszteződésnél 

mindig sokat kell várnia, ezért kialakított egy szokást: ehhez a sarok-

hoz érve (gyalog) szokta tudatosan végiggondolni, miért is lehet hálás 

az életében. Egyfajta befelé fordulás csendjének állandó alkalma lett 

számára ez a zajos kereszteződés a világ egyik legnyüzsgőbb városá-

ban. Miközben ezt hallgattam, eszembe jutott, hogy ha ez lehetséges, 

miért is ne tudnánk hasonló belső imádságos csendre segítő rituálékat 

kialakítani hétköznapjaink „kereszteződéseiben”?  Hallottam olyan 

lelkészfeleségről, aki a fürdőszobába szokott bezárkózni a nap egy adott 

időpontjában, hogy megtartsa csendjét; hallottam olyanról is, aki a 

gardróbszekrényében rendezett be egy imafülkét. 

Azt találtam, hogy az első dolog az odafi gyelés, a rendszeresen tartott 

áhítatok és a csend rituáléja, amit a bencés lelkiség tanít, aminek fon-

tosságára emlékeztet, nem a törvény merevségével, hanem a tanáccsal, 

a személyre szabható szabadsággal. Ez igen inspiráló.

2. SZEGÉNYSÉG – VAGYONMEGOSZTÁS 
Benedek regulájának a 33–34. fejezetei, illetve az 58. egy része foglal-

kozik a tulajdonbirtoklással és a megosztással. Ez a rész nem a ferences 

értelemben vett szegénységre törekszik, hanem a közös teherviselésnek 

azt a formáját körvonalazza, amelyről az Apostolok cselekedetei tudósít. 

Ezt fordítja le a szerzetesi közösség hétköznapjaira. „A hívők egész gyüle-

kezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából 

semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy 

erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem 

  Sting Discusses His Album, “57th & 9th” – Youtube BUILD Series at Broadway 692. 

(Közzététel: 2016. október 24.)
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volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen 

szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy há-

zuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát 

pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, 

azután szétosztották mindenkinek, ahogyan ép-

pen szükség volt rá.” (ApCsel 4,32–35) A fogadal-

mat tévő szerzetes mindenét a monostornak adja 

közös használatra, hogy a közös javakból azután 

együtt élhessenek. Ki-ki „szegénységben”, és 

együtt mégis gazdagon. Erről így rendelkezik 

a regula: „Ha volt valami vagyona, azt ossza 

ki elő bb a szegé nyek kö zö tt, vagy ü nnepé lye-

sen adomá nyozza a monostornak; de semmit se 

tartson meg magá nak az egé szbő l, hiszen tudja, 

hogy attó l a naptó l fogva mé g sajá t testé vel sem 

rendelkezhetik.”  „Nem azt mondjuk ezzel, hogy 

szemé lyvá logatá s legyen – ettő l Isten mentsen –, 

hanem hogy tekintetbe kell venni a gyö ngesé ge-

ket. Aki kevesebbre szorul, adjon há lá t Istennek 

é s ne szomorkodjé k, akinek pedig tö bbre van 

szü ksé ge, alá zza meg magá t gyö ngesé gé é rt é s ne bizakodjé k el, hogy 

kö nyö rü letessé gbő l tö bbet kap. Í gy minden tag bé kessé gben lesz…”

A bencés lelkiségnek ez a sajátossága is lehet emlékeztető Jézus Urunk 

tanácsára a Hegyi beszédben: „Keressétek először Isten országát és az ő 

igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt 6,33) 

Gyógyító erejű hangsúlyigazítás ez: először az igazi valóság mennyei 

kincsei, és azután a földi javaink!

Nem kell kolostorba vonulnunk ahhoz, hogy a javak megosztása kap-

csán meg tudjunk valósítani ebből valamit. Mert először is egyszerűen 

az igei alapokhoz hajlíthatja vissza imatémáinkat: a hétköznapi javakért 

való hálaadásra tanít. „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 

onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 

fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1,17) „Az Úr tesz szegénnyé és 

ő tesz gazdaggá.” (1Sám 2,7) A hálaadás tanulása során pedig megaján-

dékoz minket egy kinccsel: a megelégedettséggel, hogy imáinkban mi 

is elmondhassuk: „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én meg-

tanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és 

tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és 

éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt.” (Fil 4,11–12)

  Szent Benedek regulája, 58.24–25.
  Uo. 34.1–5.

A templom oltára 
(a szerző felvétele)
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Ez a jelzőfény mentén való rendszeres imádság azután megnyitja a 

teret a másokért való imádságra, sőt a másokért való tettekre is. Emlé-

kezetes számomra Philip Yancey egy mondata, melyet egy előadásában 

a szenvedés témáját érintve mondott: „A hinduizmus mindent meg tud 

magyarázni, de nem változtat meg semmit, míg a kereszténység talán 

nem válaszol meg mindent, de képes mindent megváltoztatni.”  Eszem-

be jut egy bibliaórás gyülekezeti csoport, akik rendszeresen imádkozni 

kezdtek egy segítségre szoruló családért, és az imádságok nyomán 

tettek születtek: állandó havi pénzbeli támogatás, „vagyonmegosztás” 

az illető családdal. 

De talán a legfontosabb dologként emlékeztet a regulának ez a pontja 

arra, amit Jézus Urunk a Hegyi beszédben a lelki szegénység boldog-

ságának mondott.  Segít szem előtt tartani azt, hogy szegényen, azaz 

irgalomra szorultan vagyunk Isten előtt, nem mint idegen koldusok, 

hanem mint gyermekek, akiknek viszont nincs önálló keresetük, ezért 

gondviselőjükre szorulnak. 

Mirfi eldi rekreációs ösztöndíjam egyik legmegrázóbb lelki élménye 

éppen erről szól. Huszonegy év lelkészi szolgálat után ez a két hóna-

pos szabadság többek között arra volt alkalmas, 

hogy újra átéljem, mit jelent Isten előtt állni 

önmagamban. Azaz nem mint lelkész, hanem 

csak úgy tényleg egymagamban. Azt tapasztal-

tam, hogy valahol lelkem egyik titkos polcán 

sok mindent összegyűjtöttem, ami mentségként 

szolgálhat, amikor Isten igazsága előtt zavarba 

jövök, és motyogva menteni akarom magam. 

Soha nem szándékosan, tulajdonképpen nem 

is tudatosan, de lelkészi szolgálatom ténye úgy 

raktározódott el bennem, mint erény, melyre 

rá lehet támaszkodni Istenünk igazságának 

fényében állva. Nem volt könnyű szembesülni 

azzal, hogy a szolgálatnak ezek a jótettei, bár 

nagylelkű Urunk előtt számon tartott és az én 

lelkem örömére is szolgáló emlékek – de nem Is-

ten előtti igazságot biztosító érdemek. Miközben 

imádságos csendben ezek mögé néztem, szinte 

ijesztő volt a felismerés, hogy mennyire nincs 

semmim, amivel dicsekedhetnék. És ugyanakkor 

  Y , Philip: True Happiness? Előadás Hong Kongban, 2015-ben. https://www.

youtube.com/watch?v=dLpDwzK5mak. (Letöltés: 2018. április 12.)
  „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

A templom keleti oldalán található 
Feltámadás-kápolna oltára
(a szerző felvétele)



Benedek regulájának szellemisége

149

megrázó erejű felismerés volt, hogy éppen ennek a szegénységnek, mez-

telenségnek a legmélyén ott van rendíthetetlenül a mi Urunk megtartó, 

meglepő, érthetetlen kegyelme! Mint ahogy a közösség templomában 

csak egyetlen fényforrás látszik az esti áhítat előtti csendben, az oltár 

felett függő gyönyörű ezüst szentségtartóról visszaverődő fény – ugyan-

így találtam csupán egyetlen világosságot jelentő mondatot magamban: 

„Elég neked az én kegyelmem…” (2Kor 12,9) Ez ugyanaz a kegyelem, 

mellyel Megváltónk elhívott a keresztségben, mellyel megerősített a 

konfi rmációban, melyre alapozta lelkészi elhívásomat. Nem lehet, de 

nem is kell ehhez semmit hozzáadni, mert ez a kegyelem elég. A ke-

gyelmes Isten gyermekeinek nincstelensége és ugyanakkor végtelen 

gazdagsága az enyém.

3. ENGEDELMESSÉG
A bencés szerzetesi eskü három pillére – az engedelmesség, stabilitás 

és conversatio moralis – közül most az elsőt nézzük meg közelebbről! 

Sokatmondó, hogy a latin nyelvű regula ezen a helyen egy olyan szót 

használ, melynek igei formájában  egyszerre van jelen az odafi gyelni 

és az engedelmeskedni fogalom. Ezt vizsgálva valóban azt találjuk, hogy 

a bencés szellemiség eme alapköve az a fajta engedelmesség, melynek 

végső célja, hogy fi gyelni tudjon az ember. Különleges mennyei logika 

révén  az engedelmesség ilyen értelemben az Isten és embertárs iránti 

szeretetben való megmaradás eszköze. A szerzetes teljes szabadsággal 

való elköteleződését jelenti, amikor erre nézve esküt tesz.

A fenti értelemben vett kettős cél elérésére és biztosítására a Regula 

egy személyt rendel a közösség élére, aki a legfőbb felelőse ennek a közös 

útnak, és akinek a többiek is alávetik akaratukat: az apátot.  Neki tar-

tozik engedelmességgel a többi testvér, de az apát szerepét és feladatát 

újszövetségi szellemben  úgy írja le a regula, mint egy családfőnek a 

háza népe iránti fi gyelmes, szeretetteljes szerepét.

A Regula 2. fejezete konkrét útmutatást ad arra nézve, hogy milyennek 

is kell lennie az apát személyének. Ebben tizenegy szentírási helyre  

támaszkodva részletezi az apát helyes magatartását a legalapvetőbb – ta-

nítás, személyes példaadás – kérdésektől a különös részletekig (például 

  oboedire
  Például: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek 

az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,31b–32)
  A név az arámi és az Újszövetségből is ismert ’abba’, ’atya’ szóra utal.
  Például: „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása 

szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6,4)
  Róm 8,15; Zsolt 39,11; Ézs 1,2; 1Kor 9,27; Zsolt 49,16–17; Mt 7,3; Róm 2,11; 2Tim 4,2; 

Péld 23,14; Mt 6,33; Zsolt 33.
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hogyan rangsorolja a különböző társadalmi rétegből jövő testvéreket). 

Dennis Okholm könyvében meg is jegyzi,  hogy ez a leírás akár a protes-

táns, lelkészt választani akaró gyülekezeti tagoknak is ajánlható lenne. 

Amit egy amerikai bencés szerzetes szellemes öniróniával magukra 

nézve mondott,  fokozottan igaz a mi nyugati protestáns gyakorla-

tunkra: Megfordítjuk a fi atal Sámuel mondatát, aki – hallva, hogy az Úr 

szólítja őt – ezt mondta: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 

3,10) Mi szeretünk inkább így állni Isten elé: „Figyelj, Uram, mert szólni 

akar a te szolgád!”

Modern időnkben szeretjük azt hinni és hangoztatni, hogy szabadok 

vagyunk mindenféle szabálytól, és az engedelmességre nem feltétlenül 

tekintünk erényként. Szinte csak a fegyveres erőknél szokás még erről 

beszélni, pedig ha jobban belegondolunk, oly sok mindennek kénytelenek 

vagyunk alávetni magunkat: a munkahelyünk rendjének, felettesünk-

nek, a házasság vagy a gyermeknevelés által létrehozott természetes 

rendszereknek, vagy épp fogyasztói világunk rafi nált, rejtett erőinek 

is… Sokszor marad el az égi engedelmességünk, miközben e világi 

jószándékú vagy alattomos erők tulajdonképpen ugyanezt követelik. 

Mindezzel szemben viszont milyen boldog az az ember, aki szabadon, 

szeretete és elköteleződése jeleként hajtja meg fejét az Úr előtt! Meg-

váltónk sokszor elmondta, hogy ő miként bízik az Atyában és engedel-

meskedik neki,  és hangsúlyozza tanítványai számára a bizalom és az 

odafi gyelő hallgatás fontosságát.  

Az engedelmesség lelkülete nagy hatással van imádságos életünkre is. 

Magát az imádság iránti elköteleződést is segíti. Meggyőződésem szerint 

felülemel a gyakori tévedésen, miszerint imádkozni csak kedvünk szerint 

érdemes, és felszabadít arra, hogy Mesterünk nyomán, engedelmesen 

járva mi magunk is gyakoroljuk magunkat az imádságban. Másrészt az 

imádság tartalmát is formálja: fi gyelmünket az Úr akarata felé fordítja.

Bár ebben semmi új nincs a mi evangélikus tanainkhoz képest, de 

az engedelmességnek ez a fajta radikális megélése újabb emlékeztető 

lehet, hogy Krisztus-követő hitünk bizalom és engedelmesség is legyen. 

Így volt az ősgyülekezet életében, a megújulásra váró 5. századi Monte 

Cassino-i keresztény szerzetesek számára, és reformátor őseink is ebben 

a szellemben éltek. 

  O  2007, 66. o.
  Uo. 38. o.
  Jn 6,38–40.
  „Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig 

szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki 

magamat.” (Jn 14,21)
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4. ALÁZAT
Az alázatról szóló részt mint külön témát a 7. 

fejezetben találjuk részletesen kifejtve, de Bene-

dek erről szóló tanácsai tulajdonképpen végig-

kísérik az egész regulát, és a fi gyelem mellett 

talán a legfontosabb részét jelentik a rendtar-

tásnak.

Mint más témák esetén is, Benedek konkrét, 

szókimondó és jó emberismerőnek bizonyul. 

Egészen különlegesnek találom például azt, 

ahogy kifejti az alázat tizenkét lépcsőfokát. Ez 

nem valamiféle előírás arról, hogyan kell alá-

zatossá válni, hanem annak leírása, hogy az 

alázat útján – lehet, hogy személyenként eltérő 

sorrendben – a szerzetes ezekkel az élményekkel 

fog találkozni.

Csak két dolgot szeretnék kiemelni mindeb-

ből, ami lutheri teológiai hagyományunk felől 

vizsgálódva feltűnő: az első lépcsőfoka az alá-

zatnak az istenfélelem. Érdekes egybecsengés ez 

Luther Tízparancsolathoz fűzött magyarázatá-

val: „Istent félnünk és szeretnünk kell” – kezdi 

reformátor ősünk a törvény magyarázatának minden pontját. A másik 

hasonlóság a hetedik lépcső leírásánál lesz nagyon feltűnő: „Az alá za-

tossá g hetedik foka, ha magá t nemcsak szá já val vallja mindenkiné l 

alá bbvaló nak é s é rté ktelenebbnek, hanem szí ve legmé lyé n is hiszi azt.”  

Ez az igazság a reformáció korában kulcsfontosságú, az egyedül hit 

által való megigazulás tételének is az alapja. És általában elmondható, 

hogy az a fajta alázat, amely megjelenik a regulában, voltaképp arra 

hív, hogy az ember a helyes koordináták mentén lássa magát: mint Isten 

kegyelmére szorult embert, aki már kegyelmet nyert, mint egyszerre 

igazat és bűnök miatt botladozót. 

Az a fajta alázat, amely áthatja a bencés lelkiséget, nem valami ön-

pusztító, szélsőséges lelki kényszer. Sokkal inkább „radikális őszin-

teség önmagunkhoz”,  melynek végső célja a 7. fejezet talán legszebb 

mondata: „Ha tehá t az alá zatossá gnak ezeken a fokain fö lemelkedett 

a szerzetes, akkor azonnal eljut az Istennek arra a szereteté re, amely, 

mivel tö ké letes, kizá rja a fé lelmet. Mindazt, amit eddig nem egé szen 

fé lelem né lkü l tartott meg, most minden fá radsá g né lkü l, szinte ter-

  Szent Benedek regulája, 7.51–54.
  O  2007, 69. o.

Esti áhítatra gyülekező diákok 
és szerzetesek a templomban, 
előtérben a keresztelő-kúttal
(a szerző felvétele)
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mé szetesen é s szoká sbó l kezdi teljesí teni; má r nem a pokol fé lelmé bő l, 

hanem Krisztus szereteté bő l, csupa jó szoká sbó l é s az eré nyben való  

gyö nyö rkö dé sbő l.”  Az alázat azért kell, hogy megnyíljon az ember a 

Megváltó kegyelmére. Az alázat tanítja meg nyitva tartani tenyerünket 

üresen, de bizalommal Isten felé.

Eszembe jutott egy régi történet, amelyet még Kovács Imre kollé-

gámtól hallottam, aki Anthony de Mellót idézte. Egy nagyhírű bölcshöz 

elmegy tanulni a neves tudós. Felpakolja magát könyveivel, s miután 

bebocsátást nyer a rendházba, rögtön oda is áll a mester elé: „Taníts 

engem!” – mondja. A bölcs csak mosolyog, és arra kéri a tudóst, hogy 

bevezetésként menjen ki a folyópartra, és üres tenyerét az ég felé tartva 

álljon ott egy darabig. Az öreg bölcs tanítás helyett ezután mindennap 

ugyanezt kéri az újonctól. Az egyik este, az egész napos esőtől bőrig ázva 

és elfáradva hazajön a tudós, és felnyög: „Történjen már valami, mert 

ahogy ma ott álltam a folyóparton üres kézzel, bőrig ázva, ostobának és 

gyengének éreztem magam.” Erre a guru mosolyogva: „Akkor jó, most 

már elkezdhetjük a tanulást.”

Az alázat útja az Isten titkai tanulásának útja. Az ő feltétel nélküli 

szeretetére való ráhagyatkozást szolgálja. Ellentmondásosnak látszik, de 

az alázat útja végül is a félelemtől való szabadság és a nyitott távlatok 

útját tárja fel. Egy egyszerű példával illusztrálva: sokaknak ismerős 

a jelenet, amikor egy ember odamegy egy vélhetően régi ismerőshöz, 

és azt kérdezi: „Jéé, te vagy az?” A bencés megfelelője ennek a fajta 

találkozásnak valószínűleg ez lenne: „Jéé, te vagy az?” – mire a válasz: 

„Igen, bár még nem teljesen… de majd az leszek.”

5. HOSPITALITÁS
A Regula az 53. fejezetben foglalkozik a vendéglátás fontosságával. Mint 

valami iránymutatót, Benedek Mt 25,35–36-ot  idézi, és az mondja: 

„Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust…” Mint 

más témánál is, egyszerre van jelen a regulában az általános érvényű 

lelkület és a nagyon konkrét praktikus útmutatás. Jól példázza ezt ennek 

a fejezetnek a folytatása: „Minden vendégnek adják meg a tiszteletet, 

  Szent Benedek regulája, 7.67–69.
  Ahogy Pál mondja Fil 3,12–14-ben: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már 

célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus 

Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami 

mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a 

cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”
  „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, 

és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, 

börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,36)
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de elsősorban a hittestvéreknek és a zarándokoknak. Először együtt 

imá dkozzanak, és csak azután váltsanak békecsókot.”

Megdöbbentő, hogy – persze a másfél ezer évvel ezelőtti szokásoknak 

és körülményeknek megfelelően – mennyire komolyan veszi a vendég 

személyében érkező Krisztus tiszteletét. Például ezt írja: „Az apá t adjon 

vizet a vendé gek kezé re, s minden vendé g lá bá t az apá t is, az egé sz kö zö s-

sé g is mossa meg. Lá bmosá s utá n ezt a verset imá dkozzá k: »Befogad-

tuk, Istenü nk, irgalmadat templomod belsejé ben.« Kivá ló  nagy gondot 

fordí tsanak a szegé nyek é s zará ndokok befogadá sá ra, mert bennü k mé g 

inká bb fogadjuk Krisztust; mí g a gazdagokkal szemben é rzett fé lelem 

maga is tiszteletet vá lt ki…”

Amikor első alkalommal hívtak meg vacsorára néhány más vendég-

gel együtt a helyi szerzetesek, már akkor megtapasztalhattam valamit 

ebből a fajta lelkületből. A vacsorameghívás egy böjti péntekre esett, 

amikor éppen a nagy csend idejét tartották. A vacsora végeztével én 

felpattantam, hogy segítsek a tányérok összeszedésében, ám egy velem 

szemben ülő, kilencven év körüli szerzetes – a szavak böjtje miatt – csak 

a kezével és tekintetével jelzett nekem. Nagyon határozottan, ám ked-

vesen megállított, majd rám mosolyogva magára mutatott, mintha azt 

mondaná: „Te vagy a vendég, itt most én szolgálok neked…” 

A hospitalitás azt is jelenti, hogy a bencés házak eleve úgy rendezked-

nek be, hogy imaalkalmaikra vendégek érkezhetnek. Mintegy megoszt-

ják a vendégekkel imádságos lelkületüket, konkrét fohászaikat. Azzal a 

meggyőződéssel teszik ezt is, hogy a vendégben Krisztust szolgálhatják, 

és a vendéget segíthetik – az imádság szavait kínálva neki – abban, hogy 

Krisztust szolgálja.

Ha ezt a jellemvonást megpróbáljuk az imádságos életünk gyakor-

latára lefordítani, akkor alighanem ez így hangzik: Kérd imádságban 

Istenünket, hogy legyen szemed észrevenni meglátogatásod idejét! Hogy 

észrevedd, amikor a családtagjaid, munkatársaid és a szomszédban la-

kók közül valakin keresztül maga az Úr kéri a neki való szolgálatodat. 

Máskor pedig talán rajtunk keresztül akar valakit meglátogatni az Úr 

– vajon kinek lehetek ma segítségére?

6. A RITUÁLÉK SEGÍTŐ SZEREPE
Ha fel kellene sorolni, mit tanultam a bencésektől ez alatt a két hónap 

alatt, akkor ez lenne az egyik első dolog: ősi keresztény rituálék ér-

telmét és hasznát láthattam meg. Apróbb és nagyobb mozzanatokat, 

amelyek közül a legtöbb magától értetődő, néhány talán magyarázatra 

  Szent Benedek regulája, 53.54–55.
  Uo. 53.13–15.
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szorul. Megerősödött bennem az 

a felismerés, hogy megtartó ereje 

lehet a keresztény őseink körében 

kialakult és megőrzött rítusoknak. 

Mirfi eldben a legalapvetőbb ilyen 

rituálé a már említett rendszeres 

áhítatok és azok apró mozdulatai, 

szokásai, amelyek meghatározott 

időben zajlanak, és egyfajta rit-

must adnak a napnak, továbbá a 

nagyünnepek különleges liturgi-

ai eseményei. A rituálék segítenek 

átélhetővé, megragadhatóvá tenni 

a jelen pillanatot. Persze válhat-

nak kényszeressé, vagy megme-

revedve életidegenné és kiüresedetté, de az Úrtól kapott szabadságunk 

tudatában lehet élnünk az általuk nyújtott segítséggel, hogy meg tudjuk 

ragadni hétköznapi hitéletünkben istenkapcsolatunkat, hogy ki tudjuk 

fejezni a mi Urunk iránti szeretetünket. Két konkrét példát szeretnék 

említeni. 

Anselm Grün, a magyar olvasók előtt is ismert német Benedek-rendi 

szerzetes író egyik művében sok apróbb-nagyobb keresztény szimboli-

kus mozdulatot gyűjt össze, többféle korból és tájról való szokásokból. 

Például a reggeli imádságot kezdő keresztvetésről – szavait szabadon 

idézve – így ír: Vesd Krisztus jelét magadra! Érintsd meg jobb kezeddel a 

homlokodat – áradjon Isten szeretete gondolataidba. Aztán helyezd keze-

det az alhasadra – árassza el Isten szeretete erődet, vitalitásodat. Aztán 

helyezd a bal válladra a kezed, és kérd, hogy Isten szeretete beáradjon 

tudatalattidba, rendet hozzon lelked belső káoszába. Aztán helyezd a 

kezed a jobb válladra – hadd hatoljon Isten szeretete a tudatos énedbe: 

tetteidbe, energiádba és döntéseidbe. Jobb oldalad a férfi úi oldalad. Ez 

lehet életet adó, de lehet kegyetlen uralkodó is. Ez dönthet, de minden 

fölé is kerekedhet. Amikor Isten szeretete árad férfi úi oldaladba, akkor 

az olyan erővé válhat, amely megmozdít dolgokat a jó irányba, amely 

támogat, bátorít másokat, amely formálni képes dolgokat. Amikor a 

kereszt jelét rajzolod magadra, igent mondasz Istenre, mert ő igent 

mondott rád.  

A másik példa a mirfi eldi liturgiai hagyomány egyik legkülönlegesebb 

időszakához, a nagyhéthez kapcsolódik. Virágvasárnap a délelőtti isten-

tisztelet egy különleges szertartással kezdődött. Az egész gyülekezet a 

  G  2017. 

A virágvasárnapi liturgia szolgálattevőinek indulása 
(Carol Schofi eld fotója)
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templomkertben lévő feszületnél gyülekezett, majd pálmalevélből ké-

szített kereszteket kaptunk, és azokat felemelve indultunk a felékesített 

nagy keresztet követve. Miközben a menet a kavicsos kerti ösvényen 

bandukolt, szépnek és nemesnek, de roppant törékenynek éreztem ma-

gunkat. Állandóan fi gyelni kellett a lábunkra, nehogy megcsússzunk 

a tavaszi harmattól nedves köveken. Az énekünk is oly törékeny volt, 

hiszen a képzettebbek a menet élén több szólamban zengték a dicsére-

tet, de a sor többi része csak próbálta tartani a ritmust és a hangokat. 

Aztán a virágvasárnapi menet belépett a templomba. A tér akusztikája 

körülölelte esetlegesnek tűnő énekünk hangját, a felcsendülő fenséges 

orgonaszó segített „felemelni szívünket”. Olyan volt, mintha Urunkat 

ünnepelve és őutána bandukolva végre célhoz értünk volna: a tavaszi 

mirfi eldi templom képén keresztül halványan a mennyei Jeruzsálem 

tűnt fel előttem, és töltött el a biztos cél felé tartó élet örömével.

Felkeltette a fi gyelmemet az az imádságos lelkiség, amely a szerze-

tesek közös alkalmait jellemzi, ez egyfajta magasztos tisztelet. Mintha 

minden mozdulatuk, minden szavuk és énekük olyan szolgálat lenne, 

melyet gondosan előkészítve és megtanulva kell megmutatni. Őket 

fi gyelve jutott először eszembe, hogy mit is jelent a szép kifejezés, az 

istenimádat. Ez az az ünnep, melyet az ószövetségi prófétai látomások-

ban  és a Jelenések könyvében is  láthatunk, az Urat dicsőítő sokaság 

körében.

Bár nem a bencés testvérek körében történt, de az előbbi fontos 

felismerést erősítette egy másik élményem, amikor a londoni Szent 

Pál-székesegyház kora esti áhítatára ültem be egyszer. A turista kezébe 

adott ismertető prospektus bevezetése nagyon érdekes volt. Amikor 

elkezdjük az istentiszteletet – mondta az előszó –, akkor nem mivelünk 

kezdődik valami, hanem bekapcsolódunk egy folyamatosan zajló, az 

Urat dicsérő istentiszteletbe, mely akkor kezdődött, amikor mi még 

meg sem születtünk, és azután is folytatódik, miután mi meghaltunk. 

Belépünk, és egy óra erejéig részei leszünk ennek az Istent dicsőítő 

folyamnak.

Ez a megállapítás megvilágítja nemcsak az istentisztelet liturgiájának 

a hátterét, hanem a témánk szempontjából fontos imádság egy sokszor 

elfelejtett oldalát: egyrészt az Úr vár, hogy megtérve belső szobánkba 

végre együtt tudjon lenni velünk – másrészt azonban színe elé érkezve 

kapcsolódunk az istentisztelők ősidők óta folyó dicsőítésébe. Egyedül 

és mégis egy közösség részeként vagyunk belső szobánkban. Ez egy 

rendkívül izgalmas perspektívája fohászainknak.

  Például Ézs 6,1–3.
  Jel 4,3–11.
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7. STABILITÁS
A bencés eskü a stabilitásra nézve egyedülálló, tudniillik ez a fogadalom 

nem egy tágabb értelemben vett rend, hanem egy konkrét monostori 

közösség iránti elköteleződés. A stabilitás azt jelenti, hogy a szerzetes 

hűséges marad azokhoz, akikkel él és együtt 

dolgozik, imádkozik. Ebben a hűségben nem a 

saját érdek vagy a hangulat tartja meg. Ahogy 

az egyik szerzetes megfogalmazta: „Isten az 

embereknek egy közösségébe helyezett minket, 

akiket mi talán nem is választottunk volna, ha 

rajtunk múlna.”  

A Regula megdöbbentően egyszerűvé teszi ezt 

a kérdést, amikor a stabilitást tanítja: hiszed-e, 

hogy elég neked ez a néhány hektárnyi terület a 

világon, és ez a közösség, ahol Isten téged áldva 

boldoggá fog tenni? 

Benedek az 1. fejezetében leírja a szerzete-

sek fajtáit. Olykor mosolyt csal az ember arcá-

ra, ugyanakkor szívbe markoló, hogy mennyire 

örök és emberi az, amit megfi gyel. A felsorolás 

végén, a negyedik fajta szerzetesről (amelyet a 

legrosszabbnak tart) ezt írja: „Vé gü l a szerzete-

sek negyedik fajá t girová gusnak mondjá k. Ezek 

egé sz é letü kö n á t má s-má s tartomá nyban é lnek, 

há rom-né gy napon majd ebbe, majd abba a kolos-

torba szá llnak vendé gü l. Mivel folyton csavarognak, soha meg nem á lla-

podnak, sajá t akaratuknak é s a torkossá g ingereinek szolgá lnak, minden 

tekintetben rosszabbak a szarabitá kná l. Mindezek nyomorult é letmó djá ró l 

jobb hallgatni, mint beszé lni. Hagyjuk tehá t ő ket, é s Isten segí tsé gé vel 

té rjü nk á t az igen deré k fajta, a cenobitá k é leté nek elrendezé sé re.”

Modern korunknak is megvan ugyanez a betegsége. Saját korunk giro-

vágusai (lehet, hogy bennünk is él egy darab belőle) mindig úgy látják, 

hogy a szomszéd füve zöldebb, a házasság jobb lenne a másik utcában, 

a munka könnyebb egy másik cégnél. Lázas keresése a legújabb önse-

gítő programoknak, a legújabb ideáloknak és divatnak, a legutóbb újra 

felfedezett módszereknek, amelyek megnyitják az emberi potenciált. 

Ezek állandó hajszájában elfordíthatnak attól, amit Isten kegyelme akar 

tenni velünk itt és most. De amíg nyughatatlanul és elköteleződés nélkül 

járjuk köreinket (a girovágus valami ilyesmit jelent: körbe-körbejáró), 

nem tudunk változni. Csak amikor elköteleződünk, akkor van esélyünk 

  O  2007, 90. o.

A College épületének nyugati 
oldala (a szerző felvétele)



Benedek regulájának szellemisége

157

arra, hogy fejlődjünk, alakuljunk, változzunk. Sok békétlenséget okozó 

nehézségünk elmúlna, ha megengednénk Istennek, hogy meglepjen min-

ket saját környezetünkön és közösségünkön belül, ott, ahol vagyunk.  

Henry Nouwen  így ír ennek a stabilitásnak az áldásáról, miután 

oly hosszú belső vándorút után rátalált erre a fajta Istenre hagyatkozó 

stabilitásra: „Akárhol vagyok is, otthon, egy hotelben, vonaton vagy 

repülőn, most már nem kell, hogy ingerült legyek, nyughatatlan és 

máshová vágyódó. Tudhatom, hogy az itt és most az, ami számít és 

fontos, mert Isten maga az, aki itt akar látni ebben a pillanatban és 

ezen a helyen.”  Megfordítva és egy kissé sarkosan fogalmazva is igaz: 

ha nem találjuk Istent azon a helyen, ahol vagyunk, akkor máshol sem 

fogjuk őt megtalálni. 

Ennek az állhatatosságnak az egyik szimbóluma számomra Remb-

randt Krisztus a viharban című képének egyik fi gurája. A tajtékzó hul-

lámok között a tanítványok különböző módon viselkednek: van, aki 

feladta, és köpenyét magára húzva gubbaszt, a másik a hajó oldalának 

dőlve könnyít felfordult gyomrán, mások a kötelet markolják, dacolva a 

hullámokkal. Hátul viszont az egyik tanítvány rendíthetetlenül tartja az 

evezőlapátot, és közben az ébredező Krisztusra fi gyel. A kép bal szélén 

pedig már oszlik a homály, tör előre a fény, hiszen mindjárt felkel az, 

akinek hatalma van a tomboló vihar felett. 

A modern életnek is vannak kolostorai, a szónak abban az értelmében, 

hogy az ember szűknek, bezártnak élhet meg helyzeteket (házasság, 

a családi élet keretei, egy munkához kötődő élethelyzet, talán egy beteg-

ség). A Regula lelkisége arra tanít, hogy maradjunk meg a realitásnál. 

Mintha azt mondaná: nincs kifogás, ne álmodozz, hanem úgy, ahogy 

vagy, ott, ahol vagy, egyszóval a valóságot elfogadva ragaszkodj Istennel 

való kapcsolatod gyakorlásához, a jelen pillanat és az adott körülmények 

kihívása közben fi gyelj jelen lévő Uradra.  

Mindez igaz az imádságos élet melletti kitartásunkra is. Azt hiszem, 

viszonylag ritkán adódik tökéletes helyzet az imádságra. Valami intéz-

nivaló mindig izgat, valahol mindig fáj valami, vagy álmosabbak va-

gyunk a szokásosnál, vagy éppen a hangulatunk nem ideális a közelgő 

hidegfront miatt. A bennünk is élő darabka a girivagusból azt javasolná, 

hogy halasszuk el az Urunkkal való beszélgetésre szánt alkalmat egy 

ideálisabb időpontra. Az ősi regula talán eszünkbe juttatja az egyszerű 

hűséges kitartásban rejlő áldást.

  Uo. 90. o.
  Holland származású katolikus pap, teológus, író (1932–1996).
  N  1981, 77. o.
  W  2014, 43. o.
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És itt kapcsolódik a bencés hármas fogadalom különös harmadik 

eleme, a conversatio moralis. A latin szó, a conversatio tulajdonképpen 

vezetést jelent, conversatio moralis pedig úgy is fordítható, hogy életfor-

ma – tudniillik a Krisztus-követés és azon belül a monasztikus közösségi 

élet regulával tanácsolt formájának a gyakorlása. A magyar fordításban 

úgy jelenik meg ez egyébként, mint a „szerzetesi erények gyakorlása”. 

Bibliai gyökerét a Vulgatában 1Pt 1,15-ben az eredeti görög anasztrofé 

latin fordításaként találjuk. „Mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok 

is szentek legyetek egész magatartásotokkal.”  Izgalmas gondolatsort 

indít a szójáték: Előbb conversio, aztán conversatio moralis. (Előbb 

megfordulás, aztán – Krisztus felé fordult – életvezetés.)

A bencés szellemiség krisztusi életvitelre való elhívása nem egyszeri 

esemény, hanem egy folyamat: naponként, kitartóan készen állni arra, 

hogy Krisztus-követő életet éljünk. Szépen rímel mindez a mi hagyo-

mányunkra: megtérés, majd naponkénti megtérés, azaz megszentelt 

életfolytatás.

8. EGYENSÚLY
A híres bencés buzdításról – „Dolgozz, tanulj, imádkozz!” – árnyaltabban 

és kívánatos egyensúlyukról is a 48. fejezetben rendelkezik a Regula, 

amikor javaslatot tesz az időbeosztásra abból a tételből kiindulva, hogy 

„a tétlenség a lélek ellensége”.  Imádság, munka, pihenés, tanulás, 

étkezés – mindez „mértékkel, helyes egyensúlyban, tekintettel a bá-

tortalanokra”.  

A Regula szellemisége nem extremistákat, vallásos bajnokokat, spi-

rituális aranyérmeseket akar a közösségben nevelni, hanem nagyon 

józanul, az egyéni tempót fi gyelembe véve és az élet változó szakaszait 

is szem előtt tartva igyekszik egyensúlyt teremteni. Ami nagyon fi gye-

lemreméltó ebben a szemléletben, az a meggyőződés, hogy nincs az 

életnek olyan területe, amely kívül esne Isten megújító szándékán (Róm 

8,18–27). Talán ebben az alapállásban gyökerezik a Benedek-féle test–lé-

lek–szellem emberi hármasság józan egységben és egyensúlyban látása.

Ennek a hétköznapi egyensúlynak az alapritmusát az imádság meg-

határozott alkalmai adják. Eredetileg nyolc volt belőle, a 119. zsoltárból 

kiindulva. A mirfi eldi bencések általában négy ilyen alkalmat tartanak: 

a reggeli dicséret, a déli szolgálat, az esti dicséret és az esti ima.  Ez 

a fajta beosztása a napnak segít abban, hogy szüntelenül szem előtt 

  A 2011-es revideált Károli-fordításban: „teljes életviteletekben”.
  Szent Benedek regulája, 48.1.
  Uo. 48.9.
  Az anglikán hagyományban az elnevezésük: Mattins, Midday Offi  ce, Evensong, Com-

pline.
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tartsák Isten mindenek felett valóságát és az ő 

munkáját. Az imádság azonban továbblendít a 

munka felé, a munka megkívánja a táplálkozást 

és a pihenést, a pihenés után a friss szellem kí-

vánja a tanulást, amely a lélekben visszhangozva 

serkent az imádságra – és így tovább.

Ennek a napi egyensúlynak különösen fi gye-

lemre méltó eleme a lectio divina. Ez a gyakor-

latban soha nem egyszerűen egy kirendelt bib-

liai szakasz elolvasása, hanem táplálkozás az 

igével. Lassú olvasás, mely időt hagy arra, hogy 

az embert megérintse egy-egy mondat, vagy ki-

fejezés. Azon elidőzik a szellem és a lélek, talán 

csendes belső imára sarkallja válaszképp, azu-

tán folytatódik az olvasás. A lectio divina végső 

célja, hogy ne az ember foglalkozzon a Bibliá-

val, hanem engedje, hogy az ige foglalkozzon az 

emberrel. Azt hiszem, mindez egyáltalán nem 

újdonság nekünk, evangélikusoknak, de frissítő 

erővel hat, amikor egy másik tradíciót látunk 

ugyanerre a következtetésre jutni.

A bencés spiritualitás nem ismer Istentől különálló szektort az emberi 

életben. Minden, amink van, amivel foglalkozunk, Isten jelenlétében 

történik. Ezért minden Isten áldott eszközévé válik, amelyen keresztül 

ismerhetjük, hallgathatjuk, szolgálhatjuk, szerethetjük Urunkat. Ez a 

fajta tevékenységgel kísért imádságos életrend egyébként segít emlékezni 

arra, hogy életünk Isten kezében lévő áldott eszköz, és szem előtt tartja, 

hogy hol van az igazi kincsünk. Segít megtalálni Isten adta személyisé-

günket és elhívásunkat, amely mindig több, mint az aktuális munkánk. 

Arra is emlékeztet, hogy annál, amit konkrétan csinálunk, három dolog 

mindig fontosabb: hogyan teszed, kiért teszed, és milyen céllal teszed.

Test–lélek–szellem ilyenfajta együttlátása fontos része a mi evangéli-

kus hagyományunknak. Ennek az egységnek sokféle nyoma van a Szent-

írásban, most csak egy számomra „új felismerésnek” mondható példát 

említek. A nagyhét vendégelőadója John Rodwell professzor volt, aki első 

előadása során  a teremtés és teremtettségünk húsvéti kapcsolópontjait 

elemezte. Ő említett egy érdekességet. Zakariás énekében (Lk 1,67–80) 

elhangzik egy különleges kifejezés. Zakariás Istent dicsérő énekében, 

azon a helyen, ahol az öreg pap azt mondja: „Istenünk könyörülő irgal-

máért, mellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból” (Lk 1,78), 

  Mirfi eld, CR – 2018. március 26.

Húsvét utáni csend a templomban
(a szerző felvétele)
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Lukács olyan szót használ a „könyörülő” jelzőnél, amely görögül a hasat, 

a belső zsigereket is jelenti. Mintha megdöbbentő módon azt mondaná 

ezzel Isten: Lásd, ismerem azt az érzést, mely féltésed, aggodalmaid 

során felkavarja gyomrodat, égő fájdalmat okoz beleidben; mindezt 

ismerem, hiszen testté, zsigereiddé lettem, ilyen az én irgalmam.

Az imádság adja az alapritmust, teremtett és megváltott voltunk min-

den részét magához ölelve és egyensúlyra törekedve, hogy ebben a – lu-

theri hagyományunkból vett kifejezéssel élve – hétköznapi istentisztelet-

ben tudjuk szívünkkel, elménkkel, lelkünkkel szeretni Urunkat, akinek 

„könyörülő irgalma” Krisztusban lett testté hétköznapjaink számára is.

Egy példa: a Mirfi eldi Community 
of the Ressurection heti imarendje
Mattins rendjének vázlata

Bevezetés, reggeli dicsérő ének, zsoltárok,  ószövetségi himnusz, napi 

bibliai olvasmány, evangéliumi himnusz, befejező rész.

A Midday Offi  ce rendjének vázlata: 

Bevezetés, dicséret,  zsoltárok, olvasmány, Miatyánk, rövid csend, be-

fejezés.

Az Evensong rendjének vázlata: 

Bevezetés, esti ének, zsoltárok, himnusz – újszövetségi énekelt rész, 

olvasmány, Mária éneke, Hiszekegy, Miatyánk, áldás, esti ének.

A Compline rendje:

Bevezető mondat (felhívás a csendes, az elmúlt napot végiggondoló 

imára), imacsend (térdelve), bűnvallás-feloldozás, zsoltárok, olvasmány, 

dicsérőének, kollektaimádság, Simeon éneke, áldás.

Példa Ambrosius himnuszaiból  (Midday Offi  ce részeként):

Ó, igazság Istene, akinek szeretete és ereje Óráról órára megtart az életre.

Te öltöztetted a hajnalt sugárzó fénybe, és most a nap már a magas-

ból néz le.

  Az irodalomjegyzékben részletezett szertartáskönyveik és saját tapasztalat alapján.
  Azért nevezem vázlatnak, mert négyheti rendben változnak a tartalmak, és az egyházi 

év szakaszai, ünnepei során változó szakaszok jelennek meg.
  Általában két-három zsoltár, melyek között – meghajlással kísérve – dicsőségmondás.
  A déli áhítat különlegessége, hogy Ambrosius énekeit használják.
  Lásd Függelék V.
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Olts el bennünk minden bűnös tüzet, És a hamis vágytól szabadíts 

meg minket.

Újítsd meg erőnket és tarts egészben bennünket, A te békéddel állítsd 

helyre a lelkünket.

Az Atya Istennek és a Fiú Istennek, És a Szentlélek Istennek, a Há-

romságos Egyetlennek.

Legyen övé a tisztelet, a dicsőség és dicséret, Időről időre és mind-

örökké. Ámen.  

Példa a hét során előkerülő zsoltáros imatémákból:

A szerdai nap zsoltárai: (87; 88) Isten városa és a halálos beteg imád-

sága (123). 

Zarándokének – Gőgösök és elbizakodottak között járva is az Úrra 

emelem tekintetemet (124). Zarándokének – Ha az Úr nem segített volna 

meg, elvesztünk volna útközben (125). Zarándokének – Aki az Úrban 

bízik, olyan, mint a Sion hegye, megáll örökké, mert az Úr karolja át 

(9,10). Isten az igazság őre, Isten az elnyomottak reménysége.

Amit nagyon különlegesnek találtam a mirfi eldi bencések, a Community 

of the Resurrection életében, az a zsoltárok kincsestárának használata. 

Az egyik legnagyobb élményem nem más, mint ennek a kincsestárnak  

az újrafelfedezése volt. Eddig is különleges ajándékként tekintettem az 

Ószövetség „imádságos- és énekeskönyvére”, hiszen lutheri örökségünk, 

hagyományunk és saját életutam kísérői is voltak eddig is. De van vala-

mi különleges ezek napi használatában, aminek felismerése csak most 

adatott meg nekem. 

A bencés testvérek életében tudniillik majdnem az összes zsoltár elő-

kerül két hónap leforgása alatt, méghozzá olyan heti rendben elosztva, 

amelynek során egy hét alatt végigimádkozva ezeket gyakorlatilag nincs 

olyan élethelyzet, amellyel ne találkozna az ember imádságos szavakon 

keresztül. Isten igéjének olyasfajta használata ez, amely kevésbé hang-

súlyos a mi protestáns kultúránkban. A zsoltárimádságok használatának 

egyik nagy ereje, hogy miközben naponta többször megállva olvassuk 

ezeket az ihletett imákat, Isten igéjéből kortyolunk nagyokat, abban für-

detjük meg napközben gondolatainkat és érzelmeinket. Bár nem biztos, 

hogy a hét végéhez érve mindent fel tudjuk sorolni – mindezekkel együtt 

hatása van a lelkünkre! Ez nem azt jelenti, hogy az Isten igéjének csak 

ezt a fajta munkáját becsüljük, hanem azt, hogy ezt a hatását, segítségét 

is felismerjük és hálával használhatjuk. Urunk Igéje élő mag, melyet 

  Angolból fordítva – Rector potens, verax Deus, ford. OP Oxon.
  Lásd Függelék VI.



 A BELSŐ SZOBÁHOZ VEZETŐ UTAK EGYIKE

162

megőrizni, forgatni kell, és igazság, mely át akarja hatni szellemünket 

és gondolkodásmódunkat is, de az emberi lélek kikutathatatlan mélyére 

hatni képes élő víz is, mely egyszerűen felfrissít és erőt ad.

Be kell látnunk, hogy a legprofánabb szavak és sorok is hatással 

vannak ránk, ha azokat rendszeresen halljuk. Hány olyan kétes értékű 

reklámszlogent ismerünk, amelyről észre sem vettük, hogy megtanul-

tuk, de elég, ha csak a kezdő szavakat mondja valaki, mi már egyből 

tudjuk a folytatást… Mennyivel inkább tudnak áldott hatással lenni ránk 

Istenünk rendszeresen olvasott, hallgatott egyszerű mondatai, milyen 

áldássá lesz, ha a zsoltárok imái „impregnálják” gondolatainkat!

A Zsoltárok könyvének intenzív használatához kapcsolódnak a mir-

fi eldi bencés hagyományban az újszövetségi „zsoltárok” is: Zakariás és 

Mária éneke, Simeon éneke. És végül nagyon különlegesnek találtam, 

hogy megőrizték a 4. századból ránk maradt Ambrosius-énekeket – ezzel 

mintha tudatosan az évszázadok során szüntelenül hangzó imádságok 

sorába lépnének, és emlékeztetnének, hogy mielőtt mi elkezdtünk imád-

kozni, elődeink már rég zengték ezeket a fohászokat.

Mit tanulhatunk?

Lutheri szellemi hagyományunk egyik legkülönlegesebb darabja az a sza-

badság, mely kellő igei megfontolás nyomán, józanul tud a reformátori 

örökségbe is illő elemeket integrálni. Meggyőződésem szerint áldásos 

lehet az a fajta spiritualitás is, amelyet – többek között – a bencések 

őriznek, szüntelenül emlékeztetve a kortárs anyaszenthegyházat arra 

a sokszínű kegyelemre, mellyel Urunk éltet minket, s arra a sokféle út-

ra, ahogy az iránta való szeretetünket ki lehet fejezni. Mindenképpen 

érdemes fi gyelnünk rájuk!

Ők nagyon erősek a gyakorlati hitéletben. Mi sokszor hajlamosak 

vagyunk doktrínákban gondolkodni, és megmaradni az elmélet terü-

letén. Dennis Okholm saját amerikai protestantizmusát jellemzi egy 

példával,  de talán számunkra is tanulságos: Ha jó futók akarunk lenni, 

akkor hiába vesszük meg a legnépszerűbb könyvet, hiába nézzük meg 

mindennap a Tűzszekereket, ha nem edzünk, vagyis ha nem gyakoroljuk 

magát a futást. Olykor még az étrenden is módosítanunk kell, olykor le 

kell mondani valamiről, hogy elérjük a kívánt eredményt. Hajlamosak 

vagyunk azt gondolni, hogy miközben minden másért meg kell küz-

denünk, a megszentelődésünkért nem, és hogy miközben mindennek 

megvan az ideje, erre nem kell időt szánni… A szerző meg is fogalmaz 

  O  2007, 35. o.
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egy nagyon konkrét tanácsokból álló sort azokból a tapasztalatokból, 

amelyeket bencés testvérek között élt meg, és amit könyve címének 

összefoglalásaként meg is oszt az olvasóval.

Kritikusan és józanul, saját kincseinket hálásan szem előtt tartva le-

het tanulnunk a bencés hagyományból: az elköteleződésük komolyságát, 

ahogy odaszánják magukat a Krisztus szeretetére. Lehet merítenünk 

évszázados gyakorlatból fakadó önismeretükből, praktikus megfi gyelé-

seikből, istenimádatuk állhatatosságából. Lehet tanulnunk a zsoltárok 

napi használatát és azokat az egyszerű elveket, melyet a fent elemzett 

nyolc kulcskifejezés ír körül. Ez a lelkiség nem azzal segít a mi imád-

ságos gyakorlatunkon, hogy technikai jellegű leírást ad. Imádságunk 

ereje – emberi részről – egyszerűen azon múlik, hogy mennyire vagyunk 

tisztában azzal, hogy kit szólítunk meg, és tudjuk, hogy mi – akik imád-

kozunk – kik is vagyunk valójában, miért kell és lehet imádkoznunk. 

És a bencés lelkület éppen ennek megértésében és átélésében gazdagít. 

Richard Foster szavaival élve: „Manapság szorító szükségben élünk. 

De nem több nagy intelligenciájú emberre vagy még több tehetséges 

emberre van szükségünk. A mának égető szüksége van a mély embe-

rekre.”  Kívánom, hogy Teremtőnktől kapott erőkkel, Megváltónk ir-

galmával és Pártfogónk megszentelő kegyelmével ismerjük meg azokat 

a mélységeket, melyekre elhívattunk, hogy közösségeink ne féljenek 

megélni és járni azt az utat, mely csodálatos távlatok felé vezet, hiszen 

Isten a teljességéig akar eljuttatni minket. Kívánom, hogy ezen az úton 

készek legyünk mindig tanulni.

Függelék

I.
„Ha a pokol büntetése elől menekülve el akarunk jutni az örök életre, 

akkor most, míg van időnk, míg e testben élünk, és mindezeket még 

ebben a földi életben teljesíthetjük, siessünk, és csak azt tegyük, ami 

örökre a javunkra válik. Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának 

iskoláját. Reméljük, hogy ebben az intézményben semmi kemény vagy 

nehéz dolgot nem rendelünk el. Ha mégis a méltányosság úgy kívánná, 

hogy valamit kissé szigorúbban rendeljünk el a hibák kiirtására és a 

szeretet megőrzésére, azért ne riadj vissza, ne fuss el mindjárt az üd-

vösség útjáról, melynek kezdete szűk és szoros.”

  Lásd Függelék VII.
  Uo. 23. o.
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II.
„Akiket az örök élet elnyerésére sarkall a szeretet, a szoros utat választják, 

melyről az Úr azt mondja: »Szoros az út, mely az életre vezet« (Mt 7,14), 

mivel nem a saját fejük szerint élnek és nem vágyaiknak és gyönyöreinek 

engedelmeskednek, hanem másnak az ítélete és parancsa szerint járnak, 

monostorban élik le életüket, és azt kívánják, hogy apát legyen fölöttük.”

III.

„A felveendő ezután az imateremben mindnyájuk jelenlétében ígérjen 

állhatatosságot, a szerzetesi erkölcsök gyakorlását és engedelmességet, 

Isten és az ő szentjei előtt; hogy ha valaha másként cselekednék, tudja 

meg, hogy az fogja őt kárhozatra ítélni, akit kigúnyol.”

IV.

„Ne mondj hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat. / Az alázatosság 

tizedik foka, ha nem hajlandó és kész a nevetésre könnyen, hiszen írva 

van: »A bolond fölemeli hangját a nevetésben« (Sir 21,23).”

V. További példák Ambrosius himnuszaiból

A mi szívünk csendjébe

Istenünkkel, az Atyával és a Fiúval 

szüntelen imádságainkra válaszként 

Ó, Szentlélek, jöjj hamar!

Legyen minden gondolatunk és szavunk

erővel felruházott, hogy dicsérjük szent neved, 

s hadd lássák bennünk mások is a lángot, 

amely a te örök lángod, szereteted!

Szent Atyánk, fogadd imánkat. 

Jézus Krisztusért, aki Fiad, Egyetlened, 

hogy a te Lelkeddel élhessünk,

és dicsérhessünk, örök egy Istenünk, tégedet. 

(Nun, Sante, nobis, ford. Ralph Wright, OSB)

Örökkévaló Ura mindeneknek,

erős sziklaszála minden fenségnek, 

Minden tovatűnő napot 

tiszta fénnyel te mérsz meg. 

Imádkozunk, hogy nyugodt legyen az éjszakánk,

és az életben, a te ajándékodban, hiba ne essék. 
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S hogy a halálban majd minden gyermeked 

megtudja, mi az örök békesség.

Szent Atyánk, fogadd imánkat. 

Jézus Krisztusért, aki Fiad, Egyetlened,

hogy a te Lelkeddel élhessünkm

és dicsérhessünk, örök egy Istenünk, tégedet. 

(Rerum Deus, Tenax vigor, ford. Ralph Wright OSB)

VI. További példák a zsoltárok imádságos rendjéből:

A hétfői nap zsoltáros imatémái:

(37) Ne irigyeld a bűnösök szerencséjét – (42) Miért csüggedsz el, lelkem? 

– (43) Bízzál az Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításá-

ért! – (133) Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 

élnek! – (33; 34) Isten dicsőítése, Isten megsegíti övéit

A keddi nap zsoltáros imatémái:

(104) A teremtő és megtartó Isten – (120) Zarándokének – A békétlen 

idegenben élő ember könyörgése – (121) Zarándokének – Tekintetem a 

hegyekre emelem, honnan jön segítségem… Megőriz az Úr jártodban, 

keltedben – (122) Zarándokének – Az Úr házához közeledő ember jókí-

vánsága Jeruzsálemnek – (110; 111; 112) A Messiás pap és király, Nagyok 

az Úr tettei, Az istenfélelem jutalma 

A csütörtöki nap zsoltáros imatémái:

(3; 5; 6) Imádság veszélyben, Isten igaz módon ítél, Imádság halálfé-

lelemben – (126) Örvendezés az Úr nagy tettei miatt – (127) Ha az Úr 

nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők – (128) Boldog az, és Isten 

áldása van annak házán, aki istenfélő – (19; 20) Az egek hirdetik Isten 

dicsőségét, Könyörgés győzelemért

A pénteki nap zsoltáros imatémái:

(22,54) Az igaz ember szenvedése és szabadulása, könyörgés segítségért 

– (129) Zarándokének – Sion ellenségei meg fognak szégyenülni – (130) 

Zarándokének – Kiáltás a mélyből, lelkem várja az Urat, mint őrök a 

reggelt – (131) Zarándokének – Alázatra csitult ember békessége – (23; 

25; 24) A jó Pásztor, Könyörgés vezetésért, A dicső Király bevonulása 

A szombati nap zsoltáros imatémái:

(68) Isten megjelenése – (69) Siess, Uram, mert nyakamig érnek a vizek, 

sárba süllyedek – (11; 12; 13; 14) Hit a szabadító Istenben, Az ember szava 

és Isten beszéde, Bizakodás Isten szeretetében, Az emberek romlottsága
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A vasárnapi nap zsoltáros imatémái:

(98; 99) Énekeljen és ujjongjon az egész világ, A szent Isten – (84) Bol-

dogok, akik a te udvaraidban élnek – (86) Üldözött ember imádsága – 

(145; 147; 117) A teremtett világ dicséri az Urat, Isten a világ és Izrael 

ura, Dicsérje az Urat minden nép

VII. Dennis Okholm ajánlása a hétköznapi kegyességre nézve 
(134–135. o.)
Legalább két áhítatra állj meg egy nap!

Legalább egyszer olvasd a Szentírást, és meditálj róla!

Gyakorold a csend időszakait!

Naponta gyakorold a szemlélődő imádságot! 

Szüntelenül tarsd emlékezetedben, hogy hétköznapunk minden pillanata 

Isten előtt zajlik!

Vegyél részt az istentiszteleten és minden úrvacsorai alkalmon! 

Gondoskodj azokról, akik veled élnek, dolgoznak, szolgálnak!

Úgy gondoskodj családodról és napi munkádról, mint legfőbb keresztény 

szolgálatodról!

Állj ellene annak, hogy másokat elítélj, inkább imádkozz értük!

Légy aktív tagja gyülekezetednek! 

Tarts rendet és vigyázz a körülötted lévő dolgokra!

Emlékezz a regula 4. pontjára: Krisztus mindenek előtt!

Légy stabil (hűséges) családodat, munkádat, gyülekezetedet illetően!

Szolgálj másoknak kitartó türelemmel!
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A legerősebb kötelék

a közösségben egymásért mondott ima.

Több időt és fi gyelmet az imádságra

Van egy jól ismert történet a Szentírásban, amelyet ritkán szoktunk 

idézni az imádsággal kapcsolatban, pedig nagyon elgondolkodtató üze-

netet hordoz éppen napjaink számára. Az Apostolok cselekedeteiről 

szóló könyv számol be arról a konfl iktusról, amikor zúgolódás támadt 

a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, mert azok mellőzték a 

közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. A tizen-

kettő azzal a javaslattal állt elő, hogy válasszanak a tanítványok egyre 

növekvő táborából hét olyan – erre a feladatra alkalmas – férfi t, akik 

ezt a munkát képesek ellátni. A delegálás első indoklásában a követ-

kezőt olvassuk: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi 

szolgáljunk az asztaloknál.” (ApCsel 6,2) Néhány sorral lejjebb pedig 

már ezt olvassuk: „…mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige 

szolgálata mellett.” (ApCsel 6,4) Azon túl, hogy tetszett ez a beszéd az 

egész gyülekezetnek – ahogy Lukács megfogalmazza, fi gyelemre méltó 

összefoglalása mindez az apostoli szolgálatnak a tizenkettő részéről. Ha 

úgy tekintünk erre a két versre, hogy az utóbbi magyarázza az előbbit, 

akkor Isten igéjének a hanyagolása valójában az imádság és az ige szol-

gálatának a hanyagolását jelenti. Mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, 

hogy a tizenkettő éppen ezt a két szolgálati területet védte a legjobban 

minden egyéb feladattal szemben. Számomra mindez azért is fi gyelemre 

méltó, mert a legtöbb esetben, amikor valakinek feltettem a kérdést, 

hogy miért is választottak diakónusokat az apostolok, szinte mindig a 

következő választ kaptam: „Hogy több idejük és fi gyelmük jusson az 

igehirdetésre.” Pedig az apostolok az imádkozás és az ige szolgálatát 

együtt említették meg. Vajon miért emlékszünk kevésbé az apostolok 

azon igényére, hogy megmaradjanak az imádkozás szolgálatában? 

De mit is értsünk pontosan az imádkozás szolgálata alatt? Vajon az 

igehirdetéshez szorosan kapcsolódott az imádság szolgálata? Az imád-

ságban nyíltak meg az apostolok Isten előtt, hogy aztán az abban meg-

tapasztaltakat átadják a gyülekezeteknek az igehirdetés szolgálatában? 
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Vagy az imádság szolgálata a másokért mondott imádság szolgálata 

volt? Bárhogy is legyen – és miért ne lehetne több értelmezése is ennek 

az igeversnek –, amikor a tizenkettő a lényegről beszélt, amikor prio-

ritásokat kellett megfogalmazniuk, az imádság előkelő helyre került: 

„…mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.”

Van-e értelme egyáltalán beszélni az imádságról? 

Nemrég egy imádságról szóló egész napos konferencián vettem részt. 

Félve mentem, mert az imádságot is azon dolgok közé sorolom, amelye-

ket inkább gyakorolni kell, mint beszélni róla. Nem azért, mintha nem 

lehetne izgalmas és fi gyelemfelkeltő gondolatokat megfogalmazni az 

imádsággal kapcsolatban, de igazi lényege mégiscsak akkor tárul fel, 

ha az objektivitás és a tudományos távolságtartás minden látszatát 

elkerülve átadjuk magunkat az imádságnak, bármilyen suta szavakkal 

és kínos csendekkel történjen is mindez. 

Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy az istentiszteleten hasz-

nálatos imádságokat egy adott szempont szerint megvizsgálom. Fel-

idézve az előző gondolatmenetet, ezt az elemzést nem szeretném kívül-

állóként megtenni. Gyakorló lelkészként és hívőként magam is részese 

vagyok vasárnaponként az istentiszteleti közösségi imádságnak, hol 

lelkész-liturgusként, hol gyülekezeti tagként. Azt remélem, hogy az 

ismerős szövegek rövid elemzése az olvasókban is meghatározó ima-

élményeket fog felidézni, és mindazok a következtetések és további 

kérdések, amelyeket ebben a tanulmányban megfogalmazok, serken-

tőleg fognak hatni a további imaélethez, akár egyéni, akár közösségi 

imádságról legyen szó.

Az istentiszteleti imádságok vizsgálatához a vasárnapi istentisztelet 

Raff ai- és Prőhle-agenda szerinti a énekverses rendjét és az új énekver-

ses istentiszteleti rendet használom forrásanyagként. Mindkét isten-

tiszteleti rend megtalálható az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus 

könyvben.  Nem célom a két istentiszteleti rendet összehasonlítani, 

inkább párhozamosan vizsgálom őket. 

Egyházunkban az elmúlt években élénk polémia folyt az istentiszteleti 

rend megújításáról. Érdekes módon ezekben a vitákban kevésbé esett 

szó az istentiszteletek imádságairól annak ellenére, hogy az imádságos 

  A Liturgikus könyvből történő idézeteknél az LK elterjedt rövidítést használom, ameny-

nyiben indokolt, hogy a másik istentiszteleti rendtartáskönyvből idézzek, akkor az Agenda 

kifejezést használom. Az Evangélikus énekeskönyvet annak szintén elterjedt rövidítésével, 

EÉ-vel jelölöm.
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gyűjtemény változott és bővült. Ez azért is némileg meglepő, mert ezzel 

a folyamattal párhuzamosan számtalan imádságosgyűjtemény jelent 

meg az egyház gondozásában. Ennek a folyamatnak igényes kezdését a 

Visszhang című kötet adta meg 2001-ben.  

Pasztorálpszichológiai vizsgálat alatt azt értem, hogy az imádságokat 

nem liturgiatörténeti vagy rendszeres teológiai szempontból vizsgálom. 

Csak ott utalok történeti adatokra, ahol ez elengedhetetlenül szükséges 

ahhoz, hogy a kérdésfeltevéseket jobban megértsük.

Arra törekszem, hogy ezeket az imádságokat kommunikációs és kap-

csolati struktúrák, kapcsolati folyamatok szempontjából vizsgáljam 

meg.  Más megfogalmazásban: mennyire élhető meg az istentiszteleti 

imádságokban az értünk-együtt-értük kölcsönhatása és iránya? Ehhez 

négy polaritást és hozzájuk kapcsolódó kérdéseket fogalmaztam meg, 

amelyek fi gyelembevételével szeretném végigvenni az istentiszteleti 

imádságokat: 

1. Egyéni – közösségi:

• Vajon a közösségi vagy az egyéni igényeket kell-e inkább fi gyelembe 

vennünk az istentiszteleti imádságoknál?

• Mely imádságoknál erőteljesebb az egyéni, és mely imádságoknál 

a közösségi karakter? 

• Milyen funkciói vannak az egyes istentiszteleti imádságoknak?

2. Kötött szövegű – improvizatív: 

• Milyen típusú imádságokhoz illik inkább a kötött szövegű és milyen 

típusú imádságokhoz az improvizáció? 

• Van-e még relevanciája a kötött szövegű imádságoknak?

• Lehet-e közös elvárást megfogalmazni a két típusú imádsággal kap-

csolatban?

3. Befelé fókuszáló – kifelé orientáló:

• Mennyire szóljon a jelenlévőkről és mennyire a kívülállókról az 

imádság?

• Szolgálat-e az imádság?

4. Problémafókuszú – érzelemfókuszú: 

• Milyen elvárásokat támaszthatunk az istentiszteleti imádságokkal 

szemben?

• Az imádság élményszerűsége fontosabb-e, vagy az edukatív jellege?

  S  2001.
  H  2002, 43. o.
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Éppen a kapcsolati struktúrák szempontjából lehet érdekes tudato-

sítani, hogy egy-egy istentiszteleten (beleértve az istentisztelet előtti 

imádságokat) milyen relációkban hangoznak el imádságok. A vizsgálat 

során szeretnék ezekre is kitérni: a) a lelkész önmagáért mondott egyéni 

imádsága az istentisztelet előtt és után; b) a lelkésznek az istentiszteleti 

közösségért mondott egyéni imádsága; c) a lelkész az istentiszteleti 

közösségért mondott, a szolgálattevők körében elhangzott imádsága; 

d) istentiszteleti közösségben mondott egyéni ima; e) istentiszteleti 

közösségben mondott közösségi ima; f) istentiszteleti közösségben a 

világért és embertársakért mondott közös ima. Kapcsolati struktúra 

szempontjából az egyik oldalon mindig a megszólított áll. Változás 

a megszólító és a megszólítás tartalmában jelentkezik. A két utóbbi 

eltérhet egymástól (b, c, f), de akár közös halmazt is alkothatnak (e).

Az imádság mint az ember alapszükséglete

Klaus Douglass Isten szeretetének ünnepe – Az istentisztelet mai for-

máiról című könyvében egy felmérésre hivatkozik, mely szerint Né-

metországban többen imádkoznak, mint amennyien Istenben hisznek.  

Azt a következtetést vonja le mindebből, hogy az imádság az ember 

alapszükségleteihez tartozik. Így az imádság nem annyira az Istennel 

jól működő kapcsolat ismertetőjele, sokkal inkább valami hatalmas és 

egyetemes sóvárgás kifejeződése. Ha nem is tudatosan, de mindannyi-

unk életében jelen van a vágy, hogy valaki meghallgasson, valakivel 

kapcsolatban legyünk, még akkor is, ha nem vesznek körül bennünket 

az embertársaink. Nehéz lenne felmérni, de talán valószínűsíthető, 

hogy a tudatosan megfogalmazott imádság mellett egy-egy sóhajban, 

spontán megfogalmazott kérésben még mindig többször kerül elő Isten 

gondolata/neve a hétköznapok valóságában. 

Ezt a típusú imádságot Douglass vallásos imának hívja, amelynek 

jellemzője a sóvárgás.  Azért használhatjuk nyugodtan a vallásos jel-

zőt, mert ebben a sóvárgásban benne van a valakihez/valamihez való 

kapcsolódás és kötődés vágya (religio = visszakötés). A vallásos imával 

szemben határozza meg Douglass a keresztény imát, amely tudatos is-

tenkapcsolatra épül, és célként is ugyanezt tartja szem előtt. De vajon 

a mi közösségi imagyakorlatunk, istentiszteleteinken elhangzó közös 

imádságaink mennyire segítik a sóvárgó embereket, hogy az ima iránti 

természetes igényüket megélhessék, hogy vágyakozás alakuljon ki ben-

  D  2005, 100. o.
  Uo. 101. o.
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nük a keresztény ima iránt? Magam olyan hagyományban nevelkedtem, 

amelyben nagy jelentősége volt a hit közösségi megélésének, amelyet 

elsősorban az istentiszteleteken lehetett átélni. Ezért fontosak számom-

ra az istentiszteletek közösségi élményei, a közös éneklés és imádság, 

a közösen mondott hitvallás és mindenekelőtt az úrvacsorai közösség. 

De egyre többször találkozom olyan emberekkel, akik a templomot nem 

a közösségi élmény megtapasztalása miatt keresik fel, hanem azért, 

hogy magukban elcsendesedjenek, hogy egyénileg megérintődjenek és 

kapcsolatba kerüljenek Istennel. Mit tud tehát nyújtani a mi keresztény 

közösségi imagyakorlatunk a vallásos imát gyakorlók számára? Mielőtt 

ezt a kérdést feltennénk, azzal is érdemes őszintén szembenéznünk, 

hogy nekünk magunknak mit jelentenek az istentiszteleti imádságok. 

Mennyire segítik az Istennel való személyes kapcsolatunkat? Mennyire 

segítenek át azokon az időszakokon, amikor megfáradunk az egyéni 

imaéletünkben? Mennyire segítenek koncentrálni az igazán lényegesre? 

Mennyire adnak új impulzusokat, amikor azt éljük meg, hogy mi ma-

gunk is elbizonytalanodunk a belső szobánkban elmondott imádságaink 

szükségszerűségében? 

Douglass magasra teszi az istentiszteleti közösségi ima mércéjét, 

amikor a következőket mondja a közös imádságról: 1. Magával ragad, 

ahogyan a közös éneklés is. Képes kivezetni a hullámvölgyből, és új 

perspektívákat ad. 2. Ösztönzőleg hat a személyes imádságra (a litur-

gikus ima edukatív jellege). 3. Különleges ígéret kapcsolódik hozzá: „Ha 

közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind 

megadja nekik az én mennyei Atyám.” (Mt 18,19) 4. Benne különösen meg 

lehet tapasztalni Isten jelenlétét. Krisztus testének tagjává válva meg 

tudom tapasztalni Krisztus gazdagságát. 5. A közösségben elmondott 

ima nagyobb örömet szerez.  Vajon mindez elmondható-e az istentisz-

teleti, közösségi imádságainkról?

Az imádság mint a párbeszéd közösségi megünneplése

A keresztény hit kiindulópontja és alapmeghatározottsága, hogy Isten 

nemcsak szüntelenül keresi az embert, hanem együtt is működik vele. 

Isten beszélt a történelemben, és az ő története jelenik meg az istentisz-

teletben. Ezt a párbeszédélményt ábrázolja és teremti újra a keresztény 

liturgia mint szerepjáték.  Mindez dinamikus összjátékban történik. 

A lelkész re-prezentálja vagy liturgikus szerepében szimbolikusan jelen-

  Uo. 106–107. o.
  W  2000, 241–242. o.
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valóvá teszi Istent. Isten jelen van a lelkész-liturgus felemelt karjában, 

áldó szavaiban, a feloldozás aktusában, és természetesen a hirdetett 

igében, valamint a kiosztott kenyérben és a borban. A szerepjátékot ki-

emeli a liturgikus öltözék. A lelkész-liturgus stilizált szerepét egy adott 

transzcendens funkció legitimálja, hogy összekösse Istent az emberrel.

A lelkész tehát nem szolgálatvezető vagy az istentisztelet méltó le-

folyásának a garanciája, hanem arra hivatott, hogy elősegítse a pár-

beszédet Isten és ember között. Orvosi szóhasználattal élve: a lelkész 

egyszerre asszisztense a párbeszédet folytató két félnek.

Érdemes emlékeztetnünk magunkat, hogy számos európai nyelv-

ben ez a kölcsönösség az istentisztelet elnevezésében is benne rejlik 

(Gottesdienst, gudstjänst, jumalanpalvelus). Az istentisztelet egyszerre 

jelenti az Isten szolgálatát és az ember szolgálatát Isten felé. Ennek tu-

datosítása vihet közelebb bennünket is a párbeszéd fogalmához. Isten 

megszólít bennünket szavával, és gondoz bennünket a szentségek által. 

Mi pedig jelen vagyunk ebben a párbeszédben szavaink és szimbolikus 

cselekedeteink által.

Mielőtt rátérnénk az istentiszteleti imádságok elemzésére, szükséges 

felvetnünk azt a kérdést, hogy az imádság hol helyezkedik el ebben a 

párbeszédben. Hafenscher Károly Liturgika című könyvében azt hang-

súlyozza, hogy az imádság válasz az értünk közszolgálatot végző Isten 

megszólítására. Az istentisztelet imádságai koncentrált, direkt módon, 

hangsúlyosabban képviselik a párbeszéd emberi vonalát. Az egyház 

hálaadással, dicsőítéssel, kéréssel válaszol Isten megszólító szavára.  

Az imádságra ugyanakkor úgy is tekinthetünk, hogy az már maga is 

párbeszélgetés, amelyben az egyén és Isten dialógusban áll egymással. 

Ilyen értelemben az imádság nem pusztán válasz Isten megszólítására, 

nem a párbeszéd egyik része vagy eleme, hanem sokkal inkább formája, 

legbensőségesebb megvalósulása.  Az imádság válasz jellege mellett 

éppen az istentiszteleti, közösségi imádságokkal kapcsolatban lenne 

érdemes jobban hangsúlyozni az imádság Isten dialogikus jelenlétét 

kínáló lehetőségét. Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy nem túl nagy 

elvárás-e mindez az istentiszteleti imádságokkal kapcsolatban, amelyek 

nagyrészt kötött szövegű, sok esetben az egyházi évhez alkalmazkodó, 

közösségben elmondott imádságok. 

  Uo. 241–242. o.
  K  2004, 35–36. o.
  H  2010, 118. o.
  M  2005, 26. o.
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Készülés az istentiszteletre

Isten meghívott, hogy részt vegyek az istentiszteleten. Találkozni akar 

velem, és újra el akarja mondani, hogy mit tett értem Jézus Krisztusban. 

Én is elmondhatom, hogy mi van velem. Gazdag találkozásokban lehet ré-

szem. Ezeket szeretném majd továbbélni a hétköznapok találkozásaiban. 

Bár az istentisztelet előtti, a készülést és ráhangolódást segítő imád-

ságok nem tartoznak szoros értelemben az istentiszteleti közösségi 

imádságokhoz, érdemes rövid pillantást vetni rájuk, hiszen ezek az 

imádságok meghatározóak lehetnek az imádkozók későbbi jelenlétére. 

Vajon milyen választ kapnánk, ha csak ezekből az imádságokból sze-

reznénk tudomást arról, hogy mi fog történni az istentiszteleten, vagy 

mi maga az istentisztelet? 

A Prőhle-féle Agenda szolgálat előtti imádsággyűjteménye tizenhá-

rom imádságot tartalmaz.  Ebből tizenkét imádság egyéni használatra, 

egy pedig közösségi használatra íródott. Az egyéni imádságok közül 

négy zsoltáridézet (Zsolt 51,17; Zsolt 51,12–14; Zsolt 25,1.2a.4.5; Zsolt 

69,14.17–19), a többi kötött szövegű imádság. A közösségi használatra 

(szolgálattevők imádsága) íródott imádság keretes szerkezetű. A kötött 

szövegű imádságot a 100. zsoltár fogja közre.

A szolgálat előtti imádságok az utolsó imádságtól eltekintve kötött 

szövegű, egyéni imádságok. Középpontjukban a lelkész szolgálata áll. 

Ez érthető is, hiszen az imádságok a lelkészek használatára készültek. 

Némileg ugyanakkor meglepő, hogy ezek a szövegek mennyire befelé 

fókuszálóak. Csak elvétve szólnak az istentiszteletről és a gyülekezetről. 

A lelkész elsősorban a saját szolgálatáért, azon belül is az igehirdeté-

sért könyörög. Egy olyan imádság található a gyűjteményben, amely 

egyszerre befelé fókuszáló és kifelé orientáló. A lelkész nemcsak saját 

szolgálatáért imádkozik, hanem azért is, hogy élő kapcsolat jöjjön létre 

a gyülekezet és Isten között:

„Mennyei Atyám! Tisztítsd meg szívemet, számat és gondolatai-
mat Szentlelked tüzével, hogy neked tetsző legyen szolgálatom. 

Segíts, hogy ne tévedjek, hamisat ne mondjak, magam dicsőségét 
ne keressem. Áldd meg népedet, hogy semmit se értsen félre, 
egyedül igédre fi gyeljen, és érezze jelenlétedet. Ámen.”

  Agenda 21–23. o.
  Uo. 22. o.
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Az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv Imádságok szolgálat 

előtt és után című fejezetének bevezető magyarázatában hangsúlyos 

szerepet kap a felkészülés közösségi jellege. Célként a következőt ha-

tározták meg a szerkesztők: „Nagy áldást jelenthet a szolgálattevőknek 

és a gyülekezetnek, ha méltóképpen fel tudnak készülni a szent Istennel 

való találkozásra.”  Az itt szereplő imádságok és zsoltáridézetek nagy-

részt megegyeznek a Prőhle-féle Agendában találhatókkal, azzal a kü-

lönbséggel, hogy egy nagyon tudatos szerkesztés fi gyelhető meg, amely 

a szolgálattevőt egyre közelebb viszi az istentisztelet eseményéhez. 

A gyülekezeti tagokért való könyörgés azonban itt is háttérben marad.

Az Evangélikus énekeskönyv szintén tartalmaz több imádságot, ame-

lyek segítségével maguk a hívek is fel tudnak készülni az istentiszteletre. 

Egészen különösen gazdag imádságnak tekinthető az, amely vasárnap 

előestéjére szól. Bizalmas megszólítással kezdődik, majd az istentiszte-

letért, az igéért és a szolgálattevőkért hangzik az imádság, hogy végül 

az egész világot Isten irgalmába ajánlja az imádkozó. Érdemes elgon-

dolkodnunk, hogy ha valaki csak ezen az imádságon keresztül tájéko-

zódna az istentisztelet és a keresztény élet lényegéről, vajon milyen kép 

alakulhatna ki benne:

„Holnap vasárnap lesz. A Te napod ez, Uram, de nekünk adtad, 

hogy megpihenjünk Nálad. Hozzád készülünk holnap. Ölelj körül 
szereteteddel, és dicsőítsd meg Magadat bennünk az istentiszte-
leten. Ajándékozd meg egyházadat szerte a földön, itt közöttünk 

is, szívhez szóló, értelmünket megvilágosító, akaratunkat enge-
delmességre késztető jó igehirdetéssel. Készítsd fel követeidet 
szolgálatunkra. Vedd el fáradságukat, állítsd gondolataikat a te 

gondolataid szolgálatába, ajándékozd meg őket a bizonyságtétel 
örömével. 

Végy mindnyájunkat oltalmadba ezen az éjszakán is. Azokat 

is, akik pihenni térnek; azokat is, akik örömöt keresnek; azokat 
is, akik munkába állnak; azokat is, akik betegágyon; vagy beteg 
mellett virrasztanak; azokat is, akik a halál révén állnak. Vedd 

oltalmadba gondokkal küzdő, békességért kiáltó, bonyolult – ál-
talad mégis nagyon szeretett világunkat.”

  LK 23. o.
  EÉ 686. o.
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Bűnvalló imádság

Itt vagyok, megérkeztem. Jó körbenézni. A többiek tekintete arra bátorít, 

hogy lerakjam Isten elé azokat a történéseket az elmúlt hetemből, amikor 

én magam voltam akadálya annak, hogy Isten rajtam keresztül is jelen 

legyen a világban. Jó, hogy ehhez kapok segítséget. 

Jelen tanulmány kereteit túlfeszítené annak a kérdésnek a körbejárása, 

hogy a gyónásnak, azaz a bűnvallásnak és a feloldozásnak hol van a 

legmegfelelőbb helye az istentiszteleten. Liturgiatörténeti tény, hogy a 

magángyónás gyakorlatának eltűnésével vált a kérdés nehezen megold-

hatóvá az evangélikus istentiszteleti hagyományban. Míg a Prőhle-féle 

istentiszteleti rend a gyónást (bűnvallás és feloldozás) az úrvacsorához 

kapcsolja, az új istentiszteleti rend az előkészület elemének tekinti azzal 

az indoklással, hogy a gyónás nemcsak az úrvacsoravételre készít fel, 

hanem Isten igéjének a befogadására is. 

Az alábbiakban két kérdést szeretnék röviden érinteni: 1. Kinek az 

imádsága a bűnvalló imádság? 2. Hol adekvát a csend a bűnvalló imád-

ságban?

A Prőhle-féle istentiszteleti rendben a bűnvallásra történő felszólítást 

követően („Testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, 

és valljuk meg bűneinket!”) a lelkész vagy állandó szövegű, vagy az 

egyházi év szerinti bűnvalló imádságot mond. 

„Megvallom előtted, Istenem, Teremtőm és Megváltóm, hogy 

sokszor és sokféleképpen vétkeztem. Nem bíztam benned teljes 
szívemből, és embertársaimat sem szerettem, mint magamat. 
Kérlek, ne vess el engem, amint megérdemelném. Könyörülj raj-

tam, és bocsáss meg, az Úr Jézus Krisztusért.”

Bár az imádság egyes szám első személyben hangzik, és a lelkész-li-

turgus mondja az oltár felé fordulva, minden gyülekezeti tag magáé-

nak érezheti az imádságot. Klasszikus értelemben mégsem tekinthető 

személyes bűnvallásnak, hiszen nem az egyének által elkövetett vétkek 

kerülnek felsorolásra, és nem az egyének mondják fennhangon, így ezt 

az imádságot inkább tekinthetjük olyan istentiszteleti elemnek, amely 

a gyülekezetet bevonja az istentisztelet menetébe – ahogy a magyarázó 

szöveg is megfogalmazza.  

A bűnvallást a bűnvalló énekvers követi, amelyet a hívek már kö-

zösen énekelnek. Az éneklés által személyesebbé válhat az imádság. 

  Agenda 33. o.
  Uo. 29. o.
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Érdekes, hogy a tíz énekverses rend között hét versben egyes szám első 

személyben énekelnek a hívek, és csak három esetben többes számban. 

Az előbbiek inkább az imádság egyéni karakterét erősítik, míg a töb-

bes számban énekeltek a közösségi jelleget. Csak a kegyelemhirdetés 

szavaiban nyílik ki a tér igazán a közösség felé: „Testvéreim! Isten 

megkönyörült rajtunk…”

Amennyiben ennek az imádságnak a közösségi jellegét kívánjuk erő-

síteni, érdemes lenne megfontolni, hogy a végén a gyülekezet ámennel 

válaszoljon a lelkész által mondott imádságára – ahogy az óegyházi 

kollektánál is javasolja a magyarázó szöveg. Tovább lehetne erősíteni 

a közösségi jelleget azzal, hogy az imádságot és a bűnvalló énekverset 

a gyülekezet állva mondja és énekli. 

Az új liturgikus rendben a teljes gyónási rész az istentisztelet elejére 

kerül. A gyónási lekciók, a gyónási kérdések és/vagy a gyónó imádság 

inkább a személyes jelleget erősítik. Mintha a közösségi térbe történő 

belépés után túlzottan is befelé fókuszáló lenne a gyónó rész. Ezt né-

miképp ellensúlyozzák a Prőhle-féle istentiszteleti rendben a gyónási 

igeolvasást megelőző bevezető imádságok, amelyek mind többes szám-

ban íródtak:

„Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fi út, hanem ma-

gadhoz öleled: kérünk, szánj meg minket, amikor bűneink ter-
hével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr 
Jézus Krisztusért. Ámen.”

 Mindkét liturgia opcionálisan ajánlja fel a csendet a bűnvallással 

összefüggésben. A Prőhle-féle rend a kötött bűnvalló imádság és a kegye-

lemhirdetés vagy feloldozás közé teszi a csend lehetőségét a következő 

szavakkal: „Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!” 

Az új istentiszteleti rend a gyónási kérdések és/vagy a gyónó imádság elé 

helyezi. Az utóbbi megoldás szerencsésebbnek tűnik, hiszen a gyónási 

kérdéseknek és az imádságnak tanító jellege is van, és belső korrekci-

óra késztethetik a bűnvallót. Nem csak a bűnök terhelhetik ugyanis a 

lelkünket (aggodalmak, ellenünk elkövetett sérelmek stb.). Ha viszont 

ezekre hirdettetik a feloldozás, azt a másodlagos üzenetet közvetítik, 

hogy ezek is a bűnök kategóriájába tartoznak. 

A két énekverses liturgián belül is nagy a variálhatóság, és termé-

szetesen a gyónás istentiszteleten belüli helyének eltérése sem teszi 

lehetővé, hogy egységes javaslattal álljunk elő. Az alábbiakban pusztán 

az egyéni-közösségi, valamint a kötött és szabadon mondott imádságok 

egymásra épülését kívánom érzékeltetni. 

  Uo. 33. o.



Elemzés

181

„Lelkész-liturgus: Bűnvalló imádságra történő meghívás, felszó-
lítás.

Testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és 
valljuk meg bűneinket!

Rövid csend, amely lehetőséget ad a gyülekezeti tagoknak, hogy 
egyéni imádságban megvallják bűneiket. Majd a lelkész-liturgus 
miután maga is megvallotta bűneit az oltár felé fordulva, kifor-

dul a gyülekezet felé, felállítja őket, és együtt elmondják a közös 
gyónó imádságot. 

Gyülekezet: Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem 
ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cseleke-
dettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem 

vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád 
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr 
Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg 

bűnömet! Ámen.

Bűnvalló énekverset énekel a gyülekezet.

Lelkész-liturgus: Kegyelemhirdetés és/vagy feloldozás”

Kollekta

Jó volt letenni az elmúlt hét történéseit. Most szeretném megfogalmazni, 

hogy hol kérnék több isteni jelenlétet az életemben, és azt is szeretném 

meghallani, hogy neki mi a terve velem, velünk. 

Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy istentiszteleti résztvevőként 

legnehezebben éppen a nap imádságához, azaz a kollekta imádsághoz tu-

dunk kapcsolódni. A bűnvalló imádságban személyes dolgainkat visszük 

Isten elé. Az általános könyörgő imádságban az egész teremtett világért 

imádkozunk. A kollekta imádsághoz nehezebb személyes kapcsolódást 

találnunk. A legtöbb helyen a lelkész-liturgus az oltár felé fordulva 

mondja az imádságot, amely nagyon rövid, kötött formájú imádság, 

minden vasárnap változó tartalommal és ugyanazzal a záró formulával. 

Ha pontosan nem is ismerjük az imádság eredetét, valószínűleg gyűj-

tő imádságként funkcionált – innen a kollekta elnevezés.  A gyüleke-

zet addig elhangzott imádságait és kéréseit fogalmazta meg röviden a 

  Uo. 33. o.
  Uo. 38. o.
  K  2004, 192. o.; B  2008, 74. o. 
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szolgálattevő a bevezető rész zárásaként. Csak a későbbi századokban 

váltak kötött szövegű imádságokká, amelyek tartalma már kevésbé 

volt kapcsolható a hívek kéréseihez és imádságaihoz. Mindenekelőtt a 

vasárnap jellege és a perikóparend aktuális üzenete szólalt meg ben-

nük. Ennek jelentősége részben el is vész, ha a lelkész az istentisztelet 

elején elhangzó köszöntésében mindezt megfogalmazza akár egy rövid 

imádság kíséretében.

A rövid csend felkínálásával és az imádság végén közösen mondott 

ámennel egyszerre tehetjük személyesebbé és közösségibbé ezt az 

imádságot.  A lelkész az imádság elején imádságra hívja a híveket: 

„Imádkozzunk!” Majd rövid csendben mindenki megfogalmazza kérését, 

gondolatát, amelyet a lelkész kötött, a vasárnap jellegéhez kapcsolódó 

imádsága követ. Mindezt a hívek közös ámenje zárja. 

Az istentisztelet dinamikáját szem előtt tartva valahol itt tud igazán 

megérkezni az egyén a közösségbe. Kitágul számára a tér, intenzíveb-

ben érzékeli a környezetét, olyan dolgokra is fi gyelmes lesz, amelyeket 

eddig nem vett észre. 

Általános könyörgő imádság

Most nyitjuk ki a templomajtókat. Még itt vagyunk, de már kifelé is te-

kintünk. Szeretnénk könyörögni a világért, hogy minél többen, bármilyen 

élethelyzetben legyenek is, megtapasztalják Isten jelenlétét. Vajon kikre 

lehet gondolnunk, kiket vihetünk Isten elé? 

Nem túlzás azt állítani, hogy a közösségi imádságok szempontjából 

az istentisztelet csúcspontja az általános könyörgő imádság (oratio 

universalis, oratio oecumenica, oratio fi delium). Az istentiszteleti kö-

zösség ebben az imádságban viszi legteljesebben Isten elé kéréseit.  

Azért imádkozunk, hogy Isten gondviselő, formáló és megújító jelenléte 

a világban minél több ember számára megtapasztalhatóvá váljon. Az 

általános könyörgő imádság jellegét tekintve diakóniai imádság, hiszen 

benne a hívek nemcsak egyszerűen megfogalmazzák a kéréseiket, ha-

nem érzékennyé válnak az embertársak szolgálatára.  Számos bibliai 

hivatkozásból elegendő csak a következőt idéznünk: „Arra kérlek min-

denekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 

hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, 

hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisz-

  M  2004, 175. o.
  B  2008, 85. o.
  S  2001, 148. o.
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tességben.” (1Tim 2,1–2) A gyülekezeti közösség ezzel az imádsággal 

valójában az egyetemes papság feladatát látja el (1Pt 2,9).

Kevésbé ismert, hogy Luther mennyire fontosnak tartotta az egyete-

mes könyörgést. Szerinte ez az imádság olyan fontos eleme a misének 

(istentiszteletnek), hogy amennyiben ez nem szerepel benne, akkor a 

misét nem is érdemes megtartani. A jócselekedetekről című írásában 

így fogalmaz: „Ez a közös imádság a legerősebb; éppen ennek gyakor-

lására gyülekezünk egybe. Ezért nevezik a templomot az imádkozás 

házának (Ézs 56,7; Mk 11,17; Lk 19,46); mert az egybegyűlt sereg egy 

szívvel-lélekkel tárja Isten elé az emberiség nyomorúságát, az ő kegyel-

mét kérve. […] Bizony, a keresztény egyháznak hatalma és legbiztosabb 

védőfegyvere ez a közösségi imádság.”  

Az általános könyörgő imádságnak számos formáját gyakorolhatjuk 

az istentiszteleteinken. Ezek közül a legismertebbek: 1. A lelkész-litur-

gus egyedül mondja az imádságot befelé fordulva az oltár felé. A gyü-

lekezet ámennel válaszol, majd a Miatyánk imádsággal kapcsolódik az 

általános könyörgő imádsághoz. 2. A lelkész-liturgus egyedül mondja 

az imádságot, az egyes szakaszokat a gyülekezettel együtt például a 

következő formulával zárja:

„Lelkész-liturgus: Az Úr Jézus Krisztusért kérünk!

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!”

3. Az erre a szolgálatra kiválasztott felolvasók mondják az imádságot, 

amelyet a lelkész keretes szerkezetben elkezd és befejez. A gyülekezet 

is részt vesz az imádságban a fent ismertetett formula elmondásával. 

4. A lelkész-liturgus szakaszonként olvassa a felhívást az imádság egyes 

kéréseire, amelyekre a gyülekezet a következő formulával válaszol: 

„Urunk, könyörülj rajtunk!” 

Hazai evangélikus istentiszteleti gyakorlatban kevésbé ismert – bár 

az Agenda ismerteti ezt a lehetőséget is –, de vizsgálódásunk szempont-

jából elgondolkodtató az a felépítés, amely nagyon jól illik az általános 

könyörgő imádság funkciójához és hangulatához.

„Felvezető (akár a felügyelő): Megfogalmazza a következő imád-
ságrész témáját.
Imádkozzunk az állami vezetőinkért, mindazokért, akik a kor-

mányzás feladatát végzik, és mindazokért, akik hatalmat visel-
nek és felelősséget hordoznak!

  L  2017, 60. o. 
  K  2004, 211–212. o.



 ÉRTÜNK – EGYÜTT – ÉRTÜK

184

Rövid csend, amely lehetőséget ad a gyülekezeti tagoknak, hogy 
megérkezzenek az adott témához, vagy röviden elmondják sze-

mélyes imádságukat.

Lelkész-liturgus: Teremtő és szabadító Istenünk! Te, aki sem-

milyen dolgunkban nem akarsz magunkra hagyni, kérünk, adj 
bölcsességet, bátorságot és józanságot mindazoknak a hata-
lomgyakorlóknak, akiknek befolyásuk van a társadalmi békére 

és jólétre. Légy azokkal is, akik hazánkat képviselik szerte a 
világban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk!
Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

A könyörgés legvégén az imádságot olyan formulával kell zárni, 
hogy a gyülekezet természetes módon tudja ráfelelni: »Ámen.«”

A mai technikai lehetőségek könnyen kivitelezhetővé teszik, hogy a 

gyülekezeti tagok egy adott csoportja felelősséget vállaljon azért, hogy 

elkészítse a vasárnapi istentiszteletre az általános könyörgő imádságot. 

Online felületen másoktól is beérkezett imakéréseket és imatémákat 

lehet összeszerkeszteni, hogy aztán az egész gyülekezet közös kérésévé 

váljon az istentiszteleten. Ajánlott a következő szerkezetben megfogal-

mazni a könyörgéseket:

– egyház, szolgálattevők, az egyház egyetemes munkája;

– saját nemzet, felelős vezetők;

– nemzetközi ügyek;

– aktuális kérdések;

– betegek, szenvedők;

– halottak;

– záróformula, mely a reménység perspektíváját szólaltatja meg.

Úrvacsorai rész

Még mindig megborzadok, ha arra gondolok, hogy az egész teremtett 

világért imádkoztunk, pedig milyen kicsik és erőtlenek vagyunk. Szük-

ségem van Jézus erejére, bátorságára és arra, hogy nagyon-nagyon közel 

érezzem magamat hozzá, hogy ő legyen bennem. 

Az úrvacsorai liturgia valójában egy több egységből álló összetett imád-

ság, amelyet a lelkész-liturgus együtt mond és énekel a gyülekezettel. 

Egymástól elkülöníthető részekre is oszthatjuk a liturgikus szövegeket, 

mégis a szöveg koherenciája dominál. Egy rendkívüli ívet ír le, amely-

ben az „itt és most” összeköti a múltat a jövővel. Isten kezdeményező 

párbeszédének a története elevenedik fel Jézus Krisztus személye által. 
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A jelenben részesei lehetünk ennek a párbeszédnek, hogy aztán mi 

magunk eszközei legyünk Istennek a világgal folytatott párbeszédének. 

Visszatekintés:

„Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindehol és mindenkor 

hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jé-
zus Krisztus által, aki beteljesítette a próféták jövendölését, és 
üdvözítőül jött a világba.”

Jelenlét:

„Ezért a nagy irgalmadért áldunk, és kérünk, hogy amikor most 

Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk, küldd el Szent-
lelkedet, hogy Krisztus teste legyen kenyerünkké ebben a ke-
nyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban.”  

Küldés:

„Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltáma-

dását! Tanúskodjatok szeretetéről! Megízleltétek a bűnbocsánat 
örömét, építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között 
megbocsátással és áldozatos szeretettel!”

Az úrvacsorai liturgiának van egy egészen különös pontja, ahol egy 

új kapcsolati dimenzióba hívja meg a liturgia a hálaadó közösséget. 

Ennek tudatosítása a hívek körében felbecsülhetetlen kincset jelenthet 

az egyház közösségi lelkigondozói szolgálata számára. A gyülekezet 

hálaadásával bekapcsolódunk egy titokzatos közösség szüntelen imád-

ságába és énekébe:

„Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a 
földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk 

téged, és ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.”

„Itt az Isten köztünk, Ő, kit éjjel-nappal

Angyalsereg áld, magasztal.
Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek
A mennyei boldog lelkek.

Ó, Urunk, Halld szavunk, 
Ha mi, kicsiny néped, Hódolunk tenéked!” (EÉ 12)

  LK 117. o.
  Uo. 119. o.
  Uo. 123. o.
  Uo. 118. o.
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A korábbi imádságokhoz képest a lelkész-liturgus szerepe felerősödik, 

és nem az imádkozó közösség egyik tagjaként, de nem is imádságveze-

tőként van már jelen, hanem inkább olyan személyként, aki közvetít, 

emlékeztet, az egész közösségért könyörög és kér. A lelkész-liturgus 

szerepének kiemelése mégsem szorítja háttérbe a közösséget. Ez kerül 

kifejezésre az úrvacsora bevezetésében, az énekversek közös éneklé-

sében, a Miatyánk közös elmondásában és az úrvacsora befejező imád-

ságában, amelyre külön meghívást kap a gyülekezet. Az imádságok 

közösségi jellege, az általános könyörgő imádságokhoz hasonlóan, nagy 

jelentőséget kap. Nem kifelé orientáló abban az értelemben, hogy a vi-

lág állna a középpontban. A jelen lévő gyülekezetet akarja tudatosítani 

megajándékozottságában és örömében, amely rajtuk keresztül az egész 

világnak szól. 

Istentisztelet után

Köszönet van bennem, hogy itt lehettem. Szeretném megajándékozott-

ságomat megélni a hétköznapokban. 

A szolgálattevők számára íródott istentisztelet utáni imádságok két 

meghatározó témája a bocsánatkérés és a hálaadás. 

„Mennyei Atyám! Hálát adok, hogy a gyülekezetet összegyűjtöt-
ted, és együtt lehettünk szent színed előtt. Bocsásd meg, amit 

emberi gyengeségből vagy hitetlenségből elhibáztam. Szentlelked 
áldja meg az igét, amely elhangzott, és a gyülekezetet, amely 
hallgatta azt! Ámen.”

Egyéni és közösségi használatra egyaránt találhatunk imádságokat. 

Míg az Agendában szereplő imádságok inkább az egyszerűség felé mu-

tatnak, a Liturgikus könyvben szereplők szinte külön liturgiát alkotnak. 

Az imádságok inkább befelé fókuszálóak, kevésbé követik az imádságok 

addigi dinamikáját. 

Sóvárgásból élő kapcsolat

Ma sem mellőzhetjük azokat a kérdéseket, amelyek a liturgikus hagyo-

mányok megőrzésén és ápolásán túl arra keresik a választ, hogy miként 

támogatható az Isten által kezdeményezett párbeszéd. Az egyház kétezer 

éves liturgikus hagyománya, benne gazdag közösségi imádsággyakor-

lata segítségünkre lehet ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. 

E kérdések negligálása ugyanolyan veszélyt rejt magában, mint a kéte-
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zer éves hagyomány teljes mellőzése. Nem könnyű megtalálni a helyes 

egyensúlyt, az állandóság és a változás izgalmas lüktetését. 

Az istentiszteleti imádságok között vannak inkább egyéni jellegűek, 

mint az istentisztelet elején szereplő bűnvalló imádság, és inkább kö-

zösségi jellegűek, mint az általános könyörgő imádság. E különbségtétel 

nem csak tartalmi vonatkozású. A teljes istentiszteleti imádsággyakorlat 

szempontjából érdemes lenne nagyobb fi gyelmet szentelni, hogy milyen 

belső utat tesznek meg az istentiszteletre érkező hívek. Igyekeztem a 

fenti sorokon néhány példával bemutatni, hogy apróbb változtatásokkal 

hogyan lehetünk érzékenyebbek erre a belső dinamikára. Nem kerülhető 

ki ugyanakkor sem a gyülekezeti tagok tanítása, hogy tudatosabban éljék 

át az egyes imádságokat, sem a lelkészek nyitottsága és érzékenysége, 

hogy jobban megismerjék híveik lelki rezdüléseit. 

Minél szilárdabb egy liturgikus hagyomány, annál jellemzőbbek a 

kötött imádságok. Hippolütosz Az apostoli hagyományban a 2–3. század 

derekán még így ír: „Egyáltalán nem szükséges, hogy a püspök hálaadás-

kor ugyanazokat a szavakat mondja, melyeket megadtunk, mintha meg 

kellett volna tanulnia őket. Hadd imádkozzon mindenki képességei 

szerint. Ha a püspök hosszan és ünnepélyesen tud imádkozni, az jó. Ha 

imája rövid, de ortodox, senki sem tehet semmit.”  A kötött formáknak, 

mint az Invocatio, a Sursum corda, vagy a fennhangon mondott rövid 

közösségi imádságoknak kétségkívül megvan az az előnyük, hogy általuk 

a gyülekezeti tagok jobban be tudnak kapcsolódni a közös liturgiába. 

A szabadon mondott improvizatív imának ugyanakkor megvan az erő-

teljesen „itt és most” karaktere, de nem biztos, hogy könnyebb hozzá 

csatlakozni. Harmadik lehetőség is adott, amikor a lelkész-liturgus 

vagy az általános könyörgő imádság esetében a gyülekezeti tagok egyik 

csoportja leírt alkalmi imádságokkal vezeti a közösségi imát. A lényeg 

valójában nem a formától függ, hanem attól, hogy ezek a különböző 

imádságok mennyire képesek magukkal vonzani az imádkozó közössé-

get, és mennyire kapcsolódnak rá az egyház szüntelenül folyó imájára. 

A csend nem csak az egyéni ima sajátossága. A közösség által megte-

remtett csend még intenzívebbé teheti a személyes imádságot.  Érde-

mes lenne átgondolni, hogy hol van létjogosultsága istentiszteleteinken 

a közösségi csendnek. Ezt olyan lehetőségnek tekinthetjük, amelyet 

még egyáltalán nem aknáztunk ki az istentiszteleti gyakorlatunkban. 

A közösségben megélt csendnek olyan megtartó ereje van, amelyben az 

egyéni ima nagyon intenzívvé és méllyé tud válni. 

  C  1999, 245. o.
  T  2000, 13. o.
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Az általános könyörgő imádság igazi csúcspontja az istentiszteleti 

közös imádságnak. Ennek jelentőségét érzésem szerint kevésbé tuda-

tosítjuk közösségeinkben. Luther a már idézett írásában így ír erről: 

„Bizony, a keresztény egyháznak hatalmas és legbiztosabb védőfegyvere 

ez a közösségi imádság. Jól tudja ezt a Sátán, minden lehetőt el is követ 

ennek megakadályozására. Nem bánja ő, ha templomokat építünk, ko-

lostorokat alapítunk, orgonálunk, énekelünk, forgatjuk az olvasónkat, 

misét hallgatunk, és nagy pompával ünnepelünk. Ezzel egyáltalán nem 

törődik, sőt igyekszik bennünket eljuttatni az önmagunkkal való meg-

elégedettségre, és megerősít abban a hiedelemben, hogy mi ezekkel a 

dolgokkal valami nagyszerűt vittünk véghez. Ellenben igyekszik elfoj-

tani az erőteljes, gyümölcsöző, mindenkiért való imádságot. Az a célja, 

hogy az ilyen imádság a külsőséges dolgok mellett csak másodrendű 

legyen. Mert ott nincs neki többé ellenfele, ahol egyszer elhanyagolták 

ezt az imádságot.”

Hézser Gábor Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet 

útkereséséhez című könyvét a következő két kérdéssel kezdi: Milyen 

istentiszteletre vágynak az istentisztelet-látogatók? Milyen istentisz-

teleti formával érhetőek el?  A kérdések aktualitását azon új gondolat 

adja, hogy a mai társadalmi formában élő embereket az élmény utáni 

vágy jellemzi. Izgalmas lenne továbbgondolni, hogy a mai istentiszteleti 

imádsággyakorlatunk és a mai társadalomban megmutatkozó fokozott 

élmény utáni vágy milyen kölcsönhatásban lehetnek egymással. Annyit 

azonban már most megállapíthatunk, hogy az imádság szempontjából 

döntő kérdés, hogy a világ a keresztény imát mennyire tapasztalja meg 

hiteles és élményszerű kapcsolatnak, ahol értük, együtt és végül értünk 

történik minden. 
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„Imádkozom a Lélek ihletésére, de imádkozom értelemmel is.

Dicséretet énekelek majd a Lélek ihletésére,

de dicséretet énekelek majd értelemmel is…” (1Kor 14,15)

Amikor keresztény (vagy kifejezetten katolikus) liturgiáról beszélünk, 

akkor azt a hivatalos istentiszteletet értjük, amelyet az Egyház Jézus 

Krisztus mennybemenetele és a Szentlélek kiárasztása óta – egyre fejlődő, 

alakuló, kiegészülő, tökéletesedő formában – él, gyakorol, a századok-

nak továbbad.  Ez a „nyilvános istentisztelet” nemcsak hogy kezdettől 

imádság, de magában foglalja az imádság valamennyi formáját, módját, 

egyesíti a korábban kialakult zsidó zsinagógai és ünneplési formákat, 

valamint az apostoli időkig visszamenő imádsággyakorlatot. Mondhatjuk, 

hogy összefoglalja, tökéletesíti – a megváltás teljességébe emeli – azokat 

a régi (ősi) kezdeményezéseket, amelyek csak előkészítették a messiási 

időben teljességre jutott imádságos szertartásrendet, illetve a krisztusi 

gyakorlat megvalósulását. Imádság és liturgia tehát a keresztény életben 

a múlt és a jelen, az első szövetség és az új szövetség csodálatos egysége.

Imádság és/vagy liturgia

A kinyilatkoztatás kettős forrásában: mind a Szentírásban, mind a 

szenthagyományban számtalan imádsággal találkozunk. Az ószövet-

ségi Szentírás sok olyan imát tartalmaz, amelyek jelentős üdvtörténeti 

eseményekhez, illetve azok emlékezetéhez kötődnek. A Biblia imádsá-

goskönyv! Ezt bizonyítja Mózes hálaadó éneke, imádsága az Egyiptomból 

való szabadulásért (vö. 2Móz 15,1–21), a közismert ároni áldás imája (vö. 

4Móz 6,24–26), az az ősi felajánló ima az első termésért, amely talán az 

egyik legrégibb liturgikus kincsünk (vö. 5Móz 26,5–10): „Kóborló arám 

volt az én apám […] íme, most bemutatom annak a földnek a terméséből 

a zsengét, amelyet az Úr nekem adott.”  Azután itt van Salamon hosszú 

  Vö. Liturgia. MKL 7: 896–898. o.
  B  2002, 189. o. 
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templomszentelési imádsága, kiváló bizonyítéka annak, hogy az imád-

ság maga liturgia (vö. 1Kir 8,23–53). Végül, de nem utolsósorban Dániel 

könyörgése a Babilonból való hazatérésért (9,4–6.8–9.17–19):

„Ó, Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te meg-
tartod szövetségedet, és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik sze-
retnek és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk és gonoszságot 

műveltünk, gonoszok és lázadók lettünk, megszegtük parancsaidat 
és törvényeidet. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a 
te nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és 

az ország egész népéhez. […] Uram, pirul az arcunk, a királyainké, 
fejedelmeinké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened. De te, Urunk 
és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk 

ellened. […] Hallgasd meg végre, Istenünk, szolgád könyörgését 
és esdeklését, és feldúlt szentélyed fölött ragyogjon fel arcod, ó 
Urunk, tenmagadért. Istenünk, fordítsd felénk füled és hallgass 

meg minket. Nyisd ki a szemed, és lásd meg elhagyatottságunkat 
és a szent várost, amely a te nevedet viseli. Hiszen nem a mi igaz 
voltunkban, hanem a te végtelen irgalmadban bízva terjesztjük 

színed elé könyörgésünket. Hallgass meg, Uram! Bocsáss meg, 
Uram! Figyelj rám, Uram! Városod és néped a te nevedet viseli, 
azért cselekedj tenmagadért és ne késlekedj!”

Ezek kiragadott példák. A Biblia imakönyve azonban kiemelkedő 

módon kétségtelenül a Zsoltárok könyve, amelyben rendkívül gazdag 

skálája van a különféle imáknak: kérés, könyörgés, hálaadás, dicsőítés, 

engesztelés. Még a kétségbeesés és a végsőkig menő lemondás, a harag 

imái is (például a Zsolt 137,1.9: „Ott ültünk Babilon folyóvizei mellett… 

Boldog, aki megragadja és sziklához vágja kisdedeit”).  A katolikus és 

ortodox egyház zsolozsmájának a gerincét alkotják a zsoltárok. Ezért 

fontos és nagyszerű imádságok az egyház életében. Mivel szentírási 

szövegek, sugalmazottak. Tehát nem csupán ember a szerzőjük, hanem 

Isten is. Ez a tény már önmagában megadja az értéküket. Az Úr Jézus 

által tanított Miatyánkhoz vagy a szentírási ódákhoz lehet hasonlítani 

őket mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből. A zsoltárok azért 

is kedvesek a liturgiában, mert eredetileg is imádságként születtek a 

Szentlélek sugalmazására. Maga az Úr Jézus is imádkozta őket. Még a 

kereszten agonizálva is a zsoltárok voltak az imádságai. Csaknem há-

romezer éves imádságok. Megszámlálhatatlanul sok ember imádságos 

szíve és ajka szentelte meg őket előbb az Ószövetségben, majd az egyház 

csaknem kétezer esztendős fennállása folyamán.

  Vö. B  2003.
  Vö. I  2013, 108–109. o.
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Sokan szembeállítják a kettőt, az imádságot és a liturgiát,  pedig kez-

detben az ősegyház életében a kettő általában egybeesett: a korábbról 

ismert zsoltárok, énekek, az újonnan keletkezett hitvallásszerű himnu-

szok (például Fil 2,6–11, a „Krisztus kiüresítette magát” talán a legősibb 

krisztológiai hitvallás, vagy az 1Tim 3,16-ban található: „Aki testben 

mutatkozott meg, lélekben nyert igazolást. Megjelent az angyaloknak, 

hirdették a pogányok között. Hittek benne a világon, felvétetett a dicsőség-

be”) mind azt bizonyítják, hogy egyszerre valósult meg a folytonosság az 

ószövetségi értékekkel, és ugyanakkor keletkeztek új, igazán keresztény 

imádságok (szinte mindig mint a liturgia részei). Az apostoli korban, 

amelyről hiteles tanúbizonyságot tesznek az úgynevezett apostoli atyák, 

az apostolokat követő első generáció: Didakhé, Római Szent Kelemen, 

Antiókhiai Szent Ignác, Szent Polikárp stb.,  gyakorlatilag a keresztény 

közösség imája a liturgia volt. Mikor imádkoztak? Akkor, amikor meg-

újították Jézus utolsó vacsorai emlékezetét, amikor kereszteltek, ami-

kor virrasztottak stb. Szép példáját nyújtja e ténynek Antiókhiai Ignác 

(†110–115 között), akit mint elítéltet vittek hajón Rómába a kivégzés 

helyére, ám ő közben hét csodálatos levélben buzdítja a kis-ázsiai keresz-

tényeket, rajtuk keresztül az egész Egyházat. „Arra törekedjetek, hogy 

Eucharisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi Urunk Jézus Krisztus teste, 

és egy a kehely az ő vérének egységére, egy az áldozati oltár, ahogyan 

egy a püspök a presbytériummal és a diakónusokkal, hogy Isten szerint 

cselekedjetek, amit cselekedtek.” (Filadelfi aiakhoz IV.) 

Az imádságos virrasztás szép tanúságát adja Egeria útinaplója, aki 

egy 4. századi zarándok volt. Ránk hagyta e kor bensőséges istentisz-

teleteinek szinte a keresztmetszetét. A virrasztásról így ír:

„A hetedik napon, vagyis vasárnap, a kakas kukorékolása előtt az 
egész nép – aki csak teheti – összegyülekezik azon a helyen, mint 
Húsvétkor a bazilikában, […] himnuszokat és ugyanígy antifónákat 

mondanak, s imádságokat végeznek minden egyes himnuszra és 
antifónára. Papok és diakónusok is vannak mindig, készen a virrasz-
tások végzésére az összegyűlt tömeg számára. Ugyanis az a szokás, 

hogy a kakas kukorékolása előtt nem nyitják ki a szent helyeket…”

  A Katolikus Egyház Katekizmusa legújabb kiadásához Ferenc pápa írt bevezetőt (2017-

ben), amelyben kifejti, hogy négy állomáson keresztül érthetjük meg a hit működését. 

Abból a vágyból indul ki, amelyet minden ember táplál Isten iránt, és az imádsággal 

zárul, amelyben kifejeződik Isten és az ember találkozása, ahol nézik, meghallgatják 

egymást. A kegyelmi élet, amely főként a hét szentségben fejeződik ki, a hívő életstílusa, 

mint a Szentlélek szerint való hivatás két újabb állomása annak az útnak, amelynek 

révén megérthetjük a maga teljességében a hívő identitását, aki Jézus Krisztus missziós 

tanítványa (lásd: Ajánlás).
  L  1985, 10. o.; Apostoli atyák 1980.
  Szentföldi zarándoklat a 4. századból. 2009, 8. o., 106. o.
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A kettő tehát, az imádság és a liturgia nem egymás ellenében kijátsz-

ható valóságok, hanem egymást kiegészítő, egymásból kinövő, egymást 

szőlőindákhoz hasonlóan átkaroló, átjáró valóságok.

A legősibb imádságunktól elindulva

Abban minden keresztény egyház (felekezet) megegyezik, hogy a legő-

sibb keresztény imádság az Úr imádsága, a Miatyánk,  még akkor is, 

ha a keresztények ősidők óta magától értetődő módon használták az 

ószövetségi zsoltárokat (pl. Magnifi cat), a magukénak érezték azokat és 

természetes részét képezték a liturgiájuknak.  Az úgynevezett Úri imád-

ság talán legszebb kommentárját Szent Ciprián püspök, vértanú írta:

„Amikor pedig a testvéreinkkel egy közösségbe gyűlünk, és Isten 
papjaival együtt a szent áldozatot mutatjuk be, akkor se feled-

kezzünk meg a tisztelettudásról és a fegyelemről. Ne kiáltsuk 
világgá kéréseinket, ne használjunk szertelen szavakat. Azokat 
a könyörgéseket, amelyeket szerényen illik Isten elé tárni, nem 

szabad nyugtalan bőbeszédűséggel előadni; Isten ugyanis nem 
a szavakra, hanem a szívekre hallgat […]”

Az Úr imáját kezdettől fogva azzal a szándékkal és jelentéssel vezet-

hették be a szentmisébe, amint Nagy Szent Gergely pápa írja,  hogy 

nagyon is megfelelő hozzátenni az „áldozati imához” (oratio oblationis) 

azt az imádságot, amelyet maga az Úr alkotott.

A Miatyánk szavai egybecsengnek Jézusnak a Getszemáni-kertben 

kimondott szavaival: „Abba! Atya […]” Ahogy ő imádkozott, úgy bátorít 

minket is imádkozni.

Ősiek azonban az eucharisztikus ünneplés központi imádságai is, 

amelyekből a későbbi kánonok (eucharisztikus ima) lettek.  A 3. század 

elején keletkezett Traditio Apostolica meglehetősen pontos lenyomata az 

ősegyház imádságos liturgiájának, azokat a szavakat közli, amelyekkel – 

  Lásd Az ősegyház imádságos élete. 1944, 12–21. o.
  Vö. J  2017, 11–18. o.
  „Az Úr imádsága” című értekezéséből. In CSEL 3:268–270. o.; magyar fordítását lásd 

Az imaórák liturgiája 3: 310. o.
  Ep. Reg., 9,12. PL 77,956 k.
  J  1977, 203. o.
  Jelenleg négy „alapkánon” létezik, és még két ún. „kiengesztelődési kánon”, valamint 

még négy ún. „különféle szükségben” végezhető kánon (a korábban svájci kánonoknak 

nevezett eucharisztikus imák) az Appendixben, lásd Missale Romanum, Typis Vaticanis, 

2008, 673–706. o.
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az első ránk maradt teljes szövegek ezek – az Eucharisztiát imádkozták, 

ünnepelték, bemutatták: 

„Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel. / Emeljük fel szívün-
ket. – Felemeltük az Úrhoz. / Adjunk hálát az Úrnak. – Méltó 
és igazságos… Hálát adunk neked, Isten, szeretett fi ad, Jézus 

Krisztus által… Amikor elárultatva önként átadta magát a szen-
vedésre, hogy megsemmisítse a halált… vette a kenyeret és hálát 
adva neked, így szólt: Vegyétek, egyétek… Kérve kérünk, küldd 

el Szentlelkedet a szent egyház áldozatára, gyűjts egybe mind-
nyájunkat, és add meg, hogy minden itt részt vevő szent teljék 
el Szentlélekkel, erősödjék meg az igaz hitben. Így dicsőítsünk 

és magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te Fiad által. Őáltala 
legyen dicsőség és tisztelet neked, Atya és Fiú a Szentlélekkel, a 
szentegyházban, most és mindörökkön örökké. Ámen.”

Jézusnak az utolsó vacsorán mondott szavai (vö. Mt 26,27–28; 1Kor 

11,17.23) beépültek az eucharisztikus imába (narratio). De a szenvedés-

történet imádságos szavai: főpapi imádsága is nyomaiban fellelhető 

az eucharisztikus imában (Jn 17,1–26). Jézus így egy olyan „imádságos 

nyelvet hagyott ránk, amelynek használata közben úgy érezzük, hogy 

együtt imádkozunk vele, hogy ő együtt imádkozik velünk”.  A II. vati-

káni zsinatot követően a római katolikus liturgiában több új kánon is 

keletkezett, amelyek követik az ősi hagyományokat, megőrizve a kánon 

alapvető struktúráját, ugyanakkor illeszkednek a mai, modern ember 

gondolatvilágához.

Mindenképpen említésre méltó a legősibb Mária-imádságunk a 3–4. 

századból, amely a Decius- vagy Valerianus-féle keresztényüldözés ide-

jén keletkezett Egyiptomban. Ősisége egy egyiptomi papirusztöredékről 

derült ki a 20. században, amikor is egy angol könyvtár megvásárolta; 

kopt, római latin és ambrozián formában maradt ránk: 

„Sub tuum paesidium confugimus, sancta Dei Genitrix! Nostras 
depraecationes ne despicias in necessitatibus sed a periculis 
cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.”

Igen jelentősek a keleti hagyományokat hordozó egyházak imádságos 

hagyományai, amelyek szintén a liturgiából nőttek ki, és liturgikus 

vonásokat hordoznak (például a liturgia keretében elhangzott homíli-

  J  1977, 34. o. A jelenleg használt ún. II. (legrégibb) misekánon ebből a for-

rásból azonban mindössze 40%-ot vett át. P  2010, 68–69. o.
  J  2017, 12. o.
  MKL 10: 89. o. Magyarul: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket 

meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó 

dicsőséges és áldott Szűz…”
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ák részeit képezik). Ilyen Nüsszai Szent Gergely (†394/395) imája a jó 

Pásztorhoz:

„Hol legeltetsz, jó Pásztorom, aki válladon hordozod az egész nyá-
jat? Hiszen egyetlen juh az egész emberiség, amelyet felemeltél 
és most a válladon viszel. Mutasd meg nekem a pihenőhelyet, 

vezess el a zöldellő rétre, a dús legelőkre, szólíts a nevemen, hogy 
meghalljam hangodat én, a te báránykád! […] Senki sem méltó 
erre a délidei nyugvásra, csak az, aki már a világosságnak és a 

nappalnak gyermeke lett. […] Taníts meg tehát engem, hogyan 
jutok el ehhez a pihenéshez és ehhez az életet adó legelőhöz, 
milyen út vezet ehhez a délidei nyugváshoz. Nehogy esetleg a 

te nyájadtól idegen nyájhoz tereljenek engem azért, mert nem 
ismerem az igazságot, és akkor így nem élvezhetem többé kezed 
jóságos vezetését.”

Igen ősi Aranyszájú Szent János (†407) liturgiájában az anafora (ká-

non) és még négy imádság. Kiemelkedően fontos és szép az az ima, 

amelyet ma is a szentáldozás előtt a hívő nép együtt mond (nem énekel):

„Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő 
Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik kö-
zött első én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma 

engem, Isten Fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, 
sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama go-
nosztevő, megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn 

eljössz a te országodba! Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn 
eljössz a te országodba! Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn 
eljössz a te országodba! Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kár-

hozatomra a te szent titkaidban való részesedés, hanem lelkem 
és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, 
amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább 

tested, s a te valóságos, elevenítő véred. Kérlek, add, hogy eze-
ket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára s az örök 
életre. Ámen.”

A nagy himnuszköltészeti korszakok az első évezredre lezáródtak. 

Csodálatos imádsághimnuszokat írt (kontákionköltészet) Rómanosz 

Melódosz (6–7. század); jelentős a kánonköltészet (nem a misekánon, 

hanem liturgikus himnuszok) Maiumai Kozmasz és Damaszkuszi Szent 

János (†749) és mások tollából.

Ezek a korai imádságok vezetnek el az egyházatyák, egyháztanítók 

  Nüsszai Szent Gergely püspöknek az Énekek énekéhez írt magyarázatából. PG 44,802.
  P  2017. Nagy Szent Bazil (†379) liturgiájából biztosan csak az anafora (kánon, 

lásd: Codex Barberini 336. Vatikáni Könyvtár) a 8. századból biztos szövegemlék.
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kiforrott, „klasszikusnak” mondott imádságaihoz, amelyeknek hatalmas 

tárházából tipikus imaként emeljük ki Szent Ágoston szavait:

„Ó, mindörökre lángoló szeretet, nem alszik el sohasem tüzed. / 
Ó, szeretet! / Ó, gyújts föl engem, Istenem! / Parancsolod a meg-
tartóztatást; add, amit parancsolsz, és kívánd tőlem, amit csak 

akarsz.

Nemcsak a Vallomások, de többi művei is telve vannak szebbnél szebb 

imádságokkal.

Ezek után szólnunk kell azokról a liturgikus könyörgésekről (collec-

ta, oratio), amelyekben éppen az előbb említett fohászok, imádságok 

bukkannak fel, és sorra belekerültek a szentmise igeliturgiájába mint 

úgynevezett főkönyörgések, ezek (némi változásokon átmenve) ma is a 

liturgikus napok vezérimádságai. Van egy szép régi keresztény könyör-

gésünk, amelyet munkakezdésünk előtt mondunk, hiszen e hűséges napi 

ima nélkül cselekedeteink kiüresednek, elvész a lélek mélysége, egyszerű 

aktivizmussá silányul, amely kielégületlenséggel jár: 

„Actiones nostras, quæsumus, Domine, aspirando præveni et 
adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te 
semper incipiat, et per te coepta fi niatur.”

E könyörgések nem kőbe vésett szavak, az egyház képes volt némi 

változásokat is eszközölni a liturgiában, ha erre szükség volt. Ilyen 

például a nagypénteki oratio a zsidókért. Régi változat:

„Könyörögjünk a hűtlen zsidókért is, hogy a mi Urunk Istenünk 
távolítsa el a leplet szívükről, és ők is megismerjék a mi Urunkat, 
Jézus Krisztust. – Mindenható örök Isten, ki a hűtlen zsidóktól 

sem tagadod meg irgalmasságodat, hallgasd meg könyörgésein-
ket, melyeket a nép vakságának elhárításáért neked felajánlunk, 
hogy megismerve igazságodnak világát, Krisztust, kibontakoz-

zanak a sötétségből.”

  Szent Ágoston vallomásai 276. o. – Ebből lett egy misekönyörgés is, vö. Évközi idő 30. 

vasárnapja („…ut mereamur assequi quod promittis, fac nos amare quod praecipis”, lásd 

Missale Romanum, 480. o.
  Lásd hamvazószerdát követő csütörtöki könyörgési („…cselekedeteinket sugallatoddal 

előzd meg, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunkat és munkánkat mindig 

veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük). In: Missale Romanum, 

201. o. – A fenti kijelentést XVI. Benedek pápa mondta erről az imáról, in: Udienza gene-

rale (szerdai katekézis), Róma, Szent Péter tér, 2012. április 25-én.
  S  1944, 485. o. 
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Az új, javított szöveg:

„Imádkozzunk a zsidókért is. – A mi Urunk, Istenünk világosítsa 

meg szívüket, hogy ismerjék fel Jézus Krisztust, minden ember 
Üdvözítőjét. – Mindenható örök Isten, te, aki azt akarod, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, 

add meg kegyesen, hogy belépve egyházad népeinek teljességé-
be, egész Izrael üdvözüljön. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Nem hagyható fi gyelmen kívül a misztikusok imádsága, amelyek 

nagyrészt a liturgiából nőttek ki, ott kaptak ihletet (egy-egy szentál-

dozás után vagy a szentmisét követően a templom csendjében töltött 

meditációban). Ezeknek hatalmas mennyisége áll rendelkezésünkre (és 

sajnos még nincs róluk összefoglaló munka, az egyes szentek, lelki írók, 

misztikusok korpuszaiban találhatóak). Csak egy példa Avilai Szent 

Teréz gondolataiból:

„Ó, lelkem Ura, én Mindenem! Ha a lélek elhatározza, hogy ezen-
túl csak téged fog szeretni, s – amennyire csak körülményei 

engedik – mindenét elhagyja, s csakis erre az isteni szeretetre 
fordítja minden tehetségét […] kizárólag a saját hibánk, hogy 
nem élvezzük azonnal ezt a nagy méltóságot […] Ha a kezdő 

megfeszíti erejét, hogy Isten kegyelmével följusson a tökéletesség 
csúcsára, az ilyen soha nem megy be a mennyországba egyedül, 
hanem sokakat visz magával. Azért is a rossz szellem annyi ve-

szedelemmel és nehézséggel ijeszti, hogy nem csekély bátorságra 
van szüksége, sőt igen nagyra, és Istennek sok kegyelmére, mert 
különben bizony meghátrál.”

Az Egyház hivatalos imádsága, a zsolozsma

„Az Isten lényegi dicsősége mi vagyunk, mert dicsőségét számunkra a 

Pneumában közli. Ha eltelünk az egyetlen isteni Pneumával, abból kö-

vetkezik, hogy közös a gondolkodásunk, ezért egy szívvel énekelhetjük 

Isten dicsőségét. Ez a dicsőítés nem egyéni érzésünk vagy gondolatunk 

kifejezése, hanem új lényegünk hálás visszaajándékozása annak, akitől 

kaptuk. Ez az egység a Pneumában elengedhetetlen föltétele a liturgia 

helyes ünneplésének” – állítja az imádkozó ecclesiáról korunk jeles 

teológusa, Odo Casel.  Ez az alapja a zsinagógai hagyományra épülő, 

  A  2012, 11. o., 1–4. o.
  C  2014, 235. o.
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de a keresztény szerzetesség által kidolgozott és tökéletesített imád-

ságformának, a zsolozsmának.

A zsolozsmában, melynek pontos rendje, szabályai vannak, a zsoltárok 

egy meghatározott rend szerint következnek, szinte a Zsoltároskönyv 

a „gerince”. De vannak benne himnuszok, szentírási és patrisztikus 

olvasmányok, antifónák és egyéb imádságos formák. Régről kialakult 

helye van bizonyos zsoltároknak, például az 50–51. zsoltárt minden pén-

teken a reggeli dicséretben (laudes) imádkozzuk, mivel a péntek mindig 

bűnbánati jellegű nap.  Az imaórák általában azonos rendben zajlanak 

(himnusz, zsoltárok, olvasmányok, evangéliumi ének, fohászok, az Úr 

imádsága, napi könyörgés, áldás, elbocsátás). Ez a kialakult struktúra 

is bizonyítja (minden rendi közösség – a saját zsolozsmájában meglévő 

különböző hagyományok ellenére – ezt a rendet követi), hogy az egyház 

hivatalos imádsága és a (szabályszerűen végzett) liturgia szoros kap-

csolatban van egymással.

Azért ragaszkodunk ehhez a liturgiát képező, az egész egyház tör-

ténetén átívelő és átimádkozott formához, mivel „szent feladatként” 

értelmezzük (offi  cium), „azért, hogy az egész közösség szent kötelezett-

ségét legalább ők (a zsolozsmát imádkozók) biztosan és állandó jelleggel 

elvégezzék, és így Krisztus imádsága megszakítás nélkül maradjon fenn 

az Egyházban”.  Így válik ez a századok imádkozói által megszentelt 

imaforma a lelkiség forrásává, az ünneplő egyház mindennapjainak 

személyes átélésévé, a lelkipásztori és missziós munka tápláló örömévé.

Az imaórák liturgiája legutoljára a II. vatikáni zsinat liturgikus re-

formját követően egyszerűsödött, logikusabb lett, a lelkipásztori élet-

ben tevékenykedők és a világban élő hívők számára elsajátíthatóbb és 

könnyebben végezhetővé. Egy példa a zsolozsmába épített új imádságok 

hangvételéből: 

„Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért 
hangos örömmel: Te vagy, Urunk, néped reménysége!

Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gaz-
dagok lettünk, minden igében és minden tudásban. Te vagy…

Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed 

irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te for-

  A 3–4. századtól már létező és a mai napig a papság és a szerzetesség számára kötelező, 

a hívek számára ajánlott „hivatalos” imaforma, melynek korábbi neve Breviarium volt 

(a kezdeti hatalmas kötetekből készült egy vagy több kisebb könyv formájú kivonatok 

elnevezéseként). Ma a zsinati revíziót követően Liturgia Horarum (A nap óráinak meg-

szentelése) az elnevezése. Lásd V  1993, 191–196. o.
  P  2008.
  Általános Rendelkezések az Imaórák Liturgiájáról (ÁRZS), 28.
  Uo.
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rásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint mun-
kálkodjanak! Te vagy…

Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyo-
gásodat tükrözzék, munkájuk által sugározz a világra reményt 
és örömet! Te vagy…

Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent 
el tudunk viselni; erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket! 
Te vagy…

Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon 
életre támadnak, ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöz-
tek a testből! Te vagy…

A keleti egyházban máig is fennmaradt és élő az a gyakorlat, hogy a 

„nap óráit” (az ősi időszámítás követve) nyolc zsolozsmarésszel szentelik 

meg, háromórás váltakozásban. Kezdődik az alkonyati istentisztelettel 

(vecsernye = vesperás), folytatódik az esti zsolozsmával (completori-

um), majd az éjféli istentisztelettel (nocturnum) és a hajnali/reggeli 

istentisztelettel (laudes). Ez adja az éjszakai imádások rendjét. A négy 

imaóra pedig szintén háromórás váltakozásban követi egymást, a nap 

nappali felének a megszentelésére.

Újrafelfedezés

Szép és ígéretes jeleit találjuk az Egyház liturgikus imádságai újra-

felfedezésének, újra alkalmazásának. A magyarországi evangélikus 

gyakorlatban 2005-től van érvényben az Evangélikus istentisztelet – Li-

turgikus könyv, amelyben az Agendaszerkesztő Bizottság „kísértetiesen” 

közelít a római katolikus miseszerkezethez.  Van benne három sorozat 

az olvasmányokhoz (A–B–C), bűnbánati rész, gloria, collecta, praefatio 

stb. Még litániaszerű imádság is található benne.  Egészen különös az 

úgynevezett „Tamás-mise” felépítése keresők számára.

És ami a legnagyobb újdonság: a református úrvacsora-ünneplésben 

is megjelent (újra felfedezett lett) az eucharisztikus ima (a régi kánon) 

szöveggazdagsága.  A svájci Aargau jubileumi liturgiájában hangzott 

  Az új négykötetes Liturgia Horarum (Zsolozsma) III. hetének vesperás-fohászai.
  Vö. I  2013, 113–296. o.
  Uram, újítsd meg egyházadat és kezdd rajtam…! Ezzel a füzettel vette kezdetét a 

liturgikus reform, amely azután a régi Missale Romanumhoz hasonló, bordó borítású, 

677 oldalas teljes liturgikus könyvvé lett, aranykereszttel a borítóján.
  Luther litániája nyomán, lásd LK 593–600. o.
  Istentisztelet a közelieknek és távoliaknak („Tamás-mise”). Uo. 534–540. o.
  L  2017, 160. o.
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el „jókedvű és örömteli meghívásként egy régi liturgikus forma újra-

felfedezésére”. A régi kánonból öt nagy egységet képeztek: „Összejöve-

tel – meghirdetés – közbenjáró imádság – úrvacsora – küldetés”, ami 

kétségtelenül a katolikus misefelépítésre emlékeztet.

A legújabb imádságok

Milyen sokatmondó és ígéretes az a tény, hogy a kétezer éves Egyház nem 

csupán a múltjából él! Természetesen tiszteletre méltó hagyományait 

őrzendő forgatja a régi, lelkéhez közeli imádságokat, de megtalálja a 

hangot az új helyzetekben is, hogy szóljon az Örökkévalóhoz és meg-

testesült Fiához, Jézus Krisztushoz. Hosszú időn át az egyházi hagyo-

mányban kevés ének/imádság keletkezett a Szentlélekhez, bár ilyenek 

is vannak: Veni Creator, Veni Sanctus Spiritus… Korunk elementáris 

igénye a harmadik isteni Személy erejének, működésének, csodáinak 

felfedezése, az ő megszólítása, segítségül hívása. Mindez pedig mégsem 

annyira új dolog, hiszen az ősegyháztól kezdődően ismert a Szentlélek 

segítségül hívása, az epiklézis.  I  úsági énekeink, imáink szinte leg-

többje felé fordul:

„Atya teremtő Szeretet-lelke, áradj szét! / Fiú megváltó Szere-
tet-lelke, áradj szét! / Egyház vezető Szeretet-lelke, áradj szét! / 
Szentség pecsétje, Szeretet-lelke, áradj szét! / Áradj szét, Lélek, 

áradj szét! / Áradj szét, tölts be minden hívő szívét!”

A keleti hagyományú egyházak is fogalmaznak meg új imádságokat: 

ilyenek a különböző újabb szentek tiszteletére készült akathisztoszok (az 

5. századi Istenszülő akathisztoszának mintájára). Ha valakit boldoggá 

vagy szentté avatnak, a teljes liturgikus szöveg elkészül az eseményre: 

Vecsernye, Szent Liturgia, Reggeli zsolozsma.

Korunkban új, eddig ismeretlen helyzetek adódnak, amelyekben a 

modern ember imádságokat fogalmaz meg: hangot ad kéréseinek, hálá-

  Az ún. svájci kánonok közül van egy: Isten vezeti az Egyházat – ez rokon szöveg, lásd 

Misekönyv.
  A Szentlélek segítségül hívása minden szentség kiszolgáltatásában fontos elem, de 

leginkább az Eucharisztiában, a bérmálásban és az ordo szentségében (lásd B  2008, 

109–110. o.)
  M -T  – D  2000, 143. o. – De ugyanilyen elterjedt és közszájon forgó dal 

S  Jenő – K  Gábor: Hétköznapok Szentlelke, 144; V  Attila: Szentlélek, 145, 

vagy P  József: Jöjj el, szállj le rám, 149.
  Jó példa erre Romzsa Teodor, Gojdics Péter Pál és Hopkó Bazil vértanúk liturgiája, 

akiket II. János Pál pápa avatott boldoggá. Szent István király és Hierotheosz első misz-

sziós püspök teljes liturgikus szövegét 2000-ben ortodoxok készítették el.
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jának, reményeinek… Szép gyűjteménye e modern imádságoknak Michel 

Quoist Itt vagyok, Uram! című gyűjteménye,  a Kézenfogva imakönyv,  

Hetényi Varga Károly gyűjteménye: Beszélgetés a Mesterrel,  az év 

minden napjára összegyűjtött rövid gondolatok, amelyek összhangban 

vannak a liturgikus szövegekkel: a Mindennap együtt az Úrral,  vagy 

az evangélikus szerzőnek, Paul Rothnak a vékony kis imakötete, amely 

bátor, modern imádságokat tartalmaz.  Ilyen az immár ötödik kiadást 

megért Egyetemisták imakönyve is.  E könyvekben a modern imádságok 

gazdag tárháza nyílik meg azok előtt, akik klasszikusokon nevelkedtek, 

mégis maguk is szívesen megszólalnak Isten jelenlétében, olykor szava-

kat, kifejezéseket keresnek és találnak modern szerzők vagy szerkesztők 

jóvoltából. Igen szép és sok fi atal által használt imádság:

„Uram, Istenem! Tiéd az éjszaka és tiéd a nappal. Kezed műve a 
hajnali harmatcsepp és a nap. Add, hogy egész nap jókedvű és 
tiszta legyek, a világosság fi a. Köszönöm, hogy vagy, és hogy 

megteremtettél engem is. Légy mindig jó hozzám, és a te irgal-
mas szereteted ragyogjon mindig fölöttem! Óvj meg a bűntől a 
mai napon, tölts el a te lelkeddel: jó akarok lenni, hogy örömöd 

teljék bennem, szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.”

Ugyanígy újszerű és aktuális imádság a tanuló i  úságnak az Ima 

vizsga vagy ZH sikeréért:

„Uram, ilyenkor mindig buzgón kérem a Szentlelket. Őt, akit 

megígértél, hogy eszünkbe juttat mindent. Az is igaz, hogy sok-
szor többet is kérünk, a lehetetlent: juttassa eszünkbe azt, amit 
már nem tudtunk elolvasni, megtanulni, átrágni, magunkévá 

tenni! Szívem mélyéből kérlek, adj összeszedettséget, bizalmat, 
bátorságot! Ha készültem, akkor számot is tudok adni. Kérlek, állj 
mellettem, add a tudomány és az értelem Lelkét, meg a bölcses-

  Q  1970. Egészen meglepő imatémák kerülnek elő: Telefon, Drótkerítés, A tégla, 

Plakátok, Pornográf folyóirat, Temetés, Köszönöm, Az éhség, Kórház, Haláltusa, Kísértés, 

Éjszaka van, Uram, színed előtt… 
  Imakönyv papjainkért. 1973. 
  Fernand Lelotte SJ Rabboni című műve alapján több kiadást megért imák és elmélke-

dések. Ebben olyan újszerű imák is vannak, mint Akaratképzés, Ápolónő imája betegeiért, 

Célkitűzés, Elhagyatva, Fáradt ember keresztútja, Félénk ember imádsága, Jó feleségért, 

Készenlét, Nem imádkozó imája, Szerelmesek imája, Test felajánlása, Tetterőért, Válasz-

úton, Villamoson… stb.
  C  József könyvsorozata Liturgikus szövegek és elmélkedések alcímmel (1975–

1977). Ebben együtt szerepelnek Ambrus, Ágoston, Thomas Merton és a ma élő gondol-

kodók idézetei.
  R  1995.
  P  2017.
  J  István reggeli imádsága, lásd uo. 23.
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ségét is – nemcsak nekem, hanem annak a tanárnak is, akinek 
szívébe irgalmat és megértést is kérek hozzá! Uram, ne (csak) 

azt add meg nekem, hogy túljussak, hanem vésd belém mindazt, 
amire szükségem lesz későbbi munkám, hivatásom gyakorlása-
kor! Jöjj, Szentlélek Úristen, adj értelmemnek világosságot, és 

el ne hagyj a szellemi kínok idején! Ámen.”

De ugyanúgy vonzó lehet egy, a tradicionálist a modernnel összekötő 

imádság: A tizedik leprás imája.

„Visszaemlékszem arra a napra, amikor találkoztam Veled. Iga-
zából azóta is arra az első pillanatra emlékezem… Leprás vol-
tam, és elveszettnek éreztem magam. Csordába verődtünk, és 

gyűlöltük azokat, akiknek a bőrük egészséges. Az a másik egy 
állandó elénk tartott tükör: nem engedi elfelejteni rothadó ar-
cunk szörnyű képét. Galilea és Szamária határvidékén voltunk. 

Hallottam már rólad… szerettelek volna látni. Rögtön felismer-
telek: azok az emberek, akik veled voltak, befogták orrukat, 
elfordították fejüket. Te nem. Rám néztél. Soha nem láttam még 

ilyen szánalmat! Most is látom magam előtt azt a kisfi út, akihez 
egyszer szólni akartam, szerettem volna elnézni, ahogy játszik 
a homokban. Amint rám nézett, rettenetes ordításba tört ki, s 

elfutott összeszorult szívvel, mint egy kis ijedt állat. Lehet, hogy 
szülei azzal ijesztgették: légy jó, mert elvisz a leprás… Uram, az 
emberek szánalma mocskos, de a te arcodon valami olyat láttam, 

ami az Élet üzenete volt. Arcodat nem tudom elfelejteni soha! 
Tekinteted érintése meggyógyított engem. S most hálálkodom 
neked… Áldott lepra, mely elvezetett engem ahhoz, aki a mi se-

beinket hordozta. Megköszönöm neked bűneimet és bukásaimat, 
amelyek felnyitották szemeimet, hogy észrevegyelek. Elvesztem, 
de megtaláltál, meghaltam, de benned újra élek!”

Vannak olyan költői összeállítások (versek), amelyek a liturgiából 

ihletődtek, nőttek ki és váltak önálló költeményekké, de mégis meg-

maradtak imádságnak. Ilyen Dobai Lili Formula pietatis könyve.  A fő-

címek: Obsecrationes, Oratio, Postulationes, Gratiarum actiones. Ékes 

bizonyítéka az imádság és a liturgia szoros egységének a közelmúltban 

megjelent – evangélikus – kötet is, Az úrvacsora szentsége.  Ebben az 

igényes megjelenésű kis könyvben nemcsak az úrvacsora vételének 

háttere, megértési és vételi szabályai vannak előadva, de a mai ember 

  Pákozdi István imádsága, lásd uo. 55.
  Fr. B  Balázs OFM imádsága, lásd uo. 69.
  D  2010.
  S  2017.
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gondolatvilágának megfelelő meditációk és imádságok is (Indulhatok 

feléd? Terhek, Lényeg… Köszönet… Hozzád jövünk… Jelenlét… Félek stb). 

Az imádság vertikális és horizontális vetülete

Imádságunkban mindig Istent szólítjuk meg. Pontosabban mondva: 

válaszolunk az ő szavára, mert mindig övé az első szó. Mi mindig csak 

válaszolunk az ő bennünket megszólító szeretetére. Az embernek ezért 

kimagaslóan fontos és talán a legemberibb cselekedete az imádság, az 

imádkozás. Ezért is nagyon elhibázott az a – sajnos terjedőben lévő – 

szófordulat, hogy „én ezt vagy azt imádom”, például a töltött káposztát, 

a repülést vagy az unokámat. Mert már a Tízparancsolat világos meg-

fogalmazást ad: csak „Uradat, Istenedet imádd”!

Az ókori egyházban három megfogalmazás kristályosodott ki az 

imádság meghatározására. Az egyik: „Az imádság az értelem feleme-

lése Istenhez.” Itt hangsúlyozott szerepet kap az értelmi tevékenység. 

S valóban fontos, hogy az ember tudatosan imádkozzék. A másik: „Az 

imádság párbeszéd Istennel”. Élő személy kerül élő kapcsolatba Istennel 

az imádkozásban. Válaszolunk neki, de magunktól is szólhatunk hozzá. 

Ezért van kérő, engesztelő, hálaadó és dicsőítő imádság is. A harmadik: 

„Az imádság az illendő és szükséges dolgok kérése Istentől.” Az ember 

imádsága akkor helyes, ha fi gyelmet fordít arra, hogy valóban illendő 

dolgot kérjen Istentől. Rosszért, rossz szándékból, rossz megvalósulá-

sáért nem szabad imádkozni. De arra is fi gyelmet kell fordítani, hogy 

tényleg a szükségeset kérjük. S mi a legszükségesebb? Az örök élet 

elnyerése, az üdvösség: ennek fényében kell imádkoznunk! Egy múlt 

századi igen kedvelt angol (protestáns) professzor szavaival: 

„Valóban csak az imádság Lelke mutathatja meg nekünk, ho-

gyan használjuk az imádságot mint munkaeszközt. Minden alka-
lommal, amikor imádkozás közben önzésbe és kényelmességbe 
ütközünk, szükségünkben és tehetetlenségünkben hozzá kell 

kiáltanunk, aki szemrehányás nélkül, szívesen adja mindenkinek 
azt, amire szüksége van. Ő megteremti, vagyis létrehozza azt, 
ami nincs. Istennek legyen ezért hála!”

Bármelyik megfogalmazását is nézzük az imádságnak, azt látjuk, 

hogy Isten felé emel bennünket: vertikális vetülete van. Ám ugyanakkor 

horizontális síkkal is rendelkezik az imádságunk, mert egymásért is, 

a másik emberért is tudunk imádkozni. És ha ezt az egyház közössé-

  H  é. n., 55. o.
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gében, valamint az egyház hivatalos imádságában tesszük, a liturgia 

keretén belül, akkor testvéri közösségbe forraszt össze bennünket, az 

imádkozókat. Ezt nevezzük a „szentek közösségének” – páli értelem-

ben: az őskeresztényeket szenteknek nevezték (például 1Kor 1,2-ben: 

„Isten korinthusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek…”) 

A communio sanctorum a küzdő, zarándok egyházat összekapcsolja a 

már megérkezett üdvözültek seregével, akik szintén imádják az Istent, 

méghozzá állandóan, egy örökkévalóságon át. Összekapcsolódunk, a mi 

gyarló, hiányos, gyatra, „elalvós” imáinkat az ő tökéletes istendicsére-

tük egészíti ki.  Amit mi aligha tudnánk elérni, Isten kegyelmével és 

a velük való közösségben – nekünk is sikerülhet. Az igen közkedvelt, 

híres jezsuita bíboros, Carlo Maria Martini milánói érsek szavaival:

„Ha Isten munkálkodik bennünk, annak az a magyarázata, hogy 
adni akar valamit. Ha pedig akar adni, akkor már ténylegesen 

meg is adta: az üdvösség az, amit nekünk akar adni, hogy végér-
vényesen a miénk legyen. Többé nem imádkozunk aggodalmas-
kodva, szinte azt mondhatnánk, kikönyörögve valamit Istentől, 

hanem hittel ráhagyatkozunk Istenre, azzal a biztonsággal, hogy 
ő adja a kegyelmet az imádsághoz, és üdvözít bennünket.”

Az imádság hatása vagy eredménye

Teológiai meggondolásunk szerint míg a szentségek megszentelő ke-

gyelmet, addig az imádság segítő kegyelmet közvetít az embernek. Az 

imádságnak is van átalakító ereje, de a szentségek karakterét azért 

nem tudják biztosítani. Jézus biztat arra, hogy Isten minden imánkat 

meghallgatja („…tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még 

kérnétek tőle”, Mt 6,8; „…kérjetek és adatik nektek”, Mt 7,7), teljesíti a 

kérésünket, ám nem feltétlenül úgy, ahogy mi gondoljuk vagy elvár-

juk. Nem automataként működik. Olykor éppen akkor érkezik a válasz, 

amikor nem is gondolnánk, olykor pedig talán évekig kell várni rá. Ezt 

az isteni pedagógiát csak odaát fogjuk megérteni. Kétségtelen hatása 

a lelki nyugalom, a megbékélés, a lélekben való felemelkedés, az isten-

közelség átható ereje, amelynek hatása alá kerül az imádkozó ember. 

Ez az attitűd az imádság eredménye; a megöntözött föld, a napsütötte 

búzakalász, az áram alá helyezett gépezet, a beindult üzem – ezek mind 

elégtelen hasonlatok, mégis közel vezetnek az igazsághoz.

  Vö. B  2004, 536. o.
  M  1986, 243. o.
  Lásd KEK 2738−2741. o.
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A kereszténység óriási kincse az imádság és a közösségi istentisztelet, 

a liturgia harmóniája. Akkor is, ha valaki „zárt ajtók mögött, rejtekben” 

imádkozik, vele van az Egyház, „Atyja, aki a rejtekben is lát” és az imád-

kozó közösség, amely mindannyiunkat elkísér, vigasztal, bátorít életünk 

zarándokútján. A legtökéletesebb ima mégis az, amelyet keresztény 

testvéreinkkel együtt végzünk, hiszen Jézus nem arra tanított, hogy csak 

azt mondjuk: „Atyám”, hanem arra: „Mi Atyánk…” Ezt igen szép szavak-

kal fejezi ki az imádság lexikona: „…az imádság jelenség, […] magától 

értetődő dolog, […] kiáltás, dicséret, siralom, várakozás, parancs és jog 

[…] Isten »sok nyelvet« ismer és ért. Ez az univerzális-emberi távlat a 

lélekben és igazságban mondott imádság gyümölcse és tapasztalata.”  

Vagy ahogy a költő mondja: „…az egyszerűek imádsága – valóban egy-

szerű, de egyszerűségében s épp abban – mélységesen gazdag.”
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Az ima műfajelméleti meghatározása

Az ima műfajelméleti meghatározásakor nincs könnyű helyzetben a 

kutató, hiszen nehéz olyan meghatározást találni, mely az imához pusz-

tán irodalmi-műfajelméleti szempontból közelít. A jelenség ugyanis 

oly mélyen kultúrtörténeti beágyazottságú, hogy elválaszthatatlan az 

imádkozó nép hitvilágától, rítusaitól, vallási megnyilvánulásaitól. Jól 

tükrözi ezt a bizonytalanságot a Világirodalmi lexikon imádság szócikke 

is, mely az imát elsősorban „emberfölöttinek és antropomorfnak fel-

tételezett erőhöz (istenséghez) forduló kérésként” határozza meg,  ám 

néhány sorral lejjebb, a bűnbánó és hálaadó imádságok kapcsán már 

himnuszról, imaszerű himnuszról és himnikus imádságról beszél, még 

lejjebb pedig már egyértelműen „imaszerű műfajokról”, melyek közé a 

varázsigéket, a himnuszokat és a tulajdonképpeni imákat sorolja.  Az 

„imafajták” között említi a könyörgést, a siratót, a siralmat, a fohászt, 

az áldást és az átkot, a hitvallást, a zsoltárt, a homéroszi eposzok ima-

betéteit (az invokációt), vagy épp a latin nyelvű középkori keresztény 

ima formáit: az Istenhez, Jézushoz, Máriához vagy a szentekhez intézett 

könyörgéseket, a breviáriumot, a litániát és az olvasásra szánt, ájta-

tossági műfajjá átalakult imákat és vallásos énekeket is. Első magyar 

szövegemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés szintén imádsággal zárul, 

de imának tekinthető első magyar versünk, az Ómagyar Mária-siralom 

is, melynek műfaja planctus, olyan siralom, melyben Mária, a fájdalmas 

anya szólal meg.

„A 15. századtól kezdve (nálunk Balassi Bálint révén a 16. század 

végétől) az ima Európa egyre több nemzeti nyelvű költészetében hoz 

létre olyan imaszerű profán műfajt, az istenes éneket, amely a vallásos 

hit és a vallás követelményeinek megfelelő életmód kérdéseivel vívódik 

ugyan, célkitűzései azonban az épületes irodalméitól eltérőleg nem val-

  Világirodalmi lexikon, 5: 7. o.
  Vö. uo. 8. o.
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lásosak, hanem tisztán líraiak.”  Tanulmányom szempontjából fontos 

megállapítás ez, hiszen annak ellenére, hogy az ima kortárs irodalmi 

megjelenése egy nagyon is jól kitapintható hagyományba – Balassi, Ady, 

Babits vagy épp József Attila istenes verseinek sorába – illeszkedik, nem 

célja a tanulmánynak a kérdés irodalomtörténeti vizsgálata, vagyis az 

ima kortárs irodalmi megjelenésének vizsgálatakor nem istenes ver-

sekkel vagy szakrális témájú költői szövegekkel, hanem kifejezetten 

imaversekkel foglalkozom. Olyan versekkel, melyek az imádság műfaji 

jegyeit hordozzák.

Ehhez azonban érdemes az imádság jelenségéhez más oldalról köze-

lítenünk, és az imát nem műfajként, hanem beszédmódként meghatá-

roznunk: „…az imádság (lat. oratio, precatio) a szó szoros értelmében 

beszélgetés Istennel; tágabb értelemben a minden időben és helyzetben 

megélhető személyes kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartó-

jával”  (kiemelés É. L.), vagyis olyan látszólag dialogikus, valójában 

azonban monologikus beszédmód, melyben az emberfölöttinek és ant-

ropomorfnak tekintett erő a megszólított, az imaszöveg beszélője pe-

dig a teremtmény pozíciójából megszólaló szubjektum. „Az ember az 

imában túllép önmagán, a maga világán, a természetes világon, és 

egyúttal elfogadja, mert szembesül vele, saját végességét és gyarlósá-

gát.”  Amennyiben az imát dialógusnak fogjuk föl, fenntartjuk annak 

lehetőségét is, hogy a transzcendens szólít meg minket, vagyis nem mi 

vagyunk a beszélgetés kezdeményezői. A „megszólítottság” érzésének 

ez a tapasztalata szintén nem idegen az imaszövegektől.

Irodalmi szempontból talán az a legizgalmasabb kérdés, hogy a vers-

szöveg terében hogyan teremtődik meg a transzcendens. Ennek legszem-

betűnőbb formája az invokáció (megszólítás) és az aposztrophé (az „Ó, 

Istenem!” formájú megszólítás). Jonathan Culler a költészetben kétféle, 

narratív és aposztrofi kus erő működését konstatálja, és úgy véli, hogy 

a lírai műveket jellemzően az aposztrofi kus erő szervezi: „A vers invo-

kálhat tárgyakat, embereket, formákkal és erőkkel rendelkező időtlen 

teret, amelyeknek múltjuk és jövőjük van, de amelyek potenciális je-

lenként vannak megszólítva.”  Az aposztrophé így nem reprezentációja 

egy eseménynek, hanem megteremt egy fi ktív, diszkurzív eseményt. 

Úgy vélem, hogy az imaversek kapcsán az aposztrofi kus erő különös 

jelentéssel bír, hiszen az Istenként megszólított transzcendens erő ez-

által válik a költői szövegben jelenvalóvá. Vagyis a megszólítás aktusa 

  Uo. 10. o. (kiemelések az eredetiben).
  Magyar Katolikus Lexikon (www.lexikon.katolikus.hu/I/imadsag.html).
  Uo. 
  Vö. C  2000, 383. o.
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által egyszerre válik fi kción, azaz irodalmi szövegen belüli és azon 

kívüli valósággá.

A tanulmány kortárs szerzők imaverseinek szövegközeli olvasatán 

és interpretációján keresztül arra keresi a választ, hogy az ima for-

májú költői szöveg milyen léttapasztalatok közvetítésére képes, hogyan 

járulhat hozzá imaélményünk árnyalásához, gazdagodásához. Nem 

törekszik teljességre, hiszen a téma teljes körű feltárására e rövidke 

tanulmány keretében nincs lehetőségünk. A szövegek válogatása tehát 

nem értékítéletet tükröz, csupán a szerző személyes érdeklődését és 

„megszólítottságélményét” a választott téma tekintetében. A további-

akban olyan versszövegek elemzésére és értelmezésére vállalkozom, 

melyek meglátásom szerint nemcsak imaversek, hanem autorefl exív 

szövegként az ima mibenlétéről is lényegi meglátásokkal szolgálnak.

„közelítesz közelítelek” – Dobai Lili: Formula pietatis

Dobai Lili Formula pietatis című verseskötete  témaválasztását és vers-

nyelvét tekintve egyaránt sajátos utat nyit a kortárs lírai kánonban. 

A kegyességi irodalom tradíciójába illeszkedő szövegek lírai alanya a 

misztikus szerzők – Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, Hildegard 

von Bingen – hangján szólal meg, a művészi önkifejezés tehát nem ön-

cél, hanem a transzcendenssel való egyesülés eszköze: ima, könyörgés, 

hálaadás. A kötetben olvasható költői szövegek, melyek két legfontosabb 

ihlető forrása a Zsoltárok könyve és az Énekek éneke, a keresztény 

tradíció imádságtípusait idézik, a zsoltárokhoz és a középkori himnu-

szokhoz hasonlóan kérő, dicsőítő vagy hálaadó imádságok is egyben. 

„A kötet kerete egy valóságosan létező, állandó imaforma – a formula 

pietatis –, amelynek felépítését a verseskönyv ciklusai is követik, átszőve 

rejtett vagy nyilvánvaló idézetekkel, allúziókkal, parafrázisokkal, de 

stilisztikai, nyelvi, gondolati rájátszásokkal is; ugyanakkor egyre-más-

ra ki is tér a szöveg az egyértelmű olvasat elől…”  A szerző személyes 

megnyilatkozása azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy kötetének szerkezeti 

alapjául az Újszövetségben az imára vonatkozó utalások adtak mintát: 

„szüntelenül imádkozzatok”. A költő fő poétikai kérdésfeltevése, hogy 

miképpen lehet a költészet nyelvét a fent említett bibliai könyvekre 

alapozva ma is megszólaltatni, illetve képesek-e ezek a versszövegek a 

„mindigjelent”  megmutatni.

  D  2010.
  H  2015, 59. o. 
  Vö. uo. 
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A versek lírai alanya a teremtmény pozíciójából szólal meg, de a kivá-

lasztottság tudata hatja át ezt a pozíciót, hiszen az én Isten teremtménye, 

képmása. Ez egyfelől a megelőzöttség érzését – Isten előbb szeretett 

engem, mint én őt –, másfelől a gondviseléstudat állandó jelenlétét ered-

ményezi: „karcolás sem / érhet kő lábamat nem / sértheti mert / nem 

teszed hogy / amit ígértél / nem teszed / meg” [mert parancsba adtad].  

A megszentelt életre való törekvés, a bűnbocsánat elnyerésének igénye, 

a lélek formálására és megedzésére való hajlandóság, a szenvedés el-

viselésének képessége, a szeretet gyakorlása és átélése mind-mind egy 

olyan emberi létforma vágyának megnyilvánulása, melyen Isten szép-

sége ragyog át. Ez a vágy csúcsosodik ki az „engedd rajtam keresztül 

felfényleni magadat” (56. o.) gyönyörű fohászában [közelséged]. A fény, a 

ragyogás több versnek is központi motívuma, a [csodálatosan ragyogsz] 

című versben az önátadás, a [mert megengedted] címűben az értelemmel 

bíró szenvedés alapmetaforája, mely a végső cél, a misztikus egyesülés 

irányába mutat. A kötet íve a szüntelen imádság (oratio iugis) és az 

örök imádásban átélt önkívület (raptum excessum) között feszül, amit 

a misztikus szerzők gyakorlatához hasonlóan több szöveg a szerelmi 

önkívület metaforáival ragad meg: „megszállottan érzékeim / élesítem 

csiszolom / fi nomítom hogy / érzékelhesselek az / éjszaka a hajnal közti 

/ szakadékban / szorosan kétfelől / mindenfelől ha / körülveszel ha / 

észreveszel ha /átkarolsz szorítasz nem / hagysz magamra / magamba 

öntöd / ereszted magad / átszivárogsz átitatod / retteneteim / átjárod 

reszketéseim / remegéseim nem / hagyod hogy / elűzzön kevésségem…” 

(41. o.) [semmit sem]. Az extázis tehát „megolvaszt” és „újramintáz”, ami 

egy újfajta önazonosság, egy új szubjektum megszületését eredményezi.

Ez az elementáris létélmény új formanyelvet követel. A szögletes záró-

jelbe tett verscímek valójában az imaszövegek első sorai, melyek elindít-

ják a központozás nélküli „szózuhatagot”. A központozás hiányából adó-

dó kettős – egyfelől a verssor, másfelől a versmondat egységét szem előtt 

tartó – tagolás aktív befogadói magatartást követel, hiszen a gyakran 

soráthajlásként felfogható sorvégek és sorkezdetek többféle szövegje-

lentést eredményeznek. Verssor és versmondat állandó feszültsége tehát 

számtalan értelmezői szövegváltozat létrehozását teszi lehetővé, szinte 

végtelenné tágítva az interpretáció alapjául szolgáló szöveguniverzu-

mot. A verssorok rövidségéből adódó töredékes, szaggatott versbeszéd 

nemcsak a hétköznapi nyelvhasználattól, de a líranyelvi hagyománytól 

is eltávolítja a megszólalás módját, rámutatva arra, hogy ez a misztikus, 

  D  Lili: [mert parancsba adtad]. In: D  2010, 68. o. A kötetből vett idézetekre 

a továbbiakban a versrészlet utáni zárójelben jelzett oldalszám megadásával, és nem 

külön lábjegyzet formájában hivatkozom.
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spirituális élmény csak saját költői nyelven, egyéni mondatfűzéssel, 

egyedi szóalkotások és metaforák által ragadható meg. Annál is inkább, 

mert a transzcendencia maga is ige, logosz, aki a lírai alany számára a 

nyelv által, a nyelvben ragadható meg: „szavak láncolata / feléd hozzád 

/ aki ott / laksz ahonnan / jönnek a szavak a / képek / […] / hullámaid 

öntenek el / tarajukon gondolatcseppek / szóharmatok / kinyitják el-

zárják / megszabadítják / szívemet / szívedben…” (11. o.) – olvashatjuk 

a kötet bevezető versében (oratio iugis). A nevek egyesülésének vágya is 

a szó elementáris erején keresztül megvalósuló azonosulást jelképezi: 

„meghallanád ha / tudhatnám ha / mondhatnám / nevembe foglalva / 

neved” (46. o.) [neved]. A szavak azonban a transzcendencia fényében 

átformálódnak, belső lényegükhöz közelítenek [hogy ne tévesszen], így 

a versek a megszólaló szemszögéből a szavakkal átitatott szótlanság 

állapotát („lenémított hangok egymásutánját”), a szemlélődést, az örök 

imádást teszik lehetővé, az olvasó számára pedig az istenfélelem szö-

vegmintáivá válnak.

A kötet egyik kiemelkedő, az ima és a költészet lényegét egyaránt 

felmutató autopoétikus verse a [rettenetedbe] című költemény:

RETTENETEDBE

léptetsz

rengetegedbe ahogy

elhívsz vezetsz

szótlanul csendre

konganak gondolataim

üresen lassan hogy

kínzón-kívánón

észleljem érzékeljem

ahogy

légüres szóüres

mindüres

tereken át

közelítesz közelítelek

hangtalan hangod

hallom tudom

szándékod ismerem

akaratod értem

ítéleted állok

zuhatagodban ahogy

szólítasz felállok

’itt vagyok’
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fejlehajtva

szemlesütve

miattad

neked

érted

A versszöveg szögletes zárójelbe tett címe félelemérzetet, kiszolgál-

tatottságot sugall, különösen akkor, ha a rettenetedbe – rengetegedbe 

„rímpár” által életre hívott asszociációkat is bevonjuk a szöveg értel-

mezésébe. A rengeteghez ugyanis a titokzatosság, a kiismerhetetlenség, 

az eltévelyedés veszélye köthető. A versben megszólaló lírai alany aláve-

tettsége a léptetsz igén keresztül válik nyilvánvalóvá, hiszen nem ő lép 

a rengetegbe, hanem őt lépteti valamilyen tőle független erő, tehát nem 

cselekvője, hanem csupán elszenvedője az eseményeknek: rettenetedbe 

léptetsz, rengetegedbe, ahogy elhívsz. A lírai alany versbeli története 

tehát az elhívással és az elhívó akaratára való ráhagyatkozással kez-

dődik. Az egyes szám második személyű igealak (léptetsz), valamint 

az egyes szám második személyű birtokos személyjel (rettenetedbe, 

rengetegedbe) egyfajta megszólításként is értelmezhető, hiszen egy 

jelen lévő másik szubjektumot feltételez, akihez a lírai alany szól. Az 

elhívás deklaráltan szavak nélküli, csak a cselekvés, a léptetés aktusa 

van jelen, az élmény versszöveggé alakítása, a versbe lépés aktusa 

azonban a titokzatos erő megszólításával (rettenetedbe léptetsz), vagyis 

szavakkal történik. A központozás nélküli szöveg írásjelekkel való ta-

golása az értelmezésfolyamat elengedhetetlen része, hiszen a soráthaj-

lások miatt egymásnak feszülő verssorok és versmondatok e versben is 

többféle értelmezési lehetőséget kínálnak. A következő „versmondat” 

inverziója, köznyelvitől eltérő szórendje szintén az igére irányítja fi -

gyelmünket („vezetsz szótlanul csendre”), ami a léptetés tevékenysé-

gének folyamatosságát és ezáltal a lírai alany alávetettségének érzését 

tovább erősíti. A vezetés fogalomköre azonban a kiinduló vershelyzet 

kiszolgáltatottságához képest egyfajta biztonságot, nyugalmat sugároz. 

A vezetsz szótlanul csendre kifejezés Jézus, a jó pásztor alakját idézheti 

föl a befogadóban, a csend ebben a kontextusban a zöldellő mezők me-

taforájává válik, vagyis a kezdeti rettenet/rengeteg helyébe nyugalom 

költözik. A szótlanság a folyamat elengedhetetlen része, hiszen a cél az, 

hogy a lírai alany a csendbe érkezzék meg. Az üresen, lassan kongó gon-

dolatoktól való megszabadulás olyan „légüres, szóüres, mindüres” teret 

  Uo. 76. o. A tanulmányban hivatkozott verscímek írásmódjánál itt és a többi versszöveg 

esetében is megtartottam a hivatkozott kiadás tipológiáját, hiszen a költemények címe 

a grafémák szintjén is hordozhat jelentést a befogadó számára.



„közelítesz közelítelek” – Dobai Lili: Formula pietatis

219

teremt, melyben hallhatóvá válik a transzcendens szava: „konganak gon-

dolataim / üresen lassan hogy / kínzón-kívánón / észleljem érzékeljem / 

ahogy / légüres szóüres / mindüres / tereken át / közelítesz közelítelek.” 

A kiüresedés tehát az elhívásra való ráhagyatkozás következő állomása. 

A másik szavának befogadására – észlelésére, érzékelésére – csak így 

van lehetősége a lírai alanynak. Jól tükrözik ezt a folyamatot az üres 

szó jelentésrétegei is: a ’semmit sem tartalmazó’ és a ’be nem töltött’ 

jelentések mellett az ’elfoglaltságtól mentes, szabad’ szemantikuma is 

aktivizálódik, hiszen az interszubjektív élmény megtapasztalására csak 

teljes szabadságban és be nem töltöttségben van lehetőség.

Érdekes távlatokat nyit a szöveg értelmezésében a közelítesz ige ala-

posabb vizsgálata, hiszen a transzcendensnek a lírai alanyhoz való 

közeledését (közelítesz hozzám) és a lírai alany vezetettségének végső 

stádiumát egyaránt jelentheti (közelítesz, vagyis közel vonsz engem 

magadhoz). Ez utóbbi értelmezést erősíti a megszólaló és a megszólított 

kapcsolatára utaló igék szemantikai vizsgálata is (léptetsz – elhívsz – 

vezetsz – közelítesz), hiszen mindegyikben a lírai alany alávetettsége 

nyilvánul meg. Ő az, akit a megszólított beléptet valami ismeretlen vi-

lágba, elhívja és csendre vezeti, hogy légüres, szóüres, mindüres tereken 

át magához közelítse. A lírai alany közeledése (közelítelek) csupán fo-

lyománya ennek, ugyanakkor nem zárható ki belőle az aktivitás képzete 

sem, vagyis a lírai alany e ponton cselekvővé lép elő, olyan cselekvővé, 

aki válaszol az elhívásra. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a közelítesz 

közelítelek verssor a vers mértani középpontja, előtte is, utána is 13 sor 

áll. Vagyis olyan metamorfózist, lelki átváltozást mutat be a szöveg e két 

szóban, ami csak a transzcendenssel való találkozás, a transzcendens 

vonzáskörébe kerülés következtében történhet meg. Ami szó szerint 

megtörténik a versbeli szubjektummal. Ennek következménye lesz a 

hallás (hangtalan hangod hallom), a tudás (tudom szándékod), az isme-

ret (ismerem akaratod) és a megértés (értem ítéleted). Vagyis a kezdeti 

észlelés-érzékelés (azaz sejtelem) bizonysággá válik. A hangtalan hang 

szintagma fi gura etymologicája az Énekek énekének jellegzetes trópu-

sát idézi, jelentésében pedig a totális hangtalanságot, vagyis a teljes 

szótlanságot hordozza, rávilágítva ezzel arra, hogy a kiüresedés utáni 

megismerés és megértés már egy másfajta, nem e világi léttapasztalat 

gyümölcse. Ennek tükrében érthető meg a lírai alany egyetlen auten-

tikus válasza, a teljes önátadás: „állok zuhatagodban, ahogy szólítasz, 

felállok”. A válasz a szavak szintjén is megszületik (’itt vagyok’), és a 

testbeszéd számos jele által megerősítve (fejlehajtva, szemlesütve) jut 

kifejezésre. Ezek a gesztusok cselekedetekben megnyilvánuló imaként 

  Az üres szó történeti jelentéseivel kapcsolatban vö. TESZ 3: 1054. o.
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is értelmezhetők.  A verskezdő passzív alávetettség helyébe, mely a 

transzcendensre való ráhagyatkozásban nyilvánult meg, egyfajta „aktív 

alávetettség” lép (itt vagyok miattad, neked, érted), annak felismeré-

se, hogy az engem magához vonzó erőnek terve van velem. A prófétai 

elhívástörténeteket is megidéző szöveg tehát végső soron a lírai alany 

átalakulásának történetét mondja el az ima egyes fázisain keresztül: 

ráhagyatkozás (azaz bevezettetés a transzcendens terébe); kiüresedés 

(a szónélküliség állapotának elérése); találkozás (a transzcendens von-

záskörébe kerülés); megismerés (a transzcendens akaratának felfogása); 

önátadás (készség a transzcendens akaratának teljesítésére).

Érdekes paradoxona a szövegnek, hogy a szótlanságban, hangtalan-

ságban, „szóüres” térben átélt léttapasztalat megragadása és kifejezése 

csakis szavakkal lehetséges. Vagyis a költészet olyan léttapasztalatok 

kifejezésére képes, melyek a nyelvnélküliség állapotában születnek. 

A fenti versre tekintvén az is nyilvánvalóvá válik, hogy a léttapasztalat-

tal együtt, mintegy annak lenyomataként születő költői szöveg magát a 

folyamatot is demonstrálja: a kiüresedés felé tartó elhívástörténet elbe-

szélése a versszöveg terének szóval való kitöltését eredményezi, vagyis 

a költői szöveg saját keletkezéstörténetét is elénk tárja, autopoéti kus 

szövegként saját születését is refl ektálja.

„Moss tisztára engem” – Lackfi  János imaversei

Sajátos metamorfózist tár elénk Lackfi  János József Attila-díjas költő, 

író, műfordító Nyűgös imádság című imaverse is: 

NYŰGÖS IMÁDSÁG

Csontomból szívd ki a velőt

feszítsd ki ereim kötélnek

tépd le körmeim, hajamat

szálanként mind kihúzkodd

erőmet vedd el, nyáladzó

kisdedként henteregjek

lapos erszényként lötyögő

húsomba kór harapjon

és fejemben zörgő kaviccsá

szárítsd az agyam

szedj szét, rakj össze engemet

  Vö. Magyar Katolikus Lexikon (www.lexikon.katolikus.hu/I/imadsag.html).
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csak foglalkozz velem

csak velem

foglalkozz, Istenem.

Az egyetlen versmondatból álló szöveg naturalisztikus képei éles 

ellentétben állnak az ima beszédmódjára általában jellemző himni-

kus-patetikus hangvétellel és a cím keltette asszociációkkal. A nyű-

gösség képzete, valamint a „foglalkozz velem”, „csak velem foglalkozz” 

intenciója ugyanis a gyermeki lét alapvető magatartásformáit idézi, a 

fi zikai szükségleteit verbalizálni még nem tudó kisded önkifejezését, 

valamint a szülői fi gyelmet minden áron kiharcoló kisgyermeki attitű-

döt. A „nyáladzó kisdedként henteregjek” sorban mindez explicit módon 

is kifejezésre jut, de a gyermeki beszédmódot idézi a tárgyesetben álló 

személyes névmás (engem) tárgyraggal ellátott „hiperkorrekciós” alakja 

is (engemet). Az Istennel való beszédet tehát egyfelől a szülő-gyermek 

kontextusába helyezi a szöveg, az Isten megszólítása – „csak foglalkozz 

velem / csak velem / foglalkozz, Istenem” – így a szülői fi gyelmet igénylő, 

annak hiányától szenvedő gyermek pozíciója felől értelmezhető.

A versszöveg ezzel ellentétes, a gyermeki létmóddal szembefeszü-

lő beszédmódja a fi zikai gyötrelmek egész tárházát vonultatja föl. Az 

Istentől kért kínszenvedések – „csontomból szívd ki a velőt, feszíts ki 

ereim kötélnek, tépd le körmeim, hajamat szálanként mind kihúzkodd, 

erőmet vedd el, húsomba kór harapjon” – a szenvedésen keresztül tör-

ténő kiüresedés, önátadás metaforáiként értelmezhetők, hiszen a testi 

kínok kiállása végső soron a gondolatnélküliség, az öntudat elveszésé-

nek irányába tart: „és fejemben zörgő kaviccsá / szárítsd az agyam”. 

A szenvedésben való feloldódás, azaz a szubjektum „szétszedése”, fi zikai 

megsemmisülése, tehát végső soron integritásának és identitásának 

elvesztése elengedhetetlen feltétele az „összerakásnak”, az Isten keze 

által formálódó újjáalakított szubjektum megszületésének („rakj össze 

engemet”). Nem véletlen, hogy a transzcendens megszólítása a vers 

végén, és nem az ima elején hangzik el. Az Isten szó kimondása, vagyis 

a vers kontextusában a kimondott szavak „imává formálása”, a transz-

cendenssel való kapcsolatba lépés ugyanis a fent bemutatott folyamat 

– fi zikai megsemmisülés, önfeladás, önátadás – eredményeként jöhet 

csak létre. E tekintetben tehát az imavers szövege Dobai Lili verséhez 

hasonlóan az imádság folyamatát is verstémává avatja.

A lírai alany alávetettsége ebben a szövegben a testi kínok elfogadá-

sán, sőt kérésén keresztül jut kifejezésre, Isten fi gyelmének kivívása 

  A szöveget a következő kiadás alapján idézem: L  2016, 172. o. A vers eredetileg 

a 2001-es Elképzelhető című kötet Fonák dalok című ciklusának hatodik darabja.
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a versben megszólaló szubjektum számára minden gyötrelmet megér. 

A lírai alany egyértelműen a teremtmény pozíciójából szólal meg, el-

ismerve, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. A szöveg tehát 

végső soron az Isten hiányát átélő („csak foglalkozz velem”) az Isten 

fi gyelméért minden gyötrelmet vállaló teremtmény önfeladásaként, 

önátadásaként, Istenre való ráhagyatkozásaként is értelmezhető. Ez 

a fajta ősbizalom azonban nagyon is a gyermeki létmód sajátja, így a 

versszöveg – a gyermeki léttel látszólag összeegyeztethetetlen beszéd-

mód ellenére – végső soron mégiscsak a gyermeki létmódot, az Atyára 

való feltétel nélküli ráhagyatkozást idézi meg a befogadó számára.

A szerző újabban irodalmi folyóiratokban zsoltárparafrázisokkal is 

jelentkezik, melyek megrázó erővel szólaltatják meg a 21. század emberét 

érintő témákat: a fogyasztói társadalom és a mindennapi megélhetés 

csapdájában vergődő emberiséget (A hamuszív zsoltára), a hajszoltság-

ba mint életformába beletörődő szubjektumot (A menekülés zsoltára), 

a „társas magányt” átélő létezőt (A hordaléksziget zsoltára), az alkotás 

folyamatával birkózó művészt (Kontárok és cinikusok zsoltára), vagy épp 

a keresztény hitélet külsőségeit megkérdőjelező önkritikus hívőt (A haj-

lékkészítés zsoltára). A zsoltárok hangját és a kortárs nyelvhasználatot 

ötvöző szövegek a lírai én belső vívódásait egyetemes emberi problémává 

avatják, miközben a zsoltárok hangvétele és a kortárs nyelvhasználat 

között feszülő versnyelv olyan jelenségek felmutatására is alkalmas, 

melyekben a ma embere él, gyakran anélkül, hogy a feszültséget okozó 

jelenségek megbetegítő voltát felismerné. Az ironikus, olykor már-már 

cinikusnak tűnő önrefl exivitás létezésünk gyengeségeinek, gyarlósága-

inak pellengérre állításával szembesít emberi mivoltunkkal.

Úgy vélem, az eddig megjelent zsoltárversek közül az ima műfaji jel-

lemzőit leginkább A töredelem zsoltára idézi meg. Ebben a szövegben a 

21. századi zsoltáros a hagyományos műfaji kereteket szétfeszítve egy 

új, a kortárs beszélő számára is autentikus zsoltárnyelven szólal meg. 

Az ima nyelvének változása kézenfekvőnek tűnik, ha az ima eredetére 

irodalmi szempontból tekintünk: „…az imaszerű műfajok – a varázsigék, 

a himnuszok és a tulajdonképpeni imák (az istenséghez forduló kérések) 

– voltak a líra igazi iskolái; rajtuk tanulta meg az ember, miképpen fe-

jezheti ki legszemélyesebb vágyait, kívánságait, érzelmeit és indulatait 

úgy, hogy azokat mások is hasonlóképpen éljék át és ezért méltányolják 

is. […] A nász és a gyász, az öröm és a bánat, a fi atalság és az öregség, a 

gazdagság és a nyomor, az erő és a gyengeség, az oltalmazás és a védett-

ség, a hatalom és az alávetettség, a szabadság és a rabság témáival és 

az összes egyéb témákkal is így volt ez: eredetileg vallásos élményként 

jelentkeztek az irodalomban és a költészetben, főleg pedig a lírában, s az 

ember mindig isteneinek titokzatos hatását látta az emberi helyzeteket 
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kísérő érzelmi, indulati és akarati jelenségekben vagy a velük kapcso-

latos sajátos cselekvésekben; csak később és fokozatosan tanulta meg 

mindezeket valóságos, környezetbeli (és részben társadalmi) indítékaira 

visszavezetni.”  A 21. századi zsoltárban új formanyelven szólal meg 

tehát a mai kor emberének panasza, bűnbánata:

A TÖREDELEM ZSOLTÁRA

Moss tisztára engem, Uram,

intelligens mosóporoddal,

és fertelmes zegzugaimból

súrold ki a vétkeket!

Csaló vagyok, hiú és szeretetlen,

apró-cseprő bűnök széllökéseit

fogom vitorlámba, hajóm

té s tova szédeleg, akár

rovarirtóval lefújt bogár.

Kásás szittyóban toporgok

a te szép, fényes ösvényed helyett,

és Uram, még pici dobócsillag,

surrogó zigóta voltam,

már megárnyékozott a bűn

engemet. Mert igazából

a bűn nem más, mint

nem-veled-lét, mint

nem-időzni azzal, aki

szeret, szikkasztani téged

szeretetlenségemmel,

megvonni tőled jelenlétemet,

miközben te sosem vonod meg

tőlem magadat, ott állsz

minden zsákutcám végén,

de nem gáncsolsz ki,

nem papolsz nekem,

és nem is nézel rám

bánatos boci-szemekkel,

mint egy szemrehányó anya,

hogy hát hogy tehetem én

ezt veled, hát van nekem

szívem, hát véredet adtad,

  Világirodalmi lexikon, 1977, 5: 8. o.
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hát vigyáztál rám minden

utamon, hát taníttattál,

ruháztál, mint a divat-

szalonok liliomait, s lám,

én, anyaszomorító,

atyaszomorító,

én mégis és mégse,

bezzeg de tudnál

ujjal mutogatni, hogy

Szent Ferenc így, Szent

Erzsébet amúgy, a te rendes

gyermekeid, fehér báránykáid.

Rájöttem, Uram, hogy ezt a 

szemrehányó nénibácsit

én gyúrtam össze magamnak

szomszédokból, dadusokból,

tanárnénikből, hordószónokokból,

nem sok közöd van hozzá,

aff éle aranyborjú ez is,

össze kell törnöm, hogy

mögötte megpillantsalak.

Mert valójában, Uram,

te vagy az egyetlen

szurkolóm, már üres a

stadion, mindenki azt

elemzi, a formaidőzítéssel

volt-e baj vagy csak

ennyi volt bennem, semmi

több, tehetségesnek látszottam

pedig eleinte, de mindegy,

a fontos versenyt elbuktam,

majd jön helyemre más.

Te viszont, Uram,

bőszen lobogtatod üdvösséged

örömét, fújod a tülköket,

püfölöd a dobot, mert

bízol bennem akkor is,

mikor már nem sok bíznivalóm maradt

magamban. Mini-

szivárványt biggyesztesz

az égre, azzal üzensz,

hullámkarton táblát
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tartasz magasba, rajta

fi lctollal ügyetlen felirat:

TE VAGY AZ ÉN SZERETETT

FIAM, AKIBEN KEDVEM TELIK,

és alig várod, hogy kifordított,

véres szívem, ez a valószerűtlen

lepke végre megpihenjen

válladon, és kedves lesz

a te színed előtt

az én áldozatom.

A vers műfajjelölő címe olyan műfaji hagyományt idéz meg, melynek 

a bűnbánat – a töredelem – egyik emblematikus műfaji jegye. A töre-

delem szó ritkán használt ’bűnbánat’ jelentését leginkább töredelmes 

vallomás kifejezésünk őrzi, mely lényegét tekintve őszinte megbánásról 

tanúskodó magatartást jelent. A bűnbánat zsoltára invokációval, vagyis 

az Úr megszólításával és a megtisztulás igényének kinyilvánításával, az 

Úrhoz intézett fohásszal indul: „Moss tisztára engem, Uram”. A bűnbánat 

része az önvád és az önostorozás, mely akár a megtisztulás iránti igény 

lélektani előzményének is tekinthető: „Csaló vagyok, hiú és szertelen 

/ apró-cseprő bűnök széllökéseit / fogom vitorlámba”, „Kásás szity-

tyóban toporgok”. A bűnvallásban felsorolt bűnök közül a csalás áll az 

első helyen, mely a versszöveg kontextusában elsősorban öncsalásként, 

önámításként értelmezhető, vagyis a szubjektum önazonosságának leg-

mélyebb rétegét érinti. A hiúság irodalmi és bibliai kontextusa – Kölcsey 

Vanitatum vanitasa révén, valamint a Bölcsesség könyvére tett utalás-

ként – szintén olyan irányba tágítja az értelmezés terét, mely a hiúságot 

(hiábavalóságot) az evilági élet dolgaival való foglalkozás bűneként, 

vagyis az Istennek tetsző élet elhanyagolásaként teszi értelmezhetővé. 

Ezt az értelmezési lehetőséget támasztja alá a következő két verssor is: 

„Kásás szittyóban toporgok / a te szép, fényes ösvényed helyett.”

Az ima nyelvétől idegen reklámnyelv beszűrődése a zsoltár szöve-

gébe olyan stílustörést eredményez, mely a lírai alany önrefl exióját a 

fogyasztói társadalom kritikájának kontextusába helyezi: „Moss tisztára 

engem, Uram, / intelligens mosóporoddal, / és fertelmes zegzugaimból / 

súrold ki a vétkeket! […] hajóm / té s tova szédeleg, akár / rovarirtóval 

lefújt bogár.” Az élethajó-metafora reszemantizálása révén a szöveg a 

versben megszólaló lírai alanyt szédelgő, rovarirtóval lefújt bogárként 

  L  János: A töredelem zsoltára. (Kiemelés az eredetiben) In: Irodalmi Jelen. www.

irodalmijelen.hu./2017-aug-8-1348/lackfi -janos-zsoltar-kepeslap-toredelemrol. (Megte-

kintés: 2018. április 1.)
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láttatja, céltévesztett, irányvesztett létezőként, aki a bűn, vagyis az 

istennélküliség állapotában él. Fontos teológiai igazságot ismer fel és 

mond ki ennek kapcsán a vers lírai alanya: „a bűn nem más, mint / 

nem-veled-lét, mint / nem-időzni azzal, aki / szeret, szikkasztani téged / 

szeretetlenségemmel, / megvonni tőled jelenlétemet”. Ez a felismerés a 

versszöveg kontextusában az áteredő bűn fogalmával kapcsolódik össze: 

„és Uram, még pici dobócsillag, / surrogó zigóta voltam, / már megár-

nyékozott a bűn / engemet…”, és végső soron radikális önrefl exióhoz, a 

saját istenképpel való szembesüléshez vezet. A szerető és megbocsájtó 

Isten tulajdonságait a negatív festés módszerével villantja fel a szöveg 

(Isten mit nem tesz, milyen tulajdonságokkal nem rendelkezik), hogy 

a lírai alany ezáltal jusson el saját istenképének – a „szemrehányó 

nénibácsi” alakjának – lebontásához és meghaladásához, vagyis egy 

új istenélmény megfogalmazásához és egy új istenkép kialakításához. 

A felismerés csodálatosan szép – Máté Péter dalának áthallásától sem 

mentes – kiindulópontja az „ott állsz minden zsákutcám végén” kije-

lentés, mely Isten feltétel nélküli szeretetének kimondásához vezet: 

„Te viszont, Uram, / bőszen lobogtatod üdvösséged / örömét, fújod a 

tülköket, / püfölöd a dobot, mert / bízol bennem akkor is / mikor már 

nem sok / bíznivalóm maradt / magamban. Mini- / szivárványt biggyesz-

tesz / az égre, azzal üzensz, / hullámkarton táblát / tartasz magasba, 

rajta / fi lctollal ügyetlen felirat: / TE VAGY AZ ÉN SZERETETT / FIAM, 

AKIBEN KEDVEM TELIK”. A nagyon is antropomorf istenkép, mely az 

Urat szurkolóként, feliratot tartó focidrukkerként láttatja, a korábbi, 

aranyborjúként felépített és ledöntött szemrehányó istenkép mögött 

sejlik fel. Isten szava, mely a szinoptikus evangéliumokban Jézusnak a 

Jordán folyóban történő megkeresztelkedésekor hangzik el, itt a lírai 

alanynak szóló üzenetként nyer értelmet.  Olyan üzenetként, mely a 

gyarló embert „jézusi rangra”, Isten szeretett fi ává emeli. Mindez abban 

a vonatkozásban nyer különleges értelmet, hogy a felismerést megelőző 

verssorokban a lírai alany a kételyek legmélyebb bugyrait járja meg: a 

lecserélhető, kezdetben tehetségesnek tűnő, de a fontos versenyt elbukó 

játékos képén keresztül a saját egyediségét kétségbe vonó, emberi mi-

voltának rendkívüliségét megkérdőjelező szubjektum lakonikus panasza 

csendül fel. „Mert valójában, Uram, / te vagy az egyetlen / szurkolóm, 

már üres a / stadion, mindenki azt / elemzi, a formaidőzítéssel / volt-e 

baj vagy csak / ennyi volt bennem, semmi / több, tehetségesnek látszot-

tam / pedig eleinte, de mindegy, / a fontos versenyt elbuktam, / majd jön 

helyemre más.” Az emberi értelemben pótolható, de az Isten szemében 

egyedi létező Isten szeretetének megtapasztalása által saját magára is 

  Vö. Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 3,22.
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másképp tekint, vagyis az imafolyamatban új, immár önazonos szub-

jektum születik. Az imaszövegekre jellemző szakrális hang is visszatér, 

hiszen az életáldozatot vállaló szubjektum önkifejezésére csak ezen az 

újjászült költői nyelven van lehetőség: „és alig várod, hogy kifordított, 

/ véres szívem, ez a valószínűtlen / lepke végre megpihenjen / válladon, 

és kedves lesz / a te színed előtt / az én áldozatom.”

A töredelem, azaz bűnbánat zsoltára tehát egy lélektani folyama-

tot is elénk tár: a bűnvalláson, bűnbánó imán keresztül formálódó új 

szubjektum születését is nyomon követhetjük a szöveg értelmezésekor, 

befogadásakor.

„Az imák használati utasítások” – 
Vörös István Miatyánk-parafrázisai
Az ima Vörös István József Attila-díjas költő, prózaíró, esszéista lírai 

életművétől sem idegen, Százötven zsoltár című kötete 2015-ben jelent 

meg a Jelenkor Kiadónál.  Műveiben egyszerre nyúl vissza az archa-

ikus lírához és az imádsághoz, melynek összefüggéséről így vall egy 

interjúban: „Az imádságok versek, ugyanakkor bizonyos értelemben 

minden vers ima. A vers körüljárja a lét nem ismert vagy nehezen meg-

fogalmazható tartományait, melyekre tulajdonképpen nincsen szó.”  

Az asszociációk által vezérelt zsoltárátiratok mellett különös fi gyelmet 

szentel a Miatyánk szövegének, melyre Weöres Sándor nyomán az egyik 

legfontosabb irodalmi szövegként tekint: „Weöres egy Hamvas Bélához 

írott levelében égi körökhöz kapcsolva tizennyolc tartományba osztja 

a költőket, legalulra a dilettánst téve, legfelülre meg a legnagyobb me-

tafi zikus költőket, és még őföléjük is pár kivételes szöveget, legtetejére 

a Miatyánkot. Ha tetszik, ez a parafrázis (A magázás művészete) az 

egész költészet parafrázisa, vagy annak szakrális tartalmáé. Valóban 

külön antológiát tesznek ki a Miatyánk-átirataim. A Vörös István gépben 

is van ilyen. Nagyon szeretem ezt a szöveget (mármint a Miatyánkot, 

annak is a régi fordítását). Mikor Weöresnél ezt a kijelentést olvastam 

róla, megdöbbentem. A Miatyánk minden soráról azt mondja: minden 

benne van. Magam is ezt gondolom, talán annyi megszorítással, hogy 

az egészről. De, részben az egész, mindketten ugyanazt mondjuk.”

A két hivatkozott átirat – A magázás művészete, valamint A Vörös 

  V  2015.
  Zsoltártól az evangéliumig – Beszélgetés Vörös István költővel. Készítette: G  

Ádám. www.evangelikus.hu/voros-istvan-interju. (Megtekintés: 2018. április 1.)
  T  2012, 9–10. o. 
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István gép vándorévei című kötetnek Az imák hasznáról című verse – egy-

aránt merészen, újító módon nyúl a kiinduló szöveghez, új kontextusba 

helyezve a szakrális pretextust. Tanulmányomban az alábbi szöveget 

veszem górcső alá:

AZ IMÁK HASZNÁRÓL

Az imák használati utasítások

az Istengéphez. Nem is túl pontosak,

és csak a leglényegesebbre szorítkoznak.

Nem lehet velük a gépet se be-,

se kikapcsolni. De keresztülfutnak

rajta, mint a lyukkártya. Mi

Atyánk – a gép megnevezése – , ki vagy

a Mennyekben – a gép feltételezett

tartózkodási helye – jöjjön el a Te

országod – a feladat kijelölése – ,

mert konkrétabb feladatot, de még

ilyet se nagyon lehet adni neki,

bocsásd meg a mi vétkeinket – a

munka fő ismérve, lényegében

a jóság-hitel elengedését jelenti,

engedd el a mi tartozásunk,

amíg tartozunk, nem tudunk jók

lenni, mert tiéd az ország

– fi gyelmeztetés, hogy itt tennivalója

van –, a hatalom – áltatás – és a 

dicsőség – pedig az hatalom nélküli.

Ahhoz, hogy a szöveg intencióját megértsük, elengedhetetlen a kötet 

alapvető összefüggéseinek, illetve a Vörös István-i szövegvilág sarok-

pontjainak feltérképezése.

A kötet talányos címe – A Vörös István gép vándorévei – érdekes 

viszonyt tár elénk a biografi kus szerző (Vörös István) és a versekben 

megszólaló lírai alany (a Vörös István gép) között, hiszen a névegyezés 

ellenére a szövegekben nem a szubjektum közvetlen önkifejezéséről be-

  V  2009, 409. o. (Kiemelések az eredetiben).
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szélhetünk, hanem sokkal inkább egy – a költői tevékenységben, az írás 

aktusában artikulálódó – másodlagos énről, aki bizonyos szempontból a 

szerzőtől független, önálló életet él (gépiesül). Nem véletlen tehát, hogy 

az énkérdés a kötet verseinek egyik központi kérdése.

A Vörös István gépet az Istengéphez viszonyítva is defi niálhatnánk, 

ha az Istengép leírható lenne. Ha a két gép viszonya leírható lenne. Ha 

az általuk teremtett világ leírható lenne. De egyik sem az.

Vannak versek, melyekben az embergép a teremtmény pozíciójából 

szólal meg: „Az Istengép és az embergép nem is / hasonlítanak egymás-

ra. Istengép nem / saját hasonlatosságára teremtette / az embergépet, 

inkább az ellentétének.” „Az embergép, ha túlhevül, énekelni / kezd. 

A Vörös István gép az embergép // egy sikerületlen alfaja, nem akar 

énekelni.” (A gépek vándorévei).  Az ironikus önmeghatározás alapján 

tehát a Vörös István gép embergép, mely az Istengép teremtménye. Ha a 

„fejlődésregény” alanya itt megállna, nem lenne szükséges a kötet har-

madik részében Isten helyett Istengépet mondani. Az Istengép mibenlétét 

tárgyaló négy párbeszédben ugyanis az új név (Istengép) kimondása 

indítja be és hozza mozgásba a gépezetet, amely olyan, mint egy raktár-

ba tolt rozsdás motorbicikli (2. párbeszéd). Létezett, de nem működött. 

Vagyis működőképes formájában mégiscsak az embergép teremtette 

meg. Pontosabban az embergép saját hasonlatosságára gépiesítette: „Az 

egyetlen gép / se lenne gép, ha nem / használnák imák céltáblájául” (Egy 

fogalom kettéhasítása, 371. o.). Az Istengépet automataként használó 

embergép paródiája a Használati tiltás című minőségbiztosítási kérdőív, 

mely az Istengép által nyújtott szolgáltatások listázásától jut el az em-

berek viselkedését érintő „vádpontokig”. Az Istengép azonban nemcsak 

automataként jelenik meg a versekben. Örökmozgó, akinek mégiscsak 

köze van a világ teremtéséhez: „Számok adódtak a semmihez. Közeledett 

/ a kezdet vége. A túl sok összefüggés / felrobbant, szétvetette keretét, 

az / Istengépet, és az ő romosodása árán / jött létre a világ…” (Lelkükig 

olajos gépszerelők, 388. o.). Az angyalok aztán évmilliárdokig javítgatták 

az Istengépet, aminek újraindítása az élet megjelenésével esett egybe. 

A versekben oly gyakran megjelenő angyalok tehát szintén részesei a 

teremtésnek. A világ teremtésének ténye mégsem ilyen evidens, A ván-

dorördögök kora című vers antideista felfogása a túlvilági mozgatót nem 

a világ teremtéséhez, hanem annak fenntartásához rendeli hozzá: „Az 

ősrobbanáshoz – más szóval a / teremtéshez – nem kell túlvilági / moz-

  A kérdéskör alaposabb vizsgálatával kapcsolatban lásd É  2011, 314–320. o.
  V  2009, 383. o. A kötetből vett idézetekre a továbbiakban terjedelmi okok miatt 

nem külön lábjegyzet formájában, hanem az idézetek után zárójelbe tett oldalszám 

megadásával hivatkozom. 
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gató. De az öröklét tetőszerkezetének / megtartásához kell egy túlvilági 

oszlop. Ami középen támasztja alá // a beomlás szélén egyensúlyozó / 

kupolát” (384. o.). Az Istengép tehát hol automataként, hol örökmozgó 

szerkezetként, hol repülőgépként jelenik meg: „Mivel lehet az Istengépre 

szóló / jegyet megváltani? Természetesen / semmivel. A megváltással. 

Mindegyi- / künknek Jézus életét kell imitálnia.” (Hogyan éljünk? 401. 

o.). Az életvezetési tanácsokat azonban eleven irónia hatja át, rávilágítva 

arra, hogy nem Jézus tetteit, hanem tanításának lényegét kellene valóra 

váltanunk. A teológiai kérdéseket tárgyaló verseket sajátos ötletjátékok 

vezérlik: a Lacrima Christi a megváltás elodázásának gondolatát veti 

fel, a Még 33 év című vers Jézus életének második 33 évét írja le, a Vágy, 

avagy az angyalok kipusztulásának okairól című költemény a sírban 

fekvő Jézust megleső angyalokról tudósít, míg a Most már hárman van-

nak című versszöveg egy új szentháromságtant állít elénk a keresztény 

hagyomány tanait átírva.

A teremtést érintő kérdések kapcsán sajátos kozmológia bontakozik 

ki tér és idő, anyagi és szellemi lét, kezdet és vég fogalmai köré csopor-

tosítva. Nem kisebb súlyt kapnak az egzisztenciális problémafelvetések, 

melyek elsősorban az emberi lét értelmére, valamint a halál okára és 

lényegére adnak válaszlehetőségeket. A saját halál – idegen halál rilkei 

gondolata számos formában visszatér (A szobor megtalálása, A halál új 

ruhája, A jövő század regénye, Szabadság – harc nélkül), de rendszeresen 

felmerülő téma a nemlét különböző formáinak (a születés előtti „fehér 

nemlét” és a halál utáni „fekete nemlét” mibenlétének) vizsgálata is. 

Válaszokat értelemszerűen nem mindig kapunk. A paradoxonokból épít-

kező versnyelv éppen arra világít rá, hogy minden értelmezés kérdése, 

ne várjunk tehát a versek kapcsán egységes világképet és egyértelmű 

válaszokat a „gépek működésére” vonatkozóan.

Az Istengép működésbe lépése tehát végső soron interpretálható a 

világ gépiessé válásának következményeként is. E kontextusban Az 

imák hasznáról című versszöveg első, már-már blaszfém versmondata 

(Az imák használati utasítások az Istengéphez) az Istent imáival gépként 

„működtető”, az Istenre kívánságokat teljesítő gépként tekintő ember 

kritikájaként értelmezhető. Az Istengép feljebbvalóságát a szöveg nem 

vitatja, a gép ki- és bekapcsolására az embergépnek nincs ráhatása: 

„Az imák használati utasítások / az Istengéphez. Nem is túl pontosak, 

/ és csak a leglényegesebbre szorítkoznak. / Nem lehet velük a gépet se 

be-, / se kikapcsolni. De keresztülfutnak // rajta, mint a lyukkártya.” 

A technika világához köthető lyukkártya, mely elsődlegesen adatbe-

viteli eszköz, az ima metaforájaként az Istennel való kommunikáció 

egyoldalúságát, a „bementi paraméterek”, azaz az énkommunikáció 
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kizárólagosságát, tehát végső soron az Istennel való bensőséges kap-

csolat kizárását szimbolizálja.

Ennek ismeretében nem mindennapi költői leleményre vall a Miatyánk 

egyes részleteinek beemelése abba az ironikus szövegtérbe, mely az – 

imát, elsősorban a kérő imát vészhelyzetben „gyógyírként” használó – 

imádkozó elé görbe tükröt tart: „…Mi / Atyánk – a gép megnevezése – , 

ki vagy / a Mennyekben – a gép feltételezett / tartózkodási helye – jöjjön 

el a Te / országod – a feladat kijelölése…” (kiemelések az eredetiben). 

Úgy tűnik azonban, hogy a költészet nyelvteremtő és nyelvmegújító 

ereje képes felvenni a harcot az automatizálódott világgal szemben. 

Vörös István versnyelvének egyik legfőbb sajátossága a hétköznapi 

kommunikációban konvencionálissá vált és refl ektálatlanul használt 

szavak eredeti jelentésének felelevenítése és újraértelmezése, a bevett 

szokások, beidegződések megkérdőjelezése és újrahangolása, hogy mi 

is másképp tekinthessünk automatikusan és refl ektálatlanul kimondott 

(ima)szavainkra.

„várom / hogy eljöjj hozzám” – 
Szőcs Géza Passiójának imaszövegei
Sajátos szövegvilág tárul elénk Szőcs Géza Passiójában, mely „Krisztus 

szenvedéstörténetét dolgozza föl egészen szokatlan módon. Írója súlyos 

mondandójú vendégszövegek sorát szövi be érzékeny tudással művének 

szövetébe. Az eredmény: miniatürizált emberiségtörténet, vallomás 

Krisztus jelenlétéről és hiányáról.”  A drámai költemény – melyet a 

kötet 1999-es megjelenése előtt nem sokkal mutatott be a Merlin Szín-

ház, és amely a Nemzeti Színházban Vidnyánszky Attila rendezésében 

2017-ben bemutatott Csíksomlyói passiónak is az egyik alapszövege 

– több olyan lírai betétet tartalmaz, mely címében vagy formájában 

imaszövegnek tekinthető. A színpadi változatoknak is emblematikus 

részévé vált Mária-ima az imaszövegek egyik meghatározó aspektusára, 

a dialogikusságra irányítják fi gyelmünket:

Mária

a

Szentlélekhez beszél

34 éve várom

hogy eljöjj hozzám

  Szőcs 1999, fülszöveg. Lásd: www.moly.hu/konyvek/szocs-geza-passio.
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hogy újra eljöjj hozzám

hogy beszéljünk végre arról is

hogy megbeszéljük végre

hogy a gyerek

hogy ez a fi ú

HOGY MI LEGYEN A GYEREKKEL

hogyha eljönnél újra

hogy a gyermekről

akinek anyjává kellett lennem

hogy a Fiúról

akit világra hoztam

hogy miért

miért is volt erre szükség

pont énrám azért hogy

hogy Isten Egyszülött Fia

ÉNBENNEM FÖLDI TESTET ÖLTSÖN

HOGY MEGHALHASSON

 ITT ALANT A FÖLDÖN

két lator között egy véres

és rettentő keresztfán

hogy kínhalált haljon itt Jeruzsálemben

az édenkert mögött

vagy az édenkerttel szemben

szóval: hogy megbeszéljük végre

merthát nekem is tudnom kéne

hogy mit keresett erre ő

miért is sietett ennyire azért

hogy eljusson végre ide ő a Hegyre

hogy eljusson végre föl a Golgotára

és eljutott

és akkor szemét eltakarva

zokogni kezdett, s vágtáját abbahagyta

a mennynek minden őre, gyorsfutára.

A monológ címe jól példázza az imaszövegek kettős – egyszerre mo-

nologikus és dialogikus – természetét: Mária beszél a Szentlélekhez, 

és nem beszélget vele, vagyis a lírai alany szavai inkább tekinthetők 

énközlésnek, panaszdalnak, mint valódi párbeszédnek. A szöveg hát-

terében („34 éve várom / hogy eljöjj hozzám / hogy újra eljöjj hozzám” 

– kiemelés tőlem) ott vibrál az angyali üdvözlet bibliai textusa, mely a 

  S  1999, 38. o.
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vers kontextusához a hiány alapélményét kapcsolja: „hogy beszéljünk 

végre arról is / hogy megbeszéljük végre” (kiemelés tőlem). A foganta-

tás és a keresztre feszítés között eltelt időszak némasága, az isteni szó 

hiánya olyan belső feszültséget teremt, mely töredezett és szaggatott, 

(ön)ismétlésekkel átszőtt beszéd, (Pilinszky-imitáció)  formájában tör 

felszínre. A megszólaló a planctus (Mária-siralom) műfaji hagyományá-

tól eltérően nem a halott fi át sirató anya, hanem az események végső 

értelmére rákérdező nő, akivel részben tőle függetlenül megtörténtek 

az események. A testi-lelki kiszolgáltatottságot is vállaló belső erő törik 

meg Mária magánbeszédében, az események mélyen emberi oldalára 

irányítva a befogadó fi gyelmét. A „legyen” értelme kérdőjeleződik meg, 

a megtestesülés értelmetlensége miatt érzett fájdalom a hit próbájává 

válik.  Az irodalmi fi kció a Mária szájába adott szavakon keresztül 

tehát képes arra, hogy a Szentírás „üres helyeit” kitöltse, a szakrális 

szövegekben nem artikulált szempontokat jelenvalóvá tegye, hogy ez-

által saját emberi kételyeink feldolgozásához segítsen hozzá minket.

A szöveg feszültségét az adja, hogy isteni szózat formájában érkező 

közvetlen választ sem a beszélgetést kezdeményező megszólaló, sem a 

befogadó nem kap. A meghallgatás tényét a szöveg záró sorai teszik nyil-

vánvalóvá („…s vágtáját abbahagyta / a mennynek minden őre, gyors-

futára”). Ez értelmezhető ugyan a „mennyei seregek” együttérzéseként, 

de nem értelmezhető Isten válaszaként. A Passió Mária-imája tehát azt 

is példázza, hogy a transzcendenssel való kapcsolatba lépés, a szólás igé-

nye elválaszthatatlan az ember belső világától, függetlenül attól, hogy a 

megszólaló ott és akkor átéli-e a válasz élményét. Az ima pszichológiai 

szempontból tehát az életesemények feldolgozását segítő „megküzdési stra-

tégiaként” is értelmezhető, mely hozzásegíti a megszólalót a szubjektum 

integritásának helyreállításához. Ezt példázza a passió másik „imája” is: 

VERONIKA IMÁJA

Mi ez a fekete doboz

s kinek a képe életem?

Talán majd ezt is megtudom

hogyha majd újra élhetem.

  Vö. H  2017.
  Érdekes párverse Szőcs Géza Mária-imájának Szent-Gály Kata – József tépelődött – 

című imaverse: „először mindig áldást mondani / először mindig hálát adni // és csak 

azután megkérdezni / mi a szándékod Uram // mit akarsz azzal / minek úgy örültem // 

mit akarsz azzal / ami annyira fáj // először mindig áldást mondani / először mindig 

hálát adni // mert bölcsesség van rendeléseidben / ha sokszor nagyon elrejtetten is.” In: 

S -G  1994, 12. o.
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Nem más, mint lenyomat az én.

Én csak egy felvétel vagyok

mit hosszú-hosszú évekig

exponáltak a csillagok.

Úgy vélem, hogy ez a versszöveg – noha formai szempontból nem 

nevezhető imának – kiválóan tükrözi az ima önazonosságteremtő funk-

cióját. Veronika – aki a hagyomány szerint a keresztúton találkozott 

Jézussal, és aki kendőjével törölte le a szenvedő Krisztus véres arcát – 

a kendőre rányomott Krisztus-arc mellé új életet, új önazonosságot 

is kapott. A Veronika imája című versszöveg éppen azt a töréspontot 

tárja elénk, amit a Krisztussal való találkozás – metaforikus értelem-

ben az ima – a lélekben, az emberi önazonosságban okoz. Az imában 

megtapasztalt istenélmény tehát a költői szövegek tanúsága szerint az 

önismeretnek is új távlatait nyitja meg.

„Peremén te segítesz át a napoknak” – 
Molnár Krisztina Rita: Pogány asszony imája
Molnár Krisztina Rita – költő, tanár, múzeumpedagógus – Levél egy 

 ord partjáról című új verseskötete több imaverset is elénk tár. Az öt 

ciklusból álló versgyűjtemény érzékenyen kapcsolja össze a szakrali-

tást a nőiséggel. Ennek legmegrázóbb példája A leghosszabb éjszakán 

című költemény, mely karácsony misztériumát a szülés misztériumán 

át ragadja meg, a „ragacsos fénygyerek” világra hozatalán keresztül, 

míg a Weöres Sándor Valse triste című költeményének verszenéjére rá-

hagyatkozó „Itt vagyok, szolgálólányod. / Kihunytak bennem a lángok.” 

kezdetű versszöveg egyszerre értelmezhető a töredelem és a kiútkeresés 

imájaként, a sebzettség és az istennélküliség panaszdalaként.  A nőiség 

témája minden bizonnyal a Jégbe fagy című ciklusban a legerőteljesebb, 

mely különböző női sorsokat tár elénk: Kőmíves Kelemenné történetét 

az asszony szemszögéből megénekelve (Szép gyöngén), az iszákos férjét 

elhagyó és így akaratlanul is gyilkosává váló „csipkefosztott asszony” 

sorsát (A csipkefosztott asszony balladája), vagy épp azét az asszonyét, 

aki a Pogány asszony imája című vers lírai alanyaként így imádkozik:

  S  1999, 59. o.
  M  2017, 85. o.
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A démontól szabadíts meg,

te kedves Isten.

Illatos fűszerszámaimat

oltárodra teszem.

Zsálya, kakukkfű, boróka,

rozmaring, levendula füstjét,

mit is adhatnék még,

hogy örülj?

Csak a démont űzd el,

a rabot,

hogy méltó

szolga lehessek.

Kenj meg olajjal,

hogy köpenyemről

a sár leperegjen.

Űzd el a vágyat,

hisz elég bármi.

Bátorság legyen

mozdulatomban.

Mitől is félhetnék?

Egyedül benned bízom – 

minden egyéb remegő fűszál.

Peremén te segítesz át a napoknak.

Egyedül te tudod, ki vagyok,

ki lehetnék.

A Jégbe fagy című ciklus záró verse már címében jelzi, hogy imaszö-

veget olvasunk: egy pogány asszony imáját, aki a démontól való sza-

badulásért égő áldozatot mutat be „kedves Istenének”. Nem véletlen, 

hogy az oltárra helyezett áldozati ajándékok között a zsálya az első, 

mely jelentésén és a hozzá kapcsolódó mitologémákon keresztül a lelki 

gyógyulás szimbólumaként is értelmezhető a szövegben. Neve – Sal-

via – a latin salvare ’meggyógyulni, felépülni’ jelentésű igéből ered, és 

a népi gyógyászatban úgy tartják számon, hogy használata az egész 

testet erősíti.

  U . 44. o.
  T , 1990, 63. o. A zsályához egy régi füvészkönyvben egy olyan történet kap-

csolódik, mely a haláltól való megmenekülést az Istenanya, Mária alakjával kapcsolja 

össze: „Amikor Szűz Mária a gyermek Jézussal menekülni volt kénytelen Heródes elől, 

arra kérte a mezők összes virágját, hogy segítsenek neki, ám egyikük sem adott nékik 

oltalmat. Akkor odahajolt a zsályához, és íme, annál menedékre talált. Sűrű, védel-

met nyújtó levelei alatt elrejtőzött kicsinyével Heródes poroszlói elől. Azok elvonultak 
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A démon motívuma gyakori szimbóluma a kötetnek, több versben is 

visszatérő elem. Az Árnyéksimogató című versszövegben a lelket kelepcé-

be (palackba) záró és megbéklyózó bűnöket, a Pogány asszony imájában 

pedig a vágyakat jelenti: „A démontól szabadíts meg, / te kedves Isten.” 

„Csak a démont űzd el, / a rabot, / hogy méltó / szolga lehessek.” „Űzd el 

a vágyat, / hisz elég bármi.” Az ismétlés kapcsán felépülő metaforasor 

(a démontól szabadíts meg; a démont űzd el; űzd el a vágyat) okán a 

szöveg végső soron a vágyat azonosítja a démonnal, ennek értelmében 

az égőáldozat bemutatása a bűnös vágyak elűzésére irányul. A démon 

szó mitológiai értelmétől (ártó, rossz szellem) jutunk tehát el a ’pusz-

tító indulat, gonosz szenvedély’ jelentésig, mely az ártó erőt már nem 

külső, hanem belülről pusztító erőként teszi értelmezhetővé. Szintén a 

bűn képzetköréhez köthető a sár motívuma (gondoljunk a besározódik 

vagy a besározza magát kifejezésekre), mellyel szemben az olajjal való 

megkenés, vagyis a „szentbe öltöztetés” nyújthat védelmet az imát mon-

dó számára: „Kenj meg olajjal, / hogy köpenyemről / a sár leperegjen.”

Az asszony „démonjával” kapcsolatban oltárra tett „illatos fűszerszá-

mai” adhatnak támpontot, hiszen a versben felsorolt áldozati gyógynö-

vények (zsálya, kakukkfű, boróka, rozmaring, levendula), melyek alap-

vetően különböző betegségek gyógyítására szolgálnak, egy dologban 

megegyeznek: mindegyik alkalmas magzatelhajtásra. A zsálya alkoholos 

kivonatának tujontartalma abortuszt válthat ki,  hasonlóan a kakuk-

kfűhöz, mely „elősegíti a vetélést, normális szülésnél pedig meggyor-

sítja a gyerek világrajövetelét az anyai testből”.  A boróka várandós 

asszonyoknak szintén ellenjavallt, mert fokozza a méhizomzat össze-

húzódó képességét,  a rozmaring görcsoldó hatású, és segít nagyfokú 

kimerültség esetén,  a levendula pedig nyugtató hatása ellenére illóolaj 

formájában nagy adagban idegméregként hat, vagyis alkalmas az anya 

– és ezáltal – a magzat életének kioltására.

A vers lírai alanyának, a démonaival viaskodó pogány asszonynak 

a szavaiból azonban mégis mélységes hit csendül ki: „Egyedül benned 

bízom – / minden egyéb remegő fűszál. / Peremén te segítesz át a napok-

mellettük, de nem látták meg őket. Miután túl voltak a veszélyen, az Istenanya előjött, 

és szeretettel így szólt a zsályához: »Mostantól kezdve az örökkévalóságig te leszel az 

emberek kedvenc virága. Képessé teszlek, hogy bármilyen betegségből kigyógyíthasd az 

embereket; mentsd meg őket a haláltól, ahogy engem is megmentettél.« Azóta szolgálja 

ez a félcserje mindenkor az emberek javát.” Uo. 63. o. A zsálya szimbolikájában benne 

van tehát a haláltól való menekülés, az anyaság és a gyermekgyilkosság képzete is.
  K  2007, 67. o. 
  T , 1990, 24. o.
  K  2007, 36. o
  A természet füvészkertje, 195. o.
  Uo. 147. o.



Összegzés

237

nak. / Egyedül te tudod, ki vagyok / ki lehetnék.” A kötetben többször is 

„kedves Istenként” megszólított földöntúli erő a vers tanúsága szerint 

nem fordul el a bűneivel viaskodótól, hiszen új életet képes adni annak, 

aki a lelkiismeret szavára hallgatva megbánja bűneit. Úgy vélem, hogy 

a versszöveg azt az egzisztenciális határhelyzetet ábrázolja, amikor a 

versben megszólaló ráébred a bűn súlyára, és szabadulni akar a lelket 

fogva tartó démontól, gonosz szenvedélytől. A vers nyitott zárlata („ki 

lehetnék”) a feltételes módú igealaknak köszönhetően nem ad egyértel-

mű választ arra vonatkozóan, hogy mi lesz ennek a harcnak a kimene-

tele. Benne van azonban a megtisztulás és az új élet ígérete, melynek a 

pogány asszony hite a letéteményese.

Összegzés

Tanulmányomban kortárs szerzők imaverseinek értelmezésével arra 

kerestem a választ, hogy az ima formájú költői szövegek milyen létta-

pasztalatok közvetítésére képesek. Az imaversek sajátossága, hogy az 

imaszöveg születésével egyidejűleg az imádság folyamatát is képesek az 

olvasó elé tárni, bemutatni azt az átalakulási folyamatot, mely az imád-

ságban a szubjektum identitásának és integritásának feladása árán egy 

új szubjektum születését eredményezi. Az imaversek a költészet metafo-

rikus nyelve által a „szóüres térben” átélt nyelv nélküli tapasztalatokat 

teszik kimondhatóvá, rávilágítva az önátadás különböző formáiban – a 

gyermeki létmódban, a fi zikai szenvedésben, a misztikus egyesülésben 

vagy épp a bűnbánati rítusban – megszülető új önazonosság fontos-

ságára. A szövegek egy része az ima beszédmódjának sajátosságaival 

is szembesíti a befogadót, amennyiben saját beszédmódján keresztül 

az ima egyszerre monologikus és dialogikus természetét példázza. Az 

imaszövegek bibliai hagyományát, a zsoltárok nyelvét újraíró kortárs 

zsoltárversek jelen korunk társadalmi, etikai és általános emberi prob-

lémáinak artikulálásával olyan tapasztalatok átadására képesek, melyek 

saját értéksorrendjével is szembesítik a befogadót. Kortárs szerzőink 

imaversei így válnak az önrefl exió eszközévé.

A kortárs lírai kánonban látszólag egymástól elszigetelten születő 

imaverseknek van tehát egy olyan vonulata, mely egyfelől a bibliai 

hagyományhoz, másfelől az irodalmi hagyományhoz visszanyúlva kon-

tinuitást alkot a 20. század lírai kánonjának istenes verseivel.
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Minden muzsikus számára ismert fogalom a formatan, melyre ki jó, 

ki kevésbé jó emlékkel tekint vissza hangszerjáték melletti kötelező 

szolfézstanulmányai idejéből. Talán a zenében kevésbé jártas emberek 

számára sem újdonság az, hogy minden zeneműnek szerkezete van, 

ennek a struktúrának a zene tudományos eszközeivel való feltárása a 

formatan feladata. Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy zenei 

formába foglaljam teológiai mondanivalómat. Az olvasót így egyszerre 

hívom meg egy zenei és egy teológiai kalandra. Teszem ezt abban a 

meggyőződésemben, mely szerint teológia és zene igen közel állnak 

egymáshoz, így kalandozásom mégsem annyira nagy vidéket érint. 

Luther arra világít rá, hogy a muzsika a kiművelt és érzékeny lélek Is-

tentől kapott ajándéka. Isten magát hirdeti a muzsikán keresztül, erre 

utal híres mondata: „Deus Praedicavit evangelium etiam per musicam”,  

azaz Isten a zenén keresztül is hirdeti evangéliumát. Így máris az evan-

géliumnál, az örömhír hirdetésénél vagyunk, ha a zene ide vonatkozó 

remekeit hallgatjuk, azokat vizsgáljuk.

Munkám alapformájaként a rondót választottam. A rondó (franciá-

san rondeau, jelentése: kör) egy zenei forma, mely a 18–19. század ze-

nei világának alapvető műfaja. Olyan hangszeres vagy énekelt művek 

gyűjtőneve, melyeknek felépítése egy állandóan megismétlődő témán, 

az úgynevezett rondótémán alapul. Ez a zárt formai egység újra és 

újra visszatér, közben a téma közé iktatott különféle anyagú epizódok 

választják el a rondótémát.

Mivel munkám témája a csend, ezért visszatérő motívumként, ron-

dótémaként a zeneirodalom kétségkívül egyik legizgalmasabb művét 

választottam, John Cage amerikai zeneszerző egyik, a 20. századot és 

a zene fogalmát alapvetően újradefi niálásra szólító alkotását. Ennek 

címe 4’33’’ (azaz négy perc harminchárom másodperc). 

  L  WA.TR 2: 11. Nr. 1258.
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Az újra és újra visszatérő, személyes hangú bekezdések lesznek a 

rondótémák. Az epizódok pedig mindig más jellegű, teológiai, kicsit 

zeneesztétikai és hermeneutikai mélységekbe vezető, tudományosabb 

jellegű írások. A stílustisztaság nem célom, így ezt az Olvasó se rója fel. 

Kifejezetten éles is lehet az Olvasónak a fi lozófi ai, újszövetségi teológiai 

részek után közvetlenül olvasható szubjektív „rondótéma”. A nagy kont-

raszt kiegyenlítésére nem törekedtem. Sőt, éppen ellenkezőleg! Utunk 

végén oda kívánunk megérkezni, hogy megtudjunk valamit arról, Isten 

hogyan szólal meg a csendben. Egyáltalán, mit jelent a csend, ha van 

jelentése? Hermeneutikai-zenei-teológiai kalandra indulunk, indítsuk is 

a lemezlejátszót: a lemezünk címe: Négy perc harminchárom másodperc.

Rondótéma: John Cage: 4’33’’ (Az előadás)

Nem tudjuk, hogy a zenetörténetben előfordult-e már akkora meglepetés, 

mint John Cage 4’33” című művének bemutatóján. 1952 augusztusának 

végén, a New York-i Maverick Concert Hallban egy zongorista, David Tu-

dor ült a zongorához, hogy eljátssza a szerző új művét. John Cage műve 

azonban szétfeszítette a zene határait csakúgy, mint a hallgatóság egy 

részének hangokról és művekről alkotott prekoncepcióit, amikor a pub-

likum észrevette, hogy a háromtételes műben egyetlen alkalommal sem 

kell leütni a zongora billentyűit. Hovatovább a művet még csak nem is 

a zongorista adja elő, hanem a közönség maga, akik utólag ismerték fel 

a jelentőségüket a darab megszólaltatásának eseményében. A 20. szá-

zad zeneszerzőit a zene fogalma addig megingathatatlan defi nícióinak 

újragondolására ösztönözte. Nagyszerűsége ezenkívül abban állt, hogy 

nem csupán a zenetudósok számára, hanem esztéták, fi lozófusok – és 

megkockáztatom: teológusok – számára is új kérdéseket vetett fel a csend 

fogalmát illetően. Ugyanakkor nem csupán a csend fogalmáról van itt 

szó, ennél jóval összetettebb kérdéseket hív elő Cage ötlete. Ezen kérdések 

zenei, hermeneutikai és teológiai vetületéről kíván értekezni a dolgozat.

John Cage erről a bizonyos premierről azt nyilatkozta, hogy a közönség 

nem tudta mire vélni a csendet, hiszen számos véletlenszerű hang hal-

latszott a mű előadása közben. Az első tétel alatt az ősbemutatón a szél 

fújását lehetett hallani a koncerttermen kívülről. A második tétel alatt 

kezdett esni az eső, és a tetőn pattogó esőcseppek hangjai alkották a 

középső tételt. Az utolsó alatt pedig az emberek keltették a hangokat, 

amikor egymással suttogtak, némelyek kimentek a teremből.  Mi ennek 

  K  2003, 70. o.
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a háttere? „4’33” – Ama cage-i tézis radikális konzekvenciája, miszerint 

zenei konstrukció csakis a hallgató érzékelésében jön létre. A tetszőleges 

előadó-apparátusra szánt háromtételes kompozíció (tulajdonképpen 

Robert Rauschenberg egyszínű fehér vásznainak ihletésére) 4 perc 33 

másodperc csendből áll (a tételkezdetet a hangszerek előkészítése jel-

zi); zeneként csupán véletlenszerű háttérzajok és a közönség reakciója 

hallható” – írja Dietel.  

Valóban csend volt-e a csend? A határozott válasz, melyre jelen írás 

apellál: nem. A csendben keletkezett kis zajok, neszek megismételhe-

tetlenül hozták létre azt a művet, mely a mai napig gondolkodóba ejti 

a muzsikusokat. Mi számít zenének? Egyáltalán Cage műve zenének 

számít-e? Ne nevezzük-e inkább ma divatos kifejezéssel a művet per-

formansznak? Ha a zene alapvető meghatározásában komolyan vesszük 

azt, hogy a csend és a szünetek szerves részét képezik az alkotásoknak, 

akkor véleményem szerint nem kell félnünk zenének nevezni a művet. 

Még akkor sem, ha a zenei hangok és a szünetek az addigi művekhez 

képes rendkívül aránytalanok voltak – ez az aránytalanság hívta elő a 

zene defi níciója újragondolásának szükségességét. De milyen szerepet 

tölt be a csend, a szünet a zenében? Ennek a kérdésnek a kibontásával 

folytatjuk.

A csend zenei dimenziói

Míg a szöveg a szavak jelentésével operál, addig a zene a zenei hangok-

kal fejezi ki tartalmát. A zenei eszközök, a kifejezés stílusa koronként 

változik, a korszakok egymástól viszonylag jól elhatárolhatók, sajátos 

stílusjegyeik alapján meghatározhatók. Ugyanúgy megfi gyelhető ez a 

zenében, mint az irodalomban vagy a képzőművészetben. A zene célja 

túlmutat a megfogható, érzékelhető, értelemmel belátható és megfogal-

mazható valóságon.  Voltaképpen meghatározásának ezen aspektusát 

használjuk ki arra, hogy teológiai összefüggésben beszéljünk a zenéről 

és annak szerves részéről, a csendről.

Különösebb magyarázatra nem szorul, hogy mely sajátos eszközöket 

használja a zene a tartalmának kifejezésére. Ha csupán akusztikai 

alapon közelítjük meg a zenét, akkor különböző frekvenciájú hangok 

váltakozásáról, adott esetben szüneteltetéséről van szó. Természetesen 

a zene ennél lényegesebben több, hiszen tartalmat fejez ki, így világos, 

hogy nem a fi zika egy speciális területével, az akusztikával, hanem 

  D  1996, 809. o. 
  M  1971, 19–20. o. 
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hermeneutikai – és ebből fakadóan teológiai és fi lozófi ai – kérdéssel van 

dolgunk. Tartalmának kifejezésére hangokat és szüneteket is használ. 

A szünetek azt az időt jelölik a zenében, amikor akusztikai értelemben 

nincs megszólalása az előadónak. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy 

bárha valóban nem kell semmit tennie a művésznek a zenei szünetben, 

mégis fontos történés zajlik abban az időben. Adott esetben rendkívül 

nagy feszültségeket hordoz a szünet. Munkánk további részében meg 

kell tennünk azt a hermeneutikai lépést, hogy fedésbe hozzuk a szünet 

és a csend jelentését. Egyértelmű, hogy a két fogalom nem egyezik, ez 

ellen bármilyen zenész hevesen és jogosan tiltakozna. A továbblépéshez 

mégis szükséges, hogy legalábbis részben azonosítsuk a két fogalmat.

Nézzünk egy példát a szünetben hordozott feszültség érzékeltetésére. 

Ludwig van Beethoven művei közül talán nem tudunk közismertebbet 

mondani az 5. (c-moll) szimfóniájánál, annak is az első pár üteménél, 

ami alapján a Sors-szimfónia néven illették a későbbiek a művet. Ha a 

társadalom legnagyobb része többet nem is, a kezdőmotívumot minden 

kétséget kizáróan felismeri.

Az egész első tételen 

vé gigvonul az a motívum, 

amelynek jellegzetességét 

éppen az adja, hogy szünettel kezdődik, így ez a kis zenei egység önmagá-

ban rendkívül feszült. Mondhatjuk azt, hogy éppen ez a szünet hordozza 

a motívum feszültségét. Ugyan a kottában nincs külön jelezve, mégis 

hasonlóan fontos szerepe van a második ütem fermatája utáni szünetnek. 

Ebben a példában egészen világos, hogy a szünet okozza azt a feszültsé-

get, amelyet szintén egy szünet (a fermata után) old fel. Természetesen 

egészen másfajta értelemben és más koncepció alapján jelöli a csendet 

Beethoven szimfóniájának kezdő taktusaiban a szünetjel, mint John Cage 

az említett művében. De ezen nem kell meglepődnünk, hiszen ugyanaz a 

zenei hang is egészen más szerepet tölthet be egy más harmóniában. Itt 

válik elengedhetetlenné a kontextus értelme az értelmezés kérdésében. 

Ha a 20. századra ugrunk ismét, meg kell említenünk Ligeti Györgyöt, 

a század egyik jelentős komponistáját. Magyar vonatkozásban John Ca-

ge művéhez hasonló koncepcióval dolgozik Ligeti 1962-ben keletkezett 

műve: Poème symphonique 100 metronómra, mely a száz, különböző 

tempóra felhúzott metronóm egymás utáni automatikus leállásáról 

szól, sajátos mikropolifóniát eredményezve. Ennek a hozzávetőleg ne-

gyedórás műnek a lényege egy önmagát megsemmisítő mechanizmusnak 

a bemutatása, melyet egy „granulált kontinuitás” ritkulása, majd teljes 

megszűnése ad.  Ez a fokozatos megsemmisülés témánk szempontjá-

  D  1996, 831. o.
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ból nem jelent mást, mint a csend egyre növekedő terének és egyre 

nyilvánvalóbb szerepének a megvalósulását. A mű előadása rendkívüli 

katarzist képes kiváltani a hallgatókból, hiszen a közel szünet nélkü-

li hangzavarból jut el a folyamatosan megálló metronómok miatt az 

utolsó metronóm lassú kattogásáig, majd annak egy végtelenül feszült 

pillanatban történő váratlan megállásáig. A hallgató éppen a szünetek 

(tehát a kis csendek) egyre szebben és követhetőbb módon kirajzolódó 

struktúrája miatt jut el abba a katarzisba, melyben megtapasztalható 

módon jön létre a káoszból kialakuló rend állapota és annak nyilvánvaló 

érzékelése. Az igazi katarzis pedig az utolsó metronóm megállása utáni 

feszült csendben tetőzik.

Mi ez utóbbi műnek a kulcsa? A káoszból kialakuló kozmosz, a csend 

egyre szebben észlelhető mintázatainak érzékelése. Paradox módon a 

mű éppen az utolsó metronóm megállásakor ér a tetőpontjára, ahol a 

csend mindent kitöltő módon jut érvényre. Akusztikai értelemben a mű 

elhangzása után érkezik el a csúcspont. A csendben áll össze egységes 

élménnyé az addig véletlenszerűnek tűnő, mégis egyre értelmezhetőbb 

mintákba rendeződő „kozmosz”. Ezen a ponton kapcsolódunk a csend 

teológiai dimenziójához – a rondótéma visszatérése után.

Rondótéma: 4’33’’ (A közönség által írt zene: 
Közünk van ahhoz, ami születik)
Az ősbemutatón talán nem azonnal vált nyilvánvalóvá a közönség tagjai 

számára, hogy ezt a zenét ők írják. Ha ma egy koncertlátogatónak sze-

rencséje van, és programra tűzi például egy szimfonikus zenekar Cage 

művének előadását – mely mindig nagy sikerrel jár –, már az első pillanat-

tól kezdve tudhatja: ő maga is részt vesz a mű előadásában, hovatovább: 

megírásában. Hiszen igen, minden mű jelentése bennünk születik meg, 

a mi érzékelésünkben kel életre, de nincs még egy olyan alkotás, mint 

Cage műve, melyben mi magunk is előadók, alkotók, hallgatók lehetünk. 

És nincs még egy olyan alkalom, melyen megismételhető lenne újra a mű. 

Közünk van ahhoz, ami születik. Mi vagyunk egyszerre az előadók és 

a befogadók. Mi magunk vagyunk John Cage kottájának egy-egy szóla-

ma. De hogy hogyan alakul ki a mű polifóniája, ezt még maga a szerző 

sem tudja megmondani. Mert én mondom meg. És te mondod meg. És 

mi együtt mondjuk meg. És miközben várom, hogy ki mondja meg, és 

fi gyelek, észlelem, hogy valójában a bennem lévő csend mondja meg. És 

Isten mondja meg. Végre egy alkalom, melyben jelentést kapnak azok a 

neszek, amelyeket észre sem veszünk egyébként. Cage művét lehetetlen 

lekottázni, mert a partitúra végtelen sok sorból állna: hagyományos 
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hangszerek mellett ott lenne a köhögés, a székrecsegés, az orrfújás szó-

lama is. És még egy: Isten hangjának kottasora. Végre egy alkalom, ahol 

Istennek nem kiabálnia kell, hanem suttoghat is. Vagy eső formájában 

kopoghat az ujjaival a tetőn. Vagy bárhogyan.

A csend teológiai dimenziói
A teremtés: a hetedik nap csendje
A Genezis első fejezete rögzíti a Papi író hitvallását a világ teremtéséről. 

Egy hétnyi időkeretben, sabbatperiódusban ábrázolja Isten teremtői 

munkáját a teológiai történetírás. A hét napjait természetesen nem le-

het és nem is szabad természettudományos ismereteinkkel összhangba 

kényszeríteni. Feloldására számos kísérlet született már, de minden bi-

zonnyal a lényeg megtalálását veszélyezteti minden ilyen irányú kísérlet. 

Hiszen a hitvallás elsődleges szerepe a világmindenséget megalkotó 

Istenről tett tanúság. Biztonsággal állítható, hogy a teremtés – a papi 

író gondolati sémáját követve – a hetedik napon éri el a célját. Istennek 

a nyugalom napjába való megérkezése az emberi élet számára is ritmust 

ad, mely ritmusnak alapvető és kétségkívül az egyik legfontosabb eleme 

a „megpihenés”. 

A teremtés befejezését nem a hatodik napra kell helyeznünk – hang-

súlyozza von Rad –, amikor technikai értelemben az embert helyezi a 

legvégén a teremtett mindenségbe, különös feladatot és felelősséget 

adva neki. A teremtői munka „bevégzése” a hetedik nap csodája.  A he-

tedik napra jut el Isten minden munkája után abba a csendbe, amely 

már nem az a fajta kietlen némaság, mely az ég és föld teremtése után 

közvetlenül uralta a világot (1Móz 1,2). Olyan csendről van itt már szó, 

amelyben benne van nemcsak az újraindulás lendülete, hanem az egész 

világ lüktetése, ciklusok, ritmusok – Isten Lelke.

A teremtéstörténet hétnapos periódusában Isten megadja a világnak 

a ritmust. Ez a ritmus hat hangból és egy szünetből áll. A mi életritmu-

sunk is akkor lesz kiegyensúlyozott, ha igazodik ehhez az isteni rend-

hez. Ebben a hetedik napi csendben tehát Isten találkozik a teremtett 

világgal a maga teljességében. Így válik a csend számunkra is az Istennel 

való találkozás egyik legalkalmasabb színterévé. Ez a lüktetés pedig 

pontosan ezért vált több évezreddel ezelőtt a zsidóság és azt követően 

a kereszténység életrendjének alapjává. Szabadjon párhuzamot vonnom 

a karmester helyes ritmust meghatározó, mindenki számára kizáró-
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lagosan érvényes kézmozdulata és Istennek a teremtésben megadott, 

természetes ritmusa között.

„Csendesedjetek el” – A zsoltárok

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasz-

talnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene 

a mi várunk.” (Zsolt 46,11–12) A 46. zsoltár utolsó két verse pozicionál 

bennünket. A csenddel nem az érdektelenségét fejezi ki az Isten csodái 

előtt megálló ember, hanem rádöbben Isten nagyságára, ezzel párhu-

zamosan pedig a saját kicsinységére. 

Érdemes az említett 46. mellé helyezni a 8. zsoltárt is, melyben hason-

ló tapasztalat alapján bizonyos szempontból éppen az ellenkezőjének a 

megfogalmazását olvashatjuk: „…micsoda a halandó – mondom –, hogy 

törődsz vele, és az emberfi a, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt ki-

sebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.” (Zsolt 8,5–6) 

Itt ugyan nem hangzik el semmilyen direkt kijelentés a csendről, de az 

a tapasztalat, amely a zsoltáros szavaiból és gondolatából árad, ki nem 

mondott módon bár, de egyértelműen arra indítja az embert, hogy ez 

iránt érzett csodálatát a szavak nélküli csendben fejezze ki. Leginkább az 

képes kiváltani a csodálatot az Istent kutató emberben, hogy egyszerre 

érzi át az Istentől való távolságát (a zsoltáros a „halandó” szóval fejezi 

ki az örök ellentétet a Teremtő örök Istennel szemben), és egyszerre 

beszél az Isten és ember közelségéről, egészen páratlan kapcsolatáról. 

A 46. zsoltárban éppen az ember kicsinysége, a nyolcadikban pedig a 

nagysága, Istenhez való páratlan kapcsolata az, ami csendre szólítja 

az embert. Ez a csend csak akkor jelenthet a teremtett emberre nézve 

valódi nyugalmat, ha annak forrása az Istenbe vetett hit.

Mindkét tapasztalat az Istennel szembeni pozíciónkról szól, és ez 

bőven nagyobb élménynek bizonyul, mint hogy egyszerű szavakba, akár 

hálaadó imádságba tudjuk önteni érzéseinket. 

„Csendesedjünk el” – az istentisztelet

Liturgikus használatban gyakran mondott felszólítás a „csendesedjünk 

el”. Különösebb magyarázatra nem szorul, hogy nem valamiféle maga-

tartási imperatívuszról van szó, hanem az imádságra hívásról, amelynek 

alapvető eleme a csend. Függetlenül attól, hogy valaki mennyire kötődik 

bármiféle istentiszteleti közösséghez, mindenki számára érezhetően 

megváltozik az istentisztelet hangulata az előbb említett felszólítás 

után. Az Isten megszólítása egészen különleges és egyedülálló része az 

istentiszteletnek. Sőt, a keresztény életünk szempontjából is megha-
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tározó és a hétköznapitól eltérő pillanatok ezek. Jóllehet formailag az 

igehirdetés nem imádság, az imádság szála mégis beleszövődik az egész 

alkalomba, annak minden részébe és elemébe.  

Az előző részben említett zsoltárok (46. és 8.) liturgikai vonatko-

zásban Isten és ember egymáshoz fűződő kapcsolatát ábrázolják. Az 

istentisztelet liturgiájában ennek a pozíciónak, tehát az Isten előtt álló 

ember helyének kifejezése a Kyrie. Bárha mind a mai napig megfi gyel-

hető, hogy a Kyriét a liturgikus használatban a bűnbánattal kapcsolják 

össze, mégsem ez volt az elsődleges jelentése. Közelebb áll az értelme 

a 46. zsoltár idézett verseihez: meghajlunk a legnagyobb Isten előtt. 

Az ember, aki esendő, mégis odamehet a Legnagyobbhoz, és leborulhat 

előtte. Bár formailag a Kyriék mindig szavakkal vagy zenei formákban 

hangoznak el, jelentésük szerint éppen a szavak elégtelenségéből fakadó 

csendről tesznek tanúbizonyságot.  

Előbbiekben a Kyrie liturgikus tételre utaltunk, de az abban tapasztalt 

teológiai gondolat (így gyakorlatban a hívő ember elcsendesedése) nem 

szűkíthető csupán az istentisztelet ezen elemére. Az egész istentisztelet, 

sőt, a keresztény ember egész életét meghatározó attitűddé kell váljék. 

„Csendesedj és némulj el” – a jézusi szó ereje

Az eddigiekben az ember saját csendjéről volt szó, amely az Isten előtti 

megállásának eszköze. Az Újszövetségben azonban olyan összefüggés-

ben is találkozhatunk a csenddel, melyben az evangélista a jézusi szó 

erejét és annak hatására beálló fi zikai és lelki nyugalmat jeleníti meg. 

Egyszerűbben fogalmazva tehát az ember csendje (értsd: nyugalma, 

biztonsága) egy fi zikai jelenség, Jézus csodájának, a világban általunk 

is megtapasztalható valóságának a hatásaként jelenik meg, ezért teoló-

giai jelenséggé válik. Így az idézett bibliai történetben az elcsendesedés 

először a fi zikai világban, érzékszervekkel is észlelhető módon valósul 

meg. Azonban itt nem áll meg a jézusi csoda, hanem épp itt ad teret a 

beálló nyugalom teológiai vonatkozásának: ebből fakad a lelki nyugalom.

A háborgó tenger az evangéliumok több alkalommal használt képe. 

A fi zikai félelemtől, a természeti erők kiszámíthatatlan erejétől való 

félelem mellett spirituális jelentéssel is bír ez a kép. Jézus csodája nem 

csupán arra vonatkozik, hogy az ember túléljen egy félelmetes természe-

ti jelenséget. Az ember háborgó lelkét, békétlenségét Jézus kapcsolatba 

hozza az Istenbe vetett hitével. A viharos tengeren hánykódó tanítványok 

félelmére Jézus szava jelentett megoldást: „Ő pedig felkelt, ráparancsolt 
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a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a 

vihar, és nagy csendesség lett.” (Mk 4,39) A jézusi szónak hatalma van, 

mellyel képes a természetre is hatni. A folytatásban Jézus továbbmegy: 

„Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hite-

tek?” (Mk 4,40) Ha elképzeljük ezt a mondatot, vagy akár bibliodráma 

segítségével feldolgozzuk a történetet, szinte drámai módon halljuk azt 

a nyugalmas csendet, ami körülvette a tanítványok hajóját. Jézus szelíd 

hangja már egészen más lehetett, mint amikor a szeleknek parancsolt. 

A csendesség beállta a tanítványok számára a nyugalmat és a biztonságot 

jelentette. A csend lett a helye és kiindulása az ő hitük formálódásának.

Az idézett textus görög eredeti szövege a következő: ἐγένετο γαλήνη 
μεγάλη. A γαλήνη kifejezést Varga Zsigmond szélcsendnek fordítja, majd 

hozzáteszi, hogy nem másról van itt és a parallel helyeken szó, mint a 

természet teljes és ünnepélyes nyugalmáról.  Ez az ünnepélyes nyugalom 

éppen Jézus szavának eredménye, melyen a tanítványok csodálkoznak.

„Ő azonban hallgatott” – Jézus kihallgatása: a csend ereje

Az evangéliumokban találkozhatunk a csend egészen drámai oldalával 

is. Míg a tengeren megvalósuló csend Jézus hatalmát hivatott egyértel-

művé tenni a tanítványok számára, a kihallgatás közben egészen más 

funkciót tölt be. Máté evangéliumában ezt olvassuk: „A főpap felállt, 

és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? 

Jézus azonban hallgatott.” (ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα) (Mt 26,62–63) Márk to-

vább fokozza a feszültséget, amikor hozzáteszi: „Ő azonban hallgatott, 

és nem válaszolt semmit.” (ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν) (Mk 14,61)

Nem a csend szavával, hanem a hallgatás kifejezésével van itt dol-

gunk (σιωπάω). (A σιωπήszó hallgatást, csendet jelent.) Több alkalommal 

használják az evangéliumok abban az esetben, amikor valaki hallgat (Mt 

26,63; Mk 3,4; 9,34; 14,61; ApCsel 18,9). Ugyanakkor ezen ige imperatí-

vuszát használja Jézus a tenger lecsendesítésénél, melyet az előbbiekben 

vizsgáltunk.

Nem tudhatjuk, hogy Jézus a főpap előtt vajon milyen hosszú ideig 

volt szótlan. Nem tudjuk, vajon vártak-e Jézus megszólalására, nem 

tudjuk, vajon a kínossá váló csendet mennyi idő múlva törte meg a fő-

pap. Mindenesetre a kihallgatás közben tapasztalható váratlan csend 

mindenkit megdöbbentett. A fokozódó feszültség az evangéliumok be-

számolói szerint bosszantotta a körülállókat. Ebben a történetben azzal 

találkozhatunk, hogy a csend képes olyan tartalmat közvetíteni, amelyet 
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semmilyen szó nem tud kifejezni. Jézus hallgatásának sokkal súlyosabb 

mondanivalója van, mint ha beszélt volna. Eszünkbe kell, hogy jusson 

Ézsaiás 53. fejezetének egyik verse: „Amikor kínozták, alázatos maradt, 

száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a 

juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53,7) 

Természetesen ez utóbbi igehely akkor érthető itt, ha Ézsaiás megfelelő 

textusát Krisztusra értelmezzük, számos más értelmezési lehetőség 

mellett. A keresztény teológiai hagyomány ezt az értelmezést a legelső 

időktől alkalmazza.

Jézus kihallgatásának története arról szól a mi összefüggésünkben, 

hogy nemcsak a jézusi szónak (és annak hatására beálló nyugalomnak) 

van hatalma a világ fölött, hanem a csendjének is megdöbbentő ereje 

és mély jelentése van. 

A csend etikája 

Az elcsendesedésre való felszólítást korábban liturgikus környezetben 

értelmeztük, de a hétköznapi életre vonatkoztatva is van jelentése, jól-

lehet más értelemben. Pál leveleiben többször találkozunk a csend etikai 

dimenziójával, amelyben a mindennapi életre ad útmutatást. „Tartsátok 

becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, 

és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.” (1Thessz 

4,11). A Második thesszalonikai levélben hasonló felszólítást olvasha-

tunk: „Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi 

Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén 

éljenek.” (2Thessz 3,12) Folytathatnánk még azokat az igéket, melyek a 

csendes életre, becsületes munkára szólítanak bennünket.

Világos, hogy a megváltozott élet, a Krisztusban élő keresztény ember 

egészen máshogyan viszonyul korábbi életéhez, hite pedig a tetteire is 

kihatással van. Ennek egy gyakorlati vonatkozása az, hogy csendesen 

él. Szó szerinti és végletes értelmezése fi gyelhető meg ezen igéknek 

többek között a kamalduli rend mindennapjaiban. Pál számára ezen 

igék jelentése etikai vonatkozású, és a csendességet a munkavégzéssel 

kapcsolja össze. A thesszalonikai közösségben a vég várása a munkaked-

vet is lefékezte. Emellett a fi zikai munka lenézése sem lehetett idegen 

a közösségtől. A munka hasznának és becsületének helyreállítása Pál 

apostol számára fontos kérdés volt, ennek pedig egyik gyakorlati vo-

natkozása volt a csendes életvitel.
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Kis újszövetségi csendkonkordancia

Az eddigiekben az Újszövetségben található csendekről beszéltünk. Több 

görög megfelelőjét vizsgáltuk és említettük, de ahhoz, hogy világossá 

váljék, milyen árnyalt kifejezéseket használnak a szentírók, álljon most 

itt egy kisebb konkordancia. A táblázat összeállításához a Magyar Biblia-

társulat újfordítású Bibliájának 2014-ben revideált változatát vesszük 

alapul. A magyar mellett az eredeti görög szöveg is megtalálható, a 

kulcsszavak kiemelésével. 

Mt 8,26 De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, 
ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, rápa-
rancsolt a szelekre és a tengerre, és 
minden elcsendesült.

καὶ λέγει αὐτοῖς· Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγό-
πιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς 
ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο 
γαλήνη μεγάλη.

Mk 4,39 Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, 
és azt mondta a tengernek: Hallgass 
el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy 
csendesség lett.

καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ 
εἶπεν τῇ θαλάσσῃ· Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ ἐγένετο γαλήνη 
μεγάλη.

Lk 8,24 Odamentek hozzá, felébresztették, és 
így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! 
Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre 
és a hullámokra, mire azok lecsillapod-
tak, és csendesség lett.

προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγο-
ντες· Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. 
ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ 
τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη.

ApCsel 15,12 Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, 
és meghallgatták Pált és Barnabást, 
amint elbeszélték, milyen nagy jeleket 
és csodákat tett általuk Isten a pogá-
nyok között.

Ἐσίγησεν12 δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον 
Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα 
ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν.

ApCsel 19,35 Végre a város jegyzője lecsende sí-
tette a sokaságot, és így szólt: Efezu-
si férfi ak, van-e olyan em ber, aki ne 
tudná, hogy Efezus városa a nagy 
istennő, Artemisz templomának és 
az ő égből leszállt képének az őrizője?

καταστείλας13 δὲ τὸν ὄχλον ὁ γραμματεύς 
φησιν Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν 
ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων 
πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρ-
τέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς;

ApCsel 21,40 Miután ő megengedte, Pál a lépcső-
kön állva intett kezével a népnek, és 
amikor nagy csend lett, héber nyelven 
így kezdett beszélni:

ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς 
ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ 
λαῷ, πολλῆς δὲ σιγῆς14 γενομένης προσε-
φώνησεν τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ λέγων

  σιγάω – A. aor. ind. sing. 3. alakja. Jelentése: hallgat, csendben van, nem beszél, nem 

szól. Lásd: V  1996, 865. o.
  καταστέλλω – A. aor. part. m. sing. nom. Jelentése: megnyugtat, lecsillapít, visszatart. 

Lásd: V  1996, 523. o.
  σιγή, -ῆς (csend) – Fem. Sing. Gen. Csak az ApCsel 12,40-ben és a Jel 8,1-ben fordul elő 

az Újszövetségben. Lásd: VARGA 1996, 865. o.
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ApCsel 22,2 Mikor hallották, hogy héber nyelven 
szól hozzájuk, még jobban elcsende-
sedtek. 

ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ 
προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον 
ἡσυχίαν.15 καί φησιν.

1Thessz 4,11 …és tartsátok becsületbeli dolognak, 
hogy csendesen éljetek, tegyétek a ma-
gatok dolgát, és saját kezetekkel dol-
gozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.

καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν16 καὶ πράσσειν 
τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, 
καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,

2Thessz 3,12 Az ilyeneknek pedig megparancsol-
juk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk 
Jézus Krisztusban, hogy csendben 
dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.

τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ πα-
ρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα 
μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν 
ἄρτον ἐσθίωσιν.

1Tim 2,2 …a királyokért és minden feljebbva-
lóért, hogy nyugodt és csendes életet 
élhessünk teljes istenfélelemben és 
tisztességben.

ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπε-
ροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον 
διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.

1Tim 2,11 Az asszony csendben tanuljon, teljes 
alázatossággal.

Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑπο-
ταγῇ·

1Tim 2,12 A tanítást azonban az asszonynak nem 
engedem meg, sem azt, hogy a férfi n 
uralkodjék, hanem legyen csendben.

διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ 
αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ̓  εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.

1Pt 3,4 …hanem a szív elrejtett embere a 
szelíd és csendes lélek el nem múló 
díszével: ez értékes Isten előtt.

ἀλλ̓  ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος 
ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ ἡσυχίου καὶ πραέως 
πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
πολυτελές.

Jel 8,1 Amikor feltörte a hetedik pecsétet, 
csend lett a mennyben mintegy fél 
óráig.

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς 
ἡμίωρον.

4.8. A teológiatörténet csendjei
Jézus is sokszor csendben van a szavaira szomjazó sokaság között, füg-

getlenül attól, hogy a körülötte állók milyen indíttatásból akarják őt 

szóra bírni. Amint láthattuk, Jézus csendjének különös teológiai jelen-

tősége van. De Jézus mellett érdemes azt is megvizsgálnunk, hogy vajon 

az Atya csendje is megtapasztalhatóvá válhat-e az emberek számára. 

Több korszakban újra és újra előkerülő gondolat az Isten szavának hi-

ánya vagy az arra való érzéketlenség. A teológusok az Isten csendjéről 

beszélnek ilyenkor. Isten csendje most nem a hívő ember elmélyülésé-

nek színtere, hanem annak a kínzó élménynek a leírása, melyben azt 

tapasztaljuk, hogy az Isten nem szól az emberekhez. A kérdés rendkívül 

összetett, hiszen egyrészt nem objektív valóságról van szó, melyben az 

  ἡσυχία, -ς (csendesség); παρέσχον ἡσυχίαν szó szerint: csendességet idéztek elő (tulaj-

donképpen megadták a csendet). Lásd: VARGA 1996, 430. o.
  ἡσυχάζω – jelentései: némán áll; pihen, abbahagyja a munkát; nyugodt életet él; néma 

marad. – A. inf. impf. Lásd: VARGA 1996, 429. o.
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Isten vagy szól, vagy nem. Ez inkább egyfajta szubjektív, az Istentől 

való elszakítottság mélységes élményéből való felismerés, amelynek 

legpontosabb megfogalmazása nem az, hogy Isten nem szól, hanem az, 

hogy úgy érezzük, hogy Isten nem szól. 

Míg Jézus csendjére a Bibliából viszonylag objektív leírásokat olvasha-

tunk, addig a Szentháromság Isten későbbi korokban tapasztalt csendje 

nem ez az objektív tapasztalat. Az emberek Istentől való távolságának 

leírására – mely kétségkívül az ember bűnének az állandóan fenyegető 

következménye – izgalmas módon az Isten eltávolodásában keresi az 

okot az ezt felületesen kutató és kereső ember. A gyakran hallott kije-

lentés ilyenkor így szól: Isten eltávolodott tőlem, Isten csendben van. 

Hermeneutikai szempontból ez a nem szólás (tulajdonképpen csend) 

is tartalmat és jelentést hordoz, bár jelentése sokkal kínzóbb az ezt 

megtapasztaló teológus számára. A Ószövetségben Sámuel elhívásánál 

olvashatjuk az alábbi mondatot: „Az i  ú Sámuel pedig az Úr szolgája 

volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem 

volt gyakran látomás.” (1Sám 3,1) A csend az általános istenismeret 

hiányának szimbólumaként jelenik meg, már amennyiben el tudjuk 

fogadni, hogy Isten itt csendben volt.

Martin Buber a közelmúltban magyarul megjelent híres vallásfi lo-

zófi ai műve az Istenfogyatkozás, mely az ismert természeti jelenség 

mintájára fogalmazza meg azt, hogy miként takarta el és kényszerítette 

csendben maradásra a fi lozófi a Istent az ember elől.  Anélkül, hogy a 

könyv tartalmába részletesebben belemennénk, csupán az előbb megfo-

galmazott gondolat nyomán mondhatjuk azt, hogy Isten csendjét nem-

csak maga Isten kezdeményezheti, hanem az ember is képes akadályt 

görgetni Isten hangjának meghallása elé, ahogyan ezt pár bekezdéssel 

előbb említettük. Az eredendő bűnt, az Istentől való elszakítottság teo-

lógiai alapjait komolyan vevő teológus inkább az embert teszi felelőssé 

ebben a kérdésben.

A teológusok, lelkészek számára ez más szempontból is rendkívül 

izgalmas kérdés, mert Isten csendjében (tudatos hallgatásában) megszó-

lalni rendkívül kockázatos. Azt az űrt minden kor megpróbálta kitölteni 

a saját hangjával, saját mondanivalójával, melyet az Isten szándékosan 

üresen hagyott. Ennek fordítottja is igaz: amikor Isten elhalmozza a vilá-

got mondanivalóval, legalább annyira helytelen csendben maradni. Isten 

csendjének felismerése ezért folyton kihívás elé állítja a teológusokat. 

Ennek az egyébként távolról sem objektíven eldönthető eseménynek a 

felismerése, hogy Isten csendben van, csakis úgy lehetséges, ha a teo-

lógus mindig számol ezzel a lehetőséggel. „Elismerés illeti azokat, akik 

  B  2017.
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ebben az időben nem tettek úgy, mintha semmi sem történt volna, hanem 

értelmi tisztességre törekedve szembenéztek a keresztény hagyomány 

nagy szavainak elértéktelenedésével…” – írja Vályi.  

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus csendjének objektív, 

Szentírásban rögzített valósága mellett az ember sokszor megtapasztalja 

az Isten csendjét is, mely azonban inkább az ember Istentől való távolsá-

gának, nem pedig az Isten embertől való eltávolodásának tapasztalata.

Rondótéma: 4’33’’ (A bűnös ember csendje)

Ki a teológus? Egyszerű dolgunk lenne fellapozni egy lexikont, és kimá-

solni a teológus címszót. De nem teszem. Máshonnan közelítenék a kér-

déshez. A teológus a csend jó barátja. És a teológus jó barátja a csend. 

Az a teológus, aki nem veszi elég komolyan a csendet, az valahogyan 

nagyon félre fogja ismerni a Mindenhatót. Mert a zajban is meg lehet 

ismerni az istent, de az nem az az isten, akit én nagy I betűvel írok. Az 

a zaj istene. Kisbetűs isten. 

Szokott-e csendben lenni az Isten? Minden bizonnyal szokott. De talán 

korántsem annyiszor, mint amennyiszer én azt gondolom. Mert amikor 

a saját bűneim és életem távolít el az Istentől, akkor a legelső gondola-

tom ennek az eltávolodásnak a láttán az, hogy az Isten távolodik tőlem. 

Én meg sem mozdulok. Sőt, én mindent megteszek. Még többet kínzom 

magamat a kérdéseimmel, még többet olvasok utána, még több szép és 

irodalmi igényű imádságot mondok el, még szebben és szabályosabban 

kulcsolom össze a kezemet. És hogy ennek ellenére nem csökken a távolság 

kettőnk között, az már nem az én hibám. 

Pedig lehet, hogy egyszerűen csendben kellene maradnom. Lehet, 

hogy a szabályosság miatt görcsösen összekulcsolt kezemet végre el 

kellene engednem, és csak az ölembe helyeznem. És végre akkor meg-

hallanám azt, hogy az Isten és közém ékelődő szóáradat és képmutatás 

milyen lendülettel távolít el bennünket egymástól. Rájöhetek arra, hogy 

ha ő csendben van, akkor én is csendben leszek. Akkor majd együtt 

hallgatunk. És nincsenek képmutató szavak, nincsenek szerepek és 

maszkok. Csak a csend leplezetlen valósága. Ismét van bennünk közös: 

mindketten csak ülünk és hallgatunk. És végre ismét halljuk egymás 

lélegzését. A Lelket.

  V   1984, 48. o. 
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Korkép a csend hiányáról 

A 20. és 21. század folyamatainak értékelése nem csupán az eltelt idő 

rövidsége miatt okoz fejtörést a gondolkodóknak. A sok szempontból 

átláthatatlan történések mind más irányba, más meggyőződések fe-

lé húzzák a világ működését és folyamatait megérteni akaró tudóst. 

A világ ilyen sokféle értelmezésével még nem találkoztunk, mint a 20. 

században. Nem arra vállalkozunk, hogy ezek közül akár csak egyet 

is megvizsgáljunk, arra pedig végképp nem, hogy rendet teremtsünk, 

hanem arra, hogy valamilyen átfogó fogalom mögé rendezzünk a folya-

matokban fellelhető, mindenki számára világosan kirajzolódó mintákat. 

Ki kell lépnünk a tudomány fogalomköréből, és azt kell mondanunk 

cseppet sem tudományos kifejezéssel, hogy a felgyorsulás századait 

éljük. Hogy ebben mégis hogyan találhatjuk meg a csendet, igen súlyos 

kérdésnek számít. Ami korábban könnyebben volt elérhető, azért most 

meg kell dolgozni. Nem automatikusan valósul meg a csend. Ugyan azt 

sem jelenthetjük ki minden kétséget kizáróan, hogy korábbi korokban ez 

automatikus lett volna. Az azonban bizonyos, hogy számos, korunkban 

tapasztalható mentális probléma gyökere a megváltozott életritmusban, 

az isteni ritmusból való kiesésben található. Ez persze személyenként 

változik, így aligha adható pontos recept arra, hogy milyennek kellene 

lennie a ritmusunknak ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a mentális – és sok 

esetben szomatikus – sérüléseket. Azért sem adható semmilyen általá-

nos recept a csend megélésére, mert mindannyiunknak más mennyiségű 

és minőségű csendre van szüksége. Nehéz ebben is általánosságban 

fogalmazni, de pár sor erejéig megállapíthatjuk, hogy ha a pszichológia 

kategóriáit, az extrovertált és introvertált csoportosítást használjuk, 

akkor könnyebben leírható, hogy bizonyos beállítottságú embereknek 

hogyan van lehetőségük és igényük a csend és csendesség megélésére. 

A hang imádatának korszaka (extrovertált ideál)

A lélektan és számos más tudomány használja az extrovertált és intro-

vertált kifejezéseket az emberekkel kapcsolatban, amellyel azok egy-

mással és a világgal való kapcsolatát írja le. De a modern tudomány sem 

képes egészen pontos defi níciót adni e két fogalom meghatározására. Így 

a meghatározások száma közel annyi, mint amennyien ezzel a témával 

foglalkoznak. Egyetértés azonban mégis van, mégpedig abban, hogy e 

két kategóriába aszerint csoportosíthatjuk az embereket, hogy azt néz-

zük meg, mennyi külső ingerre van szüksége az illető embernek, hogy 
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jól érezze magát. Az introvertált embernek kevesebb, az extrovertált 

embernek több ingerre van szüksége ehhez.

Különbözőképpen működnek ezek az emberek nemcsak a munka, 

hanem a magánélet, és jelen írás fényében állíthatjuk: az Istennel való 

kapcsolat területén is. Tehát más és más módra van szüksége minden 

embernek, hogy az Isten csendjét meghallja, megélje. Ebből következően 

aligha mondhatnánk olyan univerzális módot az Istenre való fi gyelésre, 

mely mindenki számára ugyanolyan mértékben készíti elő az Istennel 

való találkozást. Ennek számos liturgikai és gyakorlati teológiai vetü-

lete van.

De mégis, hogyan vált kulturális eszményképpé az extroverzió? Susan 

Cain amerikai pszichológus ennek kezdetét Amerika ipari felemelkedésé-

ben látja. Így fogalmaz: „A tágas prérin megbúvó piciny faházak földmű-

velő lakóinak képét rohamos tempóban váltotta fel a metropoliszokban 

nyüzsgő, az »Amerika üzlete az üzlet« jelszó jegyében tevékenykedő 

nemzet tablója.”  Már 1920-ban megfogalmazta Gordon Allport, hogy az 

önbizalom iránti elvárás milyen nagy terhet jelent az emberek számára. 

Az akkori társadalom szerinte az erőszakos és rámenős embert díjazta.

Amellett, hogy Carl Gustav Jung is megjegyezte, hogy az introverzió 

státusza hanyatlóban van, a bécsi pszichológus, Alfred Adler által alko-

tott új kifejezés, a kisebbrendűségi komplexus villámgyorsan terjedt az 

akkori tudósok között. Folytatódott a sor, amikor a 20. század közepén 

a szülők nagy része egyetértett abban, hogy a csendesség elfogadhatat-

lan, szociálisnak, kifelé nyitottnak lenni azonban ideális tulajdonság. 

Ekkorra már kialakult nézet volt az, hogy az introvertált gyermekeket 

valamilyen értelemben problémásnak tekintették, és a társaik iránt 

legnyitottabb extrovertált gyermekeket vélték ideálisnak. A szándékuk 

mögött nem találunk negatív motivációt: egy „életrevaló” gyermek ne-

velése volt a cél, aki a világban és a változó igények között is meg fogja 

találni a helyét, és képes lesz érvényesíteni akaratát. Ezek a gyerme-

kek pedig nemcsak gyermekkorukban találkoztak ezzel az elvárással, 

hanem az egyetemi felvételi eljárása során is megtapasztalták, hogy a 

valódi tudás helyett az extrovertált hallgatók előadása vált sikeressé. 

Hovatovább 1940-ben Paul Buck, a Harvard igazgatója kijelentette, hogy 

a felvételi eljárás során el kell utasítani a túlérzékeny jelentkezőket az 

„egészséges, extrovertált” (sic!) fi úk javára.

  C  2016, 29–30. o.
  Uo. 44. o.
  Uo. 51. o.
  Uo. 53. o.
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Jóllehet jelenkorunkban nincs ily módon kijelentve az extrovertált-

ság primátusa, hatását kimondatlanul is érezzük, ez formálja az üzleti 

életet, ez alakítja a munkavállalásunkat és a munkahelyünkhöz fűző-

dő viszonyunkat. Minden kornál erősebben tapasztalható a mai világ 

önértelmezésében és identitáskereső kérdéseiben is az a nézet, mely 

az extrovertált embereket tartja a világ motorjainak. E felismerésből 

származik az elnevezés is: extrovertált ideál. Nehéz dolguk van tehát 

azoknak, akik ebben a világban keresik a csendet, az introvertált em-

berek legközelebbi barátját, én- és istenkapcsolatuk kifejeződésének 

színterét.

A hangfüggőség kora

Előző témánkból egyenesen következik az is, hogy a jelen emberének 

sokszor kellemetlen érzés a csend. A csend jelentése nem az intimitás 

tere, hanem a szorongásé, melyben azt éli át, hogy most mindenképpen 

meg kell szólalnia. Az, hogy számos háztartásban a televízió akkor is 

be van kapcsolva, amikor senki sem nézi, arra enged következtetni, 

hogy akkor is kellemetlen sok ember számára a csend, amikor annak 

helye lenne, és a hozzátartozói körében nem is kellene félnie az inti-

mitás során feltárulkozó és megmutatkozó esetleges gyengeségektől. 

A probléma egészen nyilvánvalóan összetett, rengeteg tényezőtől függ, 

és ezek feltárása nem képezi ezen írás részét. 

Emellett a csendesnapokra, csenddel kapcsolatos lelkigyakorlatokra 

nagy kereslet mutatkozik. Ebből két dolog következik: egyrészt a csend 

hiánya alapvetően univerzális, mindenkire hatással lévő jelenség társa-

dalmunkban, bármennyire igyekszünk is, alig bírjuk a hétköznapjaink-

ban megvalósítani az általunk elképzelt csendességet. Másrészt pedig az, 

hogy felismerve ezt a korjelenséget, valóban van igény arra, hogy ezen 

változtassanak az emberek. A falusi és tanyasi turizmus utóbbi időben 

tapasztalt fellendülése a csendesség és nyugalom megtapasztalásának 

egyfajta szekuláris változataként is értelmezhető. 

Boldognak mondhatjuk azt az embert, aki felismeri és ki tudja fejezni 

azt, hogy igény jelentkezik benne a csend iránt, vagy egészen egysze-

rűen csak a transzcendens iránt. Hafenscher Károly három ilyen éhsé-

get fogalmaz meg, melyek kifejezik a mai ember útkeresését: éhség a 

transzcendens iránt, éhség a misztikára és éhség a közösségre.

  H  2010, 20–21. o.
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Csendes erő – amikor mégis a csend győz

Az eddigiek alapján joggal gondolhatja az olvasó, hogy a jelenkor ext-

rovertált ideáljából és a kor ilyen értelmű diagnózisából az következik, 

hogy eredményt kizárólag „hangerővel” lehet elérni. Az előző nagy 

részben, melyben a teológiai dimenziót vizsgáltuk, említettük azt a 

bibliai textust, melyben Jézus csendben áll a vallatói előtt, kihallgatása 

közben nem válaszol. Feszültségteli csend az, ami ott megvalósult, mégis 

megannyi jelentést és tartalmat foglal magában és fejez ki. Győzött a 

csend? Ezt a passiótörténet ismeretében nehezen mondhatjuk. Bizonyos 

értelemben igen, más értelemben viszont nem. 

A csendesség egy modern példáját szeretnénk itt idézni. 1955. decem-

ber elsejének kora estéjén az alabamai Montgomeryben viszont egészen 

egyértelműen az introverzió, a csend győzött. Egy egyszerű hölgy száll 

fel a buszra, leül a színes bőrűeknek fenntartott helyek egyikére, és 

amikor a buszsofőr felszólította, hogy adja át a helyét egy fehér bőrűnek, 

akkor kiejtette a száján azt a szót, amely elindítja a század legmegha-

tározóbb polgárjogi mozgalmát. Ez a szó a nem. Rosa Parks neve ezzel 

a szóval vonult be a világtörténelembe, miután tárgyalása napján sok 

ezres tömeg tiltakozik a Holt utcai baptista templomnál, ahol Martin 

Luther King Jr. szól a tömeghez. Bojkottot hirdetnek, mely 381 napig 

tart. Az innen induló mozgalom pedig az egész világot előremozdította 

az egyenlőséghez vezető úton.

Milyen ember lehetett ez a Rosa Parks? A történtek alapján azt felté-

telezhetnénk, hogy igazi vezető, aki tudta, hogy mikor hogyan kell meg-

szólalnia, és tudta előre, hogy egy ilyen helyzetben kimondott egyetlen 

szavával megváltoztathatja a világot. Nem ilyen volt. Csendes ember, aki 

az önéletrajzában arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a csendes is lehet erős. 

A csendnek és az introvertált emberek befelé forduló életének is lehet 

világot megváltoztató ereje. Könyvének címe is erre utal: Csendes erő.

Istennel való találkozásunk: mindennapi káoszból a csendbe

A hívő ember számára a csend nem egy önmagában elérendő és ön-

magában értéket képviselő dolog. Amellett, hogy Isten persze bármi-

lyen körülmények között képes az embert megszólítani, kijelenthetjük, 

hogy mégis általános tapasztalat az, hogy a csendben van a legnagyobb 

esély az Istennel való találkozás megélésére. Sok hívő ember úgy fogal-

mazza meg a napi istenkapcsolatának, imádságának az igényét, hogy 

  C  2016, 15–16. o.
  Uo. 17. o.
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azt mondja: lelki táplálékra van szükség. Az Istenhez közel álló ember 

mindennapi tapasztalata az, hogy a testi ételhez hasonlóan napi lelki 

táplálékra is szüksége van. Erre sokan különítenek el időt, hogy reg-

gel vagy este az Útmutató vagy más, bibliaolvasást segítő kiadványok 

alapján megvalósulhasson a találkozás. Teszik ezt otthonaikban vagy 

bármilyen nyugalmas helyen.

A csend helyei

A csend természetesen bárhol megvalósulhat, többé-kevésbé bármilyen 

környezetet képesek vagyunk a csend színterévé tenni. Ugyanakkor a 

kereszténység életében mindig is voltak hivatalos helyei a csendnek. 

Az egyház számára a templom az istentiszteletek fő színtere, melynek 

különleges atmoszférája megköveteli a csendet. Ez utóbbi megállapí-

tás nem szorul különösebb magyarázatra, bármelyik turisztikai célból 

népszerű templomot megnézzük, a legtöbb turista is érzi és tiszteletben 

tartja a templom sajátos kisugárzásából fakadó csendet. Amikor mi a 

saját közösségi tereinket alakítjuk ki, erre nekünk is törekednünk kell. 

Fontos szempont a hívogató, befogadó kinézet, a békét sugárzó tér, ahol 

otthon érezheti magát a betérő.

Bármelyik templomot említhetnénk, de a csend szempontjából sze-

retnénk egyet kiemelni. Helsinki forgalmas belvárosában 2012-ben 

épült egy nagyon különleges épület. A fi nn építészet gyöngyszemének 

számít ez az egyszerű épület, mely nemzetközi díjjal is büszkélkedhet.  

Hiljaisuuden kappeli – a csend kápolnája nevet viseli a templom, mely 

kívülről aligha tűnik templomnak. Ez a csésze alakú épület nagyon si-

keres a városban élők körében. Kifejezetten azzal a céllal épült, hogy a 

forgalmas belvárosban a csendre vágyók otthonává lehessen pár percre. 

Érdekessége az is, hogy bár liturgikus helynek számít, istentiszteleteket 

nem tartanak benne, jóllehet erre minden lehetőség adott lenne, van 

oltár, vannak padok. Az egyébként ökumenikus kápolna mégis a csend 

hivatalos helye. Bárki betérhet, aki csendre vágyik. Aki személyes be-

szélgetésre vágyik, annak a kápolna melletti épületben van erre lehető-

sége. Beosztás szerint tartanak a különböző felekezetek fogadóórákat, 

így – bár liturgikus célokat a kápolna nem lát el – mégis a találkozás 

színtere lehet az épület. 

  H  2010, 433. o.
  www.discoveringfi nland.com/destination/the-kamppi-chapel-of-silence/. (Megtekin-

tés: 2018. január 19.) 
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Rondótéma: 4’33’’ (Csendben van a világ)

Van helyem, van terem. Van olyan hely, ahová bemehetek imádkozni. Fizi-

kailag is, hiszen gyülekezetbe tartozom, a templomunk az én templomom 

is. És lelkileg is: van belső szobám. Van Istenem, van életem. 

Van időm: van most négy percem és harminchárom másodpercem. 

Nem sok idő, de nem is kevés. Van kedvem ahhoz, hogy felhasználjak 

négy percet és harminchárom másodpercet arra, hogy a világmindenség 

Isten szavát közvetítse. Gyönyörű percek ezek. Mert az Isten szól. Persze 

másképpen, mint én. Isten egészen különleges tartalommal tölti ki ezt 

a bő négy percet. Máskor kínzó a csend. Máskor fél perc is kellemetlen. 

Most négy perc sem elég arra, hogy felfi gyeljek arra a rengeteg neszre, 

amely engem körülvesz.

Lélegzik a világ, lélegzik Isten is. Rohangálnak a kis bogarak. Isten játszik. 

Tavaszodik. Isten ébred. Esik. Isten is tud szomorú lenni? Tud. Valaki megáll 

a templom előtti utcai hirdetőnél, és a böjti alkalmakat bogarássza. Isten 

dolgozik. Madarak is csiripelnek. Isten fütyörészik. Rendben van a világ. 

Csendben van a világ.

Csendben van világ.

A csendben van világ.

A csendben van a Világ.
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A tanulmány célja, hogy képet adjon a napjainkban Magyarországon 

evangélikus hitoktatásban részt vevő tizenévesek imádsághoz való viszo-

nyáról, imádkozási szokásairól. Ennek a korosztálynak, a serdülőkorú-

aknak az életében Erik H. Erikson neves fejlődéspszichológus felfogása 

szerint a vallás több szempontból jelentős szerepet játszik.  Ennek lehet 

egyik megnyilvánulása a jelenlegi kutatás által vizsgált imádkozó ma-

gatartás, amit nagyon nehéz általánosságban, egy egész generációra 

vonatkozóan jellemezni, hiszen az imádság dinamikáját (hogyan) és 

tartalmát (mit) az egyén temperamentuma, személyisége és pillanatnyi 

élményei határozzák meg, miközben minden egyes imádság a Szentlélek 

befolyása alatt valósul meg, tehát sohasem pusztán emberi tevékenység.

Az adatgyűjtésről

Az adatgyűjtés eszközeként online kérdőívet készítettem, mely techni-

kai megoldásában egyrészt igyekezett igazodni az említett korosztály, 

a Z és az α generáció sajátosságaihoz, másrészt lehetővé tette az adatok 

könnyebb felvételét és feldolgozását. A kérdőív a műfajra jellemzőeknek 

megfelelően, valamint a témáját jellemző intimitás miatt természetesen 

önkéntesen és anonim módon került kitöltésre. A magyarországi 11-18 

éves, evangélikus hitoktatásban részt vevő teljes populációt vizsgálni 

kívántam, így megkíséreltem bevonni a kutatásba az ország minden lel-

készét és hitoktatóját, az egyházi fenntartású intézményeket és az állami 

iskolákat egyaránt. Tehát az önkéntesség első lépcsőfokát éppen az ő 

döntésük jelentette a részvétellel kapcsolatban, hiszen kizárólag rajtuk 

keresztül juthatott el a felhívás a diákokhoz. Ebből fakadóan a teljes popu-

  S  1999, 77. o.
  V  2009, 14. o.
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láció megismerése helyett mintavétel valósult meg.  A populáció minden 

tagja egyenlő eséllyel kerülhetett be a mintába, a statisztika szabályai 

szerint a mintát képezők létszáma is megfelelő, ám csak részben tükrö-

zi az alapsokaságnak a jellemzőit, mivel az állami iskolák evangélikus 

hit- és erkölcstanoktatásában részt vevőktől csak elenyésző mennyiségű 

visszajelzés érkezett. Ezért a vizsgálat nem a kijelölt populáció egészére, 

hanem csak az evangélikus fenntartású intézményekben evangélikus hit-

tanra járó populációra vonatkozóan nyújt releváns információkat.  Ebben 

a vonatkozásban az adatfelvételt reprezentatívnak tekintem.  

A kérdőív kitöltői

2017 decembere és 2018 márciusa között a kérdőívet 736 diák töltötte 

ki, ez a szám az evangélikus intézményekben evangélikus hittanra járó 

tanulók 20%-a.  

A válaszadók 93%-a valamelyik evangélikus fenntartású oktatá-

si intézményben tanul evangélikus hittant, 2%-uk más egyház által 

fenntartott iskolában, 5%-uk pedig állami iskola evangélikus hit- és 

erkölcstanoktatásában vesz részt (1. ábra). A 23 evangélikus fenntartású 

általános iskola, középiskola és komplex intézmény közül 9 vett részt a 

vizsgálatban (2. ábra). Úgy tűnik, hogy három intézmény szinte teljes 

körűen megszervezte az adatgyűjtést: az orosházi Székács József Általá-

nos Iskolában és Gimnáziumban 187 (az érintett diákok 67%-a), a fasori 

gimnáziumban 169 (az érintett diákok 75%-a), a soproni líceumban 139 

(az érintett diákok 76%-a) tanuló töltötte ki a kérdőívet.  Mindhárom 

intézményből minden évfolyamra vonatkozóan érkezett adat, és a vá-

laszolók 67%-a ebből a három iskolából került ki. 

A kitöltők között a 84,5%-nyi evangélikus diák mellett 7%-ban ta-

lálhatunk római katolikus és 3%-ban református, valamint 1,5%-ban 

baptista és szintén 1,5%-ban más kisebb felekezetekhez tartozó (pél-

dául szabadkeresztény, unitárius, görögkatolikus, nazarénus, a Golgota 

  Statisztikai fogalmak. http://statisztikus.hu/fuggelek/statisztikai-fogalmak/. (Letöl-

tés: 2018. március 27.)
  Mintavételi eljárások. http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/modszertani-segedanya-

gok/. (Letöltés: 2018. március 27.) 
  A statisztikai adatfelvétel. Az információk forrásai. tudasbazis.sulinet.hu/hu/

szakkepzes/kereskedelem-es-marketing/kereskedelmi-es-marketing-modulok/a-sta-

tisztikai-adatfelvetel-az-informaciok-forrasai/reprezentativ-adatfelvetel/. (Letöltés: 

2018. március 27.)
  A Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztályának adatközlése alapján.
  A Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztályának adatközlése alapján.
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Gyülekezethez és a Hit Gyülekezetéhez tartozó) tartozó tanulókat is. 

A tanulók 2,5%-a nem tartja magát egyik felekezethez tartozónak sem.

A válaszadó 5–12. osztályos tanulók közül 342 (46%) fi ú és 394 (54%) 

lány (3. ábra). Annak ellenére, hogy a szükséges szülői hozzájáruló nyi-

latkozatok beszerzése a 16 éven aluli tanulók esetében nehezíthette az 

adatgyűjtés megszervezését az együttműködő lelkészek, pedagógusok 

számára, a válaszadók többsége (57%) a kiskamasz korosztályból került 

ki: 139 (19%) 5. osztályos, 106 (14%) 8. osztályos, 101 (14%) 6. osztályos 

és 75 (10%) 7. osztályos. Így az 5–8. osztályosok felülreprezentáltan 

vannak jelen a kutatásban, mivel országos szinten az arányuk csak 

44%. Ennek a korcsoportnak összességében 24%-a vett részt a kuta-

tásban. A válaszadók között a 9. osztályosok aránya 12% (86 fő), a 10. 

osztályosok aránya 11% (79 fő), a 11. osztályosok aránya 10% (75 fő) és 

a 12. osztályosok aránya 9,6% (71 fő). Így a 9–12. osztályosok viszont 

alulreprezentáltan vannak jelen (42%) a kutatásban, mivel országos 

szinten az arányuk 53%. Ennek a korcsoportnak összességében 15%-a 

vett részt a kutatásban.  Megállapítható, hogy éppen kétszer annyi 5. 

osztályos vett részt a vizsgálatban, mint amennyi 12. osztályos, és ez 

a tény befolyásolhatja a mérés eredményét. A válaszadási hajlandóság 

talán összefüggésben állhat a pedagógusok részvételi szándékán túl 

azzal is, hogy az 5–6. osztályosok életkori sajátosságai közé tartozik a 

nyitottság általában véve, míg a 12. osztályosokra már a célorientáltság 

(érettségi) jellemző. A többi évfolyam részvétele, így véleménye nagy-

jából hasonló arányban jelenik meg (10-14%) a kutatásban (4. ábra). 

A vizsgált életszakaszban Fowler hitfejlődési szintjei közül még jelen 

van a mitikus – szó szerinti hitmód, jellemző a szintetikus-konvencioná-

lis hit és megjelenik az individuális-refl ektáló hit.  Ezek mindegyikének 

megnyilvánulásai megjelennek a tanulók válaszai között.

A válaszadó tanulók 33%-a az érett gyermekkor és a serdülőkor első 

fázisa közötti átmenetet éli (5–6. évfolyamosok). Az osztrák katolikus 

valláspedagógus, Edgar Josef Korherr ezt az életszakaszt az imádságos 

életre nevelés szempontjából kiemelkedően fontosnak tartja. Szerinte 

ekkor kell maradandóvá tenni az ismert imaszövegek (például a Mi-

atyánk) jó megértését, elő kell segíteni, hogy a gyermekkorban kialakult 

imaszokások (például reggeli és esti ima) megmaradjanak, és tervsze-

rűen rá kell szoktatni a diákokat a formális gyermekes imádságról a 

kötetlen szövegű, személyes, egyre elmélyültebb imádságra.  Megfi -

gyelések szerint ebben az életkorban a vallásos cselekvések értelmének 

  A Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztályának adatközlése alapján.
  Bővebben N  2017, 483–489. o.
  K  2000, 150. o.
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kialakulásában a fi úk és a lányok elgondolása között egyértelműen 

észlelhető különbség van.

A diákok 36%-a, a 7–9. osztályosok a pubertás első fázisában vannak, 

amikor a fi úk és a lányok pszichés fejlődési ritmusa is megállapíthatóan 

eltér egymástól: a lányoknál az érzelmekhez és az alkalmazkodáshoz, 

míg a fi úknál az elhatározáshoz és az önuralomhoz kapcsolódó jellemzők 

kapnak nagyobb jelentőséget.

A tanulók 31%-a serdülő (10–12. osztályosok). Ebben az időszakban ala-

kulhat ki a hittel kapcsolatos személyes magatartás, meggyőződés érettebb 

formája, noha ebben a korban a vallásosság lényegéhez tartozik a vallásos 

magatartás kiegyensúlyozatlansága és a befolyásolásnak való ellenszegü-

lés, amely megnyilvánulhat az iskolai imádság megtagadásában.  Ebben 

az életkorban is felfedezhető különbség a fi úk és a lányok között: míg a 

fi úk Istenre mint tiszta és tökéletes Lényre tekintenek, a lányok számára 

elsősorban a szeretetkapcsolat fontos, melyben Isten tökéletes bizalmas.  

A fi úknak és a lányoknak más a viszonyulása a tárgyi és a személyi va-

lósághoz, eltér az érdeklődésük és az életstílusuk.  A serdülő lányok és 

fi úk etikai orientációjában (gondoskodásközpontú és igazságközpontú 

moralitás) és autonómiatörekvéseiben (önmagát lekötelező autonómia és 

függetlenedési törekvés) is mindenképpen különbség mutatkozik.

A nemek között mutatkozó fejlődéslélektani eltérések miatt fi gyelmet 

fordítottam az imádsághoz való viszony esetleges különbségeire. 

A diákok alapvető viszonyulása az imádsághoz 
mint emberi cselekvéshez
A válaszadók 59%-a nem aktív vallásgyakorló, nem jár semmilyen gyü-

lekezeti alkalomra, nem kapcsolódott be keresztény közösség életébe. 

A kitöltő diákok további 9%-a kizárólag az iskolai alkalmakat tekinti 

olyan keresztény közösségeknek, amelyekhez tartozik (hittanóra, áhítat), 

az ezeken való részvételt viszont valóban keresztény tartalmú közösségi 

élményként éli meg. A válaszadó tanulók 32%-a aktív gyülekezeti tag (5. 

ábra). Ennek a 233 diáknak 13%-a bibliaórára, 24%-a i  úsági órára jár 

rendszeresen, és 46%-a nem nevezte meg pontosan, milyen gyülekezeti 

alkalmakon vesz részt (6. ábra). Az egyházhoz való kötődés erősen függ a 

  Uo. 148. o.
  Uo. 152–153. o.
  Uo. 164–166. o.
  Uo. 220.o.
  Bővebben: R  2011.
  N  2017, 158. o.
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szocializációtól: minél szorosabban kapcsolódnak a szülők az egyházhoz, 

annál erősebb a gyermek későbbi kötődése is, mivel a gyermekkorban 

döntő vallási tapasztalatok alakulnak ki, melyek egész életen át hatnak.  

Ezek a tények jelentősen befolyásolhatják, ám mégsem határozzák meg 

a tanulók imádsággal kapcsolatos alapvető attitűdjét, ugyanis miközben 

a válaszolók kb. 60%-a nem vallásgyakorló, mégis 75%-uk úgy gondolja, 

hogy az imádságnak mint emberi cselekvésnek van értelme. Ebből a di-

ákok közel 50%-a úgy véli, hogy minden esetben, közel 30%-a pedig azt 

gondolja, hogy rendszerint értelmes cselekedet Istenhez fordulni. Tehát 

joggal állíthatjuk, hogy az aktív gyülekezeti tagok és a hitüket az iskolai 

alkalmakon komolyan megélők mellett a hivatalos egyházi körökön kívül 

élő diákok jelentős részének az életében is jut hely az imádság számá-

ra. Ezt az is alátámasztja, hogy a válaszoló diákoknak csak 17%-a nem 

szokott imádkozni. Közülük 9% azért évente néhány alkalommal mégis 

imádkozik, de nagyjából ilyen arányban vannak azok is, akik sohasem 

imádkoznak. Érdekes, hogy a lányok körében a fi úkhoz képest 6%-kal 

kevesebben vannak olyanok, akik nem szoktak imádkozni. Mivel csak 

24% azoknak az aránya, akik kételkednek az imádságnak mint emberi 

megnyilvánulásnak az értelmében, nem alaptalanul feltételezzük, hogy 

köztük is vannak az imádság lehetőségével élő diákok. Ebbe az irányba 

mutat az a tény is, hogy a diákok 66%-a a saját életében fontosnak tart-

ja az imádkozást, közülük is 20% kiemelt jelentőséget tulajdonít neki. 

A lányok között 7%-kal többen tartják nagyon fontosnak az imádságot 

a személyes életükben, mint a fi úk között. A tanulóknak az a körülbelül 

10%-a, akik számára egyáltalán nem fontos az imádság, valószínűleg 

ugyanaz a közel 10% lehet, akik sohasem imádkoznak. A diákok 8%-a 

teljesen elutasító alapviszonyulást mutat, és úgy véli, az imádkozásnak 

mint emberi cselekvésnek nincs értelme (7. ábra).

Az imádság jelenségének defi niálásakor átlagosan minden diák két 

kifejezést használt fel a kérdőívben megadottak közül. A tanulók dön-

tő többsége, 71%-a a kapcsolat, a kommunikáció motívumait emeli ki. 

56%-uk tekint Istennel való kölcsönös kommunikációként az imádságra 

(beszélgetés), 49%-uk hangsúlyozza az ember Istenhez fordulását (beszéd 

Istenhez), és 41%-uk tesz hangsúlyt az Istennel való kapcsolat folyamatos-

ságára (8. ábra). Az imádságfelfogás tekintetében érzékelhető különbség 

mutatkozik a fi ú és a lány tanulók között. A fi úk többsége kevésbé tartotta 

lényegesnek a kommunikáció kölcsönösségét, míg a lányok vélekedése 

szerint a kölcsönösség és az Istennel való állandó kapcsolat lehetősége a 

legfontosabb. Empirikus kutatások is bizonyítják, hogy az emberi élet leg-

mélyebb élményei, a boldogság legfontosabb forrásai a más személyekkel 

  S  1999, 165. o.
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fenntartott, támogatást adó intim kapcsolataink: a szerelem, a barátság, 

a harmonikus kapcsolat szüleinkkel, gyermekeinkkel, testvéreinkkel.  Ez 

teljesen összecseng a Biblia tanításával: a Szentháromság közösségében 

élő Isten az embert saját képmására, a kapcsolatok iránti igény alapvető 

szükségletével teremtette meg. Az imádság az ember számára az élet 

eredeti értelmét, az Istennel való kapcsolatot, a Teremtővel való szabad 

és folyamatos párbeszédet, bensőséges közösséget adja vissza.  

  F  1994, 275. o.
  V  2009, 122–124. o.

7. ábra

8. ábra
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Az imádkozás kezdetei

Arra a kérdésre, ami azt vizsgálja, hogy ki ösztönözte először imádságra 

a diákokat, a válaszadók kb. fele két személyt, közeget jelölt meg, a másik 

fele egyet. A tanulók 15%-a már óvodáskorát megelőzően is imádkozott. 

A lányok körében magasabb ez az arány: kb. 18%, míg a fi úk körében 

11%. Ebben az életszakaszban a családi példa hatása egyértelmű, hiszen 

a gyerekek majdnem 56%-a tanult családi körben imádkozni: 37%-uk 

a szüleitől, közel 19%-uk a nagyszüleitől. Nagyon fontos az első lépés, a 

gyermek jelenléte az imádkozó családi közösségben, ahol megérezheti Isten 

jelenlétét is, majd a saját, egyszerű szavakkal elmondott imái által szemé-

lyes kapcsolatba kerülhet Istennel, és örülhet ennek a kapcsolatnak.  Hogy 

ez ma a családok többségében akadályokba ütközik, azt jelzi az is, hogy a 

válaszadó tanulóknak csak 32%-a vált vagy maradt aktív gyülekezeti tag 

serdülőkorára. A válaszadók közül sokan (25%) óvodáskorukban kezdtek 

el imádkozni. Ezzel összefügghet, hogy a gyerekeknek 24%-a tanult imád-

kozni az ovis hittanon vagy az óvodapedagógustól. Szintén sokan (22%) 

kezdtek el imádkozni kisiskoláskorukban. Ezzel eléggé harmonizál az a 

tény, hogy a diákok közel 25%-a tanult imádkozni az alsós hittantanárától, 

ami azt is jelzi, hogy a családi példa mellett, illetve helyett ebben az élet-

szakaszban jelentős a hitoktatás szerepe és felelőssége a tanulók szemé-

lyes hitéletének fejlődésében. Felső tagozatos korában kezdett imádkozni 

a diákok 15%-a: 10-11 éves korukban a fi úk a lányokhoz képest valamivel 

többen. Középiskolás korától imádkozik a diákok 7%-a: 16-17 éves kortól 

a lányok valamivel többen, mint a fi úk. A tanulóknak mindössze 5%-a je-

lezte, hogy imaéletének kialakulásában felső tagozatos vagy gimnáziumi 

tanára szerepet játszott. A diákok 28%-a tanult a gyülekezetben imádkozni 

lelkésztől vagy gyermekmunkát végzőtől. A kortárs csoport (testvérek, 

barátok) hatása elenyésző a diákok imatanulásában (9–10. ábra).

Az imádkozás külső, formai jellemzői

A diákok 25%-a nem tulajdonít jelentőséget a külső körülményeknek az 

Istenhez való odafordulás szempontjából. Viszont 67%-uk kívánatosnak 

tartja a külső csend meglétét mint a belső csend megteremtését segítő 

külső körülményt. A válaszolók 39%-a azt tartja lényegesnek, hogy 

egyedül lehessen, amikor imádkozik, viszont 11%-uk számára éppen az 

a fontos, hogy más hívőkkel együtt imádkozhasson. A lányok számára 

kicsivel fontosabb, hogy egyedül vonulhassanak ki az emberek közül, 

  C  1996, 77. o.
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mint a fi úk számára (41% és 36%). Viszonylag kevesen igényelnek olyan 

külsőségeket, melyek az áhítatos légkör megteremtését segítik: 12% 

számára segíti az elmélyülést a sötét vagy a félhomály, 7% számára 

a gyertyagyújtás és 4% számára a halk zene is segít megteremteni 

az imádkozáshoz szükséges atmoszférát. A lányok a gyertyagyújtást 

fontosabb kelléknek tartják, mint a háttérzenét (9% és 3%) (11. ábra).

Imádkozásai helyszíneként a válaszadó tanulók zöme három színteret 

is megjelölt. A diákok többsége, 67%-a szokott otthon imádkozni, ám 

9. ábra

10. ábra
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a nemek között ebben a vonatkozásban is eltérés rajzolódik ki: a fi úk 

62%-a imádkozik otthon, a lányoknak pedig 70%-a. Az iskolai áhíta-

tokon a válaszoló diákoknak 65%-a imádkozik, vagyis komolyan veszi 

az elhangzó imádságot; a lányok körében ez az arány 69%, míg a fi úk 

körében 57%. Érdekes információ, hogy a hittanórákon a diákoknak 

csak 50%-a veszi komolyan az imádságot és kapcsolódik be abba vala-

milyen módon, pedig minden válaszadó részt vesz hitoktatásban. Ebben 

a vonatkozásban is aktívabbak a lányok: közülük 54% veszi komolyan a 

közös imát, míg a fi úk közül 44%. Ennek hátterében több lehetséges ok 

között az iskolai közeg kényszerítő volta elleni tiltakozást, az órarendbe 

ékelt hittan megfelelő atmoszférájának a hiányát, vagy esetleg a nem 

megfelelő hitoktatói hozzáállást sejthetjük. Gyülekezetben, templomban 

a lányok 50%-a, a fi úknak 41%-a, tehát az összes válaszolónak 45%-a 

kapcsolódik be az imádkozásba, pedig csak a válaszadók 32%-a aktív 

gyülekezeti tag. Minden bizonnyal közülük kerül ki a 18%, aki egyházi 

táborokban gyakorolja az imádságot. Szintén a diákok 18%-át teszik ki 

azok, akik helyszíntől függetlenül imádkoznak, amikor bármilyen okból 

szükségesnek érzik (12. ábra).

A válaszoló diákok 78%-a imádkozik összekulcsolt kézzel (a fi úk 70%-

a, a lányok 85%-a), ezzel szemben csak 5% imádkozik nyitott tenyérrel. 

A tanulók 46%-a imádkozik ülve (a fi úk 41%-a, a lányok 49%-a), míg 

23%-uk állva. Ez utóbbi valószínűleg az iskolai, az órák előtti és utáni 

imádság gyakorlatával függ össze. A válaszolók 45%-a imádkozik lehaj-

tott fejjel (a fi úk 38%-a, a lányok 50%-a), 42% csukott szemmel, és csak 

11. ábra



Az imádság mint az Istennel való személyes kapcsolat csatornája

275

7%-uk felfelé emelt fejjel. Tehát elmondható, hogy a diákok a nyugati 

keresztény, nyugati protestáns kultúra által gyakorolt külsőségeket 

alkalmaznak, nagy valószínűséggel tanult módon. A tanulók 27%-a 

fekve imádkozik, valószínűleg lefekvéshez és ébredéshez kapcsolódóan. 

Olyan tanuló is van, aki konkrétan jelezte, hogy magzatpózba kupo-

rodva szokott imádkozni. Érdekes, hogy térdelve imádkozik a diákok 

10%-a, feltételezhetően azok, akik római katolikus családi háttérrel 

rendelkeznek. A diákok 2%-a kifejezte, hogy nem tartja lényegesnek 

az imádkozás közbeni testtartást, és bármilyen testhelyzetben szokott 

imádkozni (13. ábra).

Az imádság mint az Istennel való 
személyes kapcsolat csatornája
A kötődésen alapuló személyes kapcsolatoknak központi szerepe van az 

ember életében.  A társak jelenléte önmagában jutalmazó, megerősítő 

jellegű, segíti a stressz, a szorongás és az aggodalom oldását.  A kapcso-

latok fejlődése és a társas interakciók szorosan összefüggnek egymással, 

hiszen az interakciókban kifejeződik az intimitásnak és a vonzalomnak 

  F  1994, 224. o.
  Uo. 230. o.

12. ábra
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az a szintje, mely jellemzi az adott kapcsolatot.  A kapcsolat fejlődé-

sével változik a felek bevonódásának és elkötelezettségének (például 

intenzitás, szeretet, bizalom, kölcsönös függés) mértéke. Az első szint 

két személy kapcsolatában az egyoldalú észrevétel szakasza.  Ahhoz, 

hogy valóban létrejöjjön egy interperszonális kapcsolat, az első fázis, 

a másik személy észlelése után mindenképpen következnie kell a felek 

közötti üzenetcserének, vagyis a kommunikációnak.  A második szint 

a felszínes érintkezés szakasza, amikor elsősorban a szerepeinknek 

megfelelően viselkedünk. A harmadik szint a kölcsönösség szakasza, 

amikor valódi személyes bevonódás valósul meg, és ez eljuthat egészen 

a teljes és kölcsönös azonosulásig.  Az ilyen kapcsolatok megerősítenek 

a pozitív önértékelésünkben, kielégítik a szükségleteinket. Ezek a szoci-

álpszichológiai megfi gyelések az ember és Isten közti interperszonális 

kapcsolatra is jelentős mértékben vonatkoztathatók, így a kérdőíves 

vizsgálat alapján éppen erről az interperszonális kapcsolatról alkotha-

tunk képet a tanulók vonatkozásában.

Az imádkozás gyakorisága mindenképpen utal az Istennel való kap-

csolat intenzitására. A kitöltő diákok 75%-a hetente legalább egyszer 

  Uo. 223. o.
  Uo. 247–249. o.
  Uo. 133. o.
  Uo. 249–251. o.

13. ábra



Az imádság mint az Istennel való személyes kapcsolat csatornája

277

Istenhez fordul. A válaszadó tanulók negyede naponta imádkozik, 17%-a 

pedig naponta többször is. A vizsgálatból az nem derül ki egyértelműen, 

hogy ezek személyes imák-e, vagy az egyházi iskola keretei között el-

hangzó szokásszerű imádságok például a tanítási nap kezdésekor vagy 

befejezésekor. Mivel azonban a diákok 75%-a imádkozik a saját szavai-

val, valószínűsíthetjük, hogy ezek az intézményi elvárásoktól független, 

személyes elcsendesedések. A tanulók 46%-ának imaéletében helyet kap 

a Miatyánk, és 39%-uk imádkozik megtanult imádságokkal (14–15. ábra).

14. ábra

15. ábra
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A válaszadó diákoknak 27%-a kezdi vagy zárja a napját imádsággal 

és mindössze 36% imádkozik az iskolában a tanítási nap elején és vé-

gén, annak ellenére, hogy több intézményben elméletileg osztályszintű 

elcsendesedés zajlik ezekben az időpontokban tanári irányítással, ami 

vallási eseménnyé avatja a teljesen profán tartalmú iskolai, órai munkát 

is.  A tanulóknak csak 23%-a imádkozik étkezéshez kötődően. 

A kérdőív kitöltőinek 45%-a szerint azért van szükségünk az imád-

kozásra, hogy élő kapcsolatban legyünk Istennel, 39% pedig a hitünk 

erejének a megőrzése miatt tartja szükségesnek az imádságot. Tehát 

a diákok jelentős része transzcendens célok miatt tartja fontosnak, 

szükségesnek az imádságot. A tanulók 27, illetve 24%-a állította az 

imádság hátterébe célként a sikeres és boldog, problémamentes életet. 

16, illetve 11% választotta az imádság szükségességének okaként az 

Istennek való megfelelés lehetővé válását (meg tudjuk tenni Isten pa-

rancsait, elnyerjük Isten tetszését). A diákok 3%-a gondolja azt, hogy az 

embernek nincs szüksége imádságra, viszont 1-2%-uk éppen az egészen 

személyes, bensőséges istenkapcsolat iránti igényt fogalmazta meg az 

ima szükségességének okaként. Ezt a kérdést átgondolva a tanulók 75%-

a két választ is megjelölt (16. ábra).

Arra a kérdésre, hogy „Mitől függ, hogy Isten meghallgatja-e az imád-

ságodat?”, a tanulók 44%-a Isten ígéretére hivatkozott teljesen biblikus 

módon: „Ő maga ígérte meg, hogy mindig meghallgatja.” Az erre való 

alapozás a lányok körében erősebben jelen van (48%), mint a fi úk kö-

rében (39%). A diákok 30%-a az imádkozó őszinteségével hozta szoros 

kapcsolatba az imádság meghallgatását. A válaszolók 15%-a még inkább 

a mitikus – szó szerinti hitre jellemzően látja úgy, hogy méltónak kell 

lennie az Istenhez fordulónak arra, hogy Isten meghallgassa őt. A fi úk 

között gyakoribb ez a vélekedés (18%), mint a lányok között (12%). 

A kérdőív kitöltői között vannak olyanok is (6%), akik az imádkozó erős 

akaratával hozzák összefüggésbe az imameghallgatást, 5% pedig vala-

milyen külsőséghez (igényes megfogalmazás, bevált szöveg, testtartás) 

köti. Úgy tűnik, hogy a fi úk között kétszer annyian (7%) tulajdonítanak 

jelentőséget ezeknek a formai jellemzőknek, mint a lányok közül (3%). 

Ezek az eredmények szinkronban vannak egy több mint 30 évvel ezelőtti 

fi nn felméréssel, mely szerint a gyerekek növekedése során a fi gyelem 

az imádkozás külső formájáról az ima belső jelentőségére tevődik át, 

arra, hogy az Istennel való kommunikáció lehetősége biztonságot nyújt  

(17. ábra).

  C  1996, 79. o.
  T  2001, 65–66. o.
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A válaszadó diákok 38%-a teljes mértékben bizonyos afelől, hogy 

Isten meghallgatja az imádságát, és további 18%-uk is határozottan 

biztos ebben. A tanulók 26%-a közepesen biztos abban, hogy imádságai 

meghallgatásra találnak. Ők feltételezésem szerint azonosak lehetnek 

azzal a 24%-kal, akikről korábban kiderült, hogy kételkednek az imád-

ságnak, mint emberi cselekvésnek az értelmében. A tanulók 8%-a nem, 

9%-a pedig egyáltalán nem bízik az imameghallgatásban. Az utóbbi 

két csoport minden bizonnyal azonos lehet azzal a 17%-kal, akikről 

már korábban kiderült, hogy nem szoktak imádkozni, illetve akiknek 

az életében nem játszik szerepet az imádság, és azt, mint jelenséget is 

értelmetlennek tartják.

16. ábra

17. ábra
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A serdülők imáinak motivációi

A személyes kapcsolatok fejlődésében nagy szerep jut az önfeltárásnak, 

mivel ennek köszönhetően jutunk el a kölcsönös, támogató, intim társas 

érintkezéshez,  amelyben nincs titok, nincs tiltás, nincs kényszer.  

A tizenévesek motivációit vizsgálva a tanulók 75%-a két választ is 

megjelölt. Kiderül, hogy közel 40%-uk vigasztalást keres az imádság-

ban, szintén kb. 40%-uk pedig kérései megfogalmazásakor imádkozik, 

tehát valamilyen belső szükséglet kielégítése sarkallja őket az Istennel 

való kapcsolatfelvételre. Érdekes, hogy a vigasz tekintetében viszony-

lag jelentős különbség, 8% jelentkezik a nemek között a lányok javára. 

Körülbelül fele ilyen arányban (20-20%) jeleztek a tanulók valamilyen 

külső tényezőt, formális okot: megszokást, kötelességtudatot vagy egy 

felettes személy (lelkész, hitoktató) felszólítását. Körülbelül 15-15% ne-

vezett meg imádkozási szokásai okaként szocializációs hátteret, illetve 

a hétköznapok miatti szorongást (18. ábra).

Az a szituáció, amelyben a legtöbben (45%) fordulnak Istenhez, a lel-

kiismerettel való harc, a bűntudat megélése. Sokan imádkoznak stresszel 

járó szituációkban: veszélyhelyzetben (39%), vagy ha jó teljesítményt 

kell felmutatniuk (38%), illetve a testi vagy lelki fájdalmakkal járó 

helyzetekben (34%). Ezek az adatok is mutatják, hogy az imádság a 

jó lelki-érzelmi állapot eszköze is, amely századokon át és ma is sok 

szorongó embernek adott, ad enyhülést.  Említésre méltó, hogy fájda-

lom átélése esetén 10%-kal több lány (38%) fogalmazza meg érzéseit 

imában, mint fi ú (28%). Szeretetre és megértésre vágyakozva pedig a 

tanulók 25%-a fordul Istenhez, és ebben az esetben közel kétszer annyi 

lány (31%), mint fi ú (17%), mivel a nők hajlamosabbak az önfeltárásra, 

mint a férfi ak.  Ennek háttere az, hogy bár a személyközi kapcsola-

tokra való irányultság minden ember egyedi személyiségvonása, mégis 

kimutatható, hogy a nők több kötődési viselkedést tanúsítanak, mint a 

férfi ak.  Boldogság, öröm átélésekor a tanulók 27%-a fordul Istenhez, 

és szintén nagy különbség mutatkozik a fi úk (22%) és a lányok között 

(32%). A diákok 5%-a megnevezett még más élethelyzeteket is, me-

lyekben imádkozni szokott, mint például a másokért való közbenjárás. 

A tanulók 2%-a fogalmazta meg azt, hogy élete minden helyzetében 

  F  1994, 270. o.
  Interperszonális kapcsolat. http://www.kx.hu/kepek/iask/hirkepek/Interperszonalis_ 

kapcsolat.pdf. (Letöltés: 2018. április 21.)
  V  2009, 117. o.
  F  1994, 270. o.
  Uo. 225.o.
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Istenhez fordul. Ám a diákok 4%-a éppen az ellenkezőjét jelezte: soha, 

semmilyen élethelyzetben nem imádkozik (19. ábra).

A tizenévesek imái

Minden társas érintkezés első lépése a partner megszólítása, mely-

nek formáit – például a tegeződést vagy magázódást – befolyásolják a 

kulturális konvenciók. Ma már szinte nincs jelen a státusnorma, mely 

szerint a megszólítás a kommunikáló felek társadalmi helyzetén alapult. 

Helyette a szolidaritási norma érvényes napjainkban, melynek alapja 

a felek közötti intimitás: formális, udvarias megszólítást alkalmazunk 

18. ábra

19. ábra
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azok felé, akikkel nem vagyunk bensőséges viszonyban, ám a szorosabb 

kapcsolatokban informális, családias megszólítást használunk.  Így az 

Isten megszólítására használt kifejezések is jelzés értékűek lehetnek a 

diákok Istennel való kapcsolatának mélységére vonatkozóan. A tanulók 

többsége, 55%-a imádságaiban az „Istenem” megszólítást használja. Ez 

a lányokra sokkal inkább jellemző, hiszen közülük 62% szólítja meg így 

Istent, míg a fi úk körében 48%. A második legnépszerűbb megszólítás 

az „Uram”, ezt a tanulók 18%-a használja. A fi úk körében valamivel 

többen (22%), mint a lányok körében (15%). Ezek inkább a megszólított 

hatalmi helyzetére utalnak. A diákok 12%-a alkalmazza az egészen 

személyes „Atya” vagy „Apa” megszólítást. A tanulók 7%-a kifejezetten 

Jézust, 1%-a a Szentlelket szólítja meg az imádságaiban, 1%-uk pedig 

a „Megváltóm” kifejezést használja. A diákok 1%-a jelezte, hogy min-

den megszólítás nélkül imádkozik, vagy barátként, „hétköznapiasan” 

szólítja meg Istent. A tanulók 5%-a nem szólítja meg sehogy, nyilván 

azért, mert nem szokott imádkozni. Egy ilyen diák véleményét érdemes 

megismernünk: „Ha tényleg van Isten, akkor én nem fapofával uramnak 

meg ilyennek hívnám, hanem rendesen a koromnak és generációmnak 

megfelelően összehaverkodnék vele.” (20. ábra)

Változatos képet mutat a serdülők önállóan megfogalmazott vála-

szai alapján, hogy hogyan gondolnak Istenre imádságaik során.  Azt 

  Uo. 143. o.
  „Megbízom benne, örülök, hogy valaki meghallgatja a gondolataimat, kéréseimet, 

sikerélményemet.” 

„…egy olyan emberre gondolok, aki trónján ülve kezét fejemre téve hallgatja meg 

gondjaim.” 

„Mint egy Apára, aki mindig meghallgat és segít, soha nem szid le, akinek mindent 

elmondhatok, mert ő mindig ott van.” 

„Mint egy megbocsátó apára, aki mosolyog azon, ha elrontom azt, amit mondani 

akarok, és nem leszid vagy elfordul.” 

„Az édesapámként, aki mindig mellettem van, aki meghallgat, és aki mindig megbo-

csát, akkor is, amikor mi úgy érezzük, hogy megbocsájthatatlant tettünk.” 

„…segít a gondjaink feldolgozásában, megnyugtat.” 

„…segít, ha szükségem van rá, ha valami nagy terhem van, és tudom, szüleim nem 

tudnak segíteni, akkor leveszi rólam a terhet.” 

„…amit mondok istennek, azt magam elé képzelem.” 

„Úgy gondolok rá, mint valakire, aki meghallgat, és bármit mondok neki, nem fog 

visszaélni azzal.” 

„Egy olyan Isten, aki minden helyzetet átélt már.”

„Arra, aki meghallgat és segít a nehéz helyzetekben, és tudom, hogy ő nem ítél el, ha 

valami rosszat tettem.”

„Tudom, hogy ha egyedül érzem magam, velem van, és ő nem mondja el a titkaimat 

másnak.” 

„Imádságom azért hozzá intézem, mert ő a biztos pont. Tehát én biztonságosnak és 

megértőnek látom őt.”

„Mint egy mindenható Atyára, akinek mindent megmondhatok, és bármilyen kérésem 
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mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a tanulók 80%-ának válasza 

egyértelműen Isten iránti pozitív attitűdöt tükröz, tehát a vele való 

kapcsolatuk legalább a vonzalom szintjén áll a személyközi kapcsolatok 

skáláján.  A gyermeki hitre jellemző módon Isten antropomorf alakját, 

viselkedését – rendszerint idős szakállas bácsi vagy angyal formájában 

vagy aggályom van, tud segíteni. Úgy érzem magam, mintha fi zikailag a tenyerében 

hordozna.” 

„Mint Megváltóm, aki segít rajtam, és nagyon szeret és fi gyel rám, és tudja, mire van 

szükségem, Ő tudja, hogy mi miért történik velem, ezért bizalmasan imádkozom Hozzá.”

„Mint egy szerető apára, akivel az életem minden részét meg akarom osztani, bár ő 

már előre tudja minden kérdésünket/gondolatunkat.” 

„Bizonytalanul, változatos Istenként, akivel folyamatosan változó a kapcsolat, csak-

úgy, mint embertársainkkal, vele is vannak viharosabb és nyugodtabb időszakok.” 

„Úgy érzem, Istennek fontos a mondandóm, ő azért hallgat meg, hogy segítsen, mert 

érdeklik az érzéseim. És úgy érzem, mintha csak a hitem erejével biztatna, szavak 

nélkül, a szeretetével. Ilyenkor úgy tekintek rá, mint egy barátra, mint egy kedves 

testvérre, aki segít, amikor valami történik (akár rossz, akár jó). Mintha ő lenne 

hozzám a legközelebb, és egyben a legtávolabb.” 

„Elmélyedek a gondolataimban, és elképzelem a mennyek országát, ott fent egy nyitott 

kapu vár, és hívogat Isten országába. Istennel beszélgetek, elmondom neki az imádsá-

gom, és ő meghallgat. Az imádság után kinyitom a szemem, és elgondolkodom, hogy 

mit is mondtam vagy kértem tőle.” 

„Mintha én egy önbizalom-hiányos ember lennék, és a legjobb barátom egy magabiztos 

személy lenne.”

„Ő meghallgat, és kiáll mellettem. :)”

„Egy olyan félként, akivel őszinte lehetek, és akinek az igaz oldalamat mutathatom 

meg. Aki tudja ugyanúgy, hogy mi módon telnek a napjaim stb.”
  F  1994, 234. o.

20. ábra
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– a diákok 7%-a képzeli maga elé, és a fi úk között majdnem háromszor 

gyakrabban (11%) találkozunk ezzel a megközelítéssel, mint a lányok 

között (4%). 

Egy kutatás szerint a gyermekkor antropomorf-mitologikus képze-

teiből az átmenetet az i  úkori istenkép fejlődésében azok a fogalmak 

alkotják, melyeket a serdülők a vallásoktatásban sajátítanak el, és 

amelyekkel Istent ábrázolják. A fejlődés következő lépése az erősen 

személyes istenkép, amelyet kevésbé befolyásolnak kívülről átvett és 

megtanult fogalmak.  A megfogalmazott válaszokban ezek a jellemzők 

mind megjelennek. A válaszolók 6%-a Istennek az ember által is felfog-

ható tulajdonságait emeli ki: ők mint megértő, gondoskodó, barátságos, 

jóságos, kedves, együtt érző, esetleg szigorú személyhez fordulnak hoz-

zá. A diákok 9%-a a saját imádság közben átélt érzéseit, viszonyulásait 

hangsúlyozza: szeretettel, bizalommal (háromszor annyi lány, mint fi ú), 

tisztelettel, hálával, örömmel, őszintén, alázattal, vágyakozva szólítja 

meg Istent. Érdekes, hogy ezek közül a fogalmak közül több is (hála és 

öröm) előkerül Luther imádságról szóló 1535-ös útmutatásában Isten 

kegyelmének működése kapcsán, és őszintén remélhetjük, hogy e gye-

rekek számára is a kegyelem nyilvánul meg az imádságos életükben.  

A tanulók 60%-a azt a cselekvést helyezi előtérbe, amelyet Isten érte 

vagy vele tesz, és amelynek a következményét a diák átéli az imádság köz-

ben és után. Különösen is jellemző ez a megközelítés a lányokra, akiknek 

78%-a fogalmazott meg ilyen jellegű választ, míg a fi úk körében csak 

34% fókuszál Isten mindennapokban megmutatkozó cselekvésére. Így 

megtapasztalják a tanulók, hogy Isten szereti, támogatja, megnyugtatja, 

védelmezi, vigasztalja, bátorítja őket; megbocsát nekik és vigyáz rájuk; 

biztonságot, erőt és reményt ad nekik; vezető és tanácsadó a számukra; 

boldoggá teszi őket. Különösen a lányok hangsúlyozzák (30%), hogy Is-

tenhez mint olyan személyhez fordulnak, aki meghallgatja a mondaniva-

lójukat, mégpedig érdeklődve, valóban az imádkozó személyére fi gyelve. 

A fi úk csak fele ilyen arányban tekintenek ilyen módon Istenre. A lányok 

22%-a azt a valakit látja Istenben, aki biztosan segítséget nyújt minden 

körülmények között. A fi úknak csak 12%-a viszonyul így Istenhez. Felté-

telezhető, hogy a meghallgatásra és Isten segítségére összpontosító diákok 

egy részének körében él még a gyermeki hit, mely jobban bízik az imád-

ságban magában, mint Istenben, és amely az imádság segítségével Istent 

az imádkozó szolgálatára akarja kényszeríteni.  Néhányak szemében Isten 

  S  1999, 191. o.
  B  V  2017, 215–225. o. 
  T  2001, 66. o.
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olyan személy, aki ismeri őket, tudja, hogy mi válik javukra, és mindig 

számíthatnak rá. Az ő esetükben már érettebb hitet feltételezhetünk. 

A diákok 17%-a (lányok 19%, fi úk 13%) úgy éli meg az Istennel való 

kapcsolatát, mint valamelyik egészen szoros, szeretetteljes emberi kötő-

dését: 11%-uk szerető szülőként, elsősorban apaként, 5%-uk barátként, 

lelki társként gondol Istenre az imádsága közben. Kutatások is felhívják 

arra a fi gyelmet, hogy a fi atalkori istenkép fejlődésében nagy szerepe 

van a magány megtapasztalásának és az ezt megtörő kapcsolatoknak, 

így az Istennel való kapcsolatnak is.  Érdekes, hogy akad két olyan 

diák, aki Istent bíróként szólítja meg. Van, aki a serdülők idealizálásra 

való hajlamának megfelelően példaképként tekint Istenre. A válaszolók 

között van olyan tanuló is, aki pszichológusként gondol Istenre, ami 

azért érdekes, mert van olyan szerző, aki szerint az imádságnak mint 

az Istennel való személyes kapcsolatnak és a hatékony pszichoterápiás 

kapcsolatnak a hatásai bizonyos párhuzamokat mutatnak, így az imád-

ság egy mély, gyógyító kapcsolat tökéletes megvalósulása.  

A tanulók 11%-a úgy fordul Istenhez, mint mindenható, korlátlan 

hatalommal rendelkező, felsőbbrendű lényhez, valamilyen magasztos 

erőhöz, viszont a diákok 9%-a a Szentháromság valamelyik tagját egé-

szen személyes hangvétellel szólítja meg: Teremtőként, aki őt megal-

kotta, vagy Megváltóként, aki meghalt érte a kereszten. Néhány tanuló 

a Szentlelket hívja segítségül, esetleg Istennek teológiai vizsgálódás 

útján megismerhető tulajdonságait emeli ki: szent, csodatevő. Úrként, 

személyes uraként a fi úk 5%-a gondol Istenre, miközben fohászkodik, 

viszont a lányok esetében az arány csak ennek a fele. Néhány fi ú ese-

tében az is előfordul, hogy főnökként tekint Istenre. Ugyanakkor a fi úk 

4%-a jelzi azt, hogy nem Istenre fi gyel, miközben imádkozik, hanem 

inkább arra, amit el akar mondani, így azt képzeli el. A lányok körében 

ilyesmire nincs példa. Ám a lányok 5%-a úgy gondol Istenre, mint aki 

mindig velük, mellettük van. Néhány tanuló úgy fogalmazott, hogy 

Istenre mindeneként, mentsváraként, kősziklaként gondol. 

A válaszoló tanulók elsöprő többsége (83%) szerint az imádságnak 

őszintének kell lennie. Fokozottan igaz ez a lányokra, akik közül 8%-

kal többen vélekednek így, mint a fi úk közül (86 és 78%). A diákok fele 

fontosnak tartja, hogy az imádságban ne csupán kéréseket fogalmazzunk 

meg, hanem hálát is adjunk és dicsőítsük is Istent. Ebben a vonatkozás-

ban nagyon jelentős különbség mutatkozik a nemek között: a fi úknak 

44%-a, a lányoknak azonban 58%-a vélekedik így. Jóval kevésbé tartják 

hangsúlyosnak, lényegesnek a tizenévesek az imádság formai jellemzőit: 

  S  1999, 191. o.
  V  2009, 125. o.
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mindössze 15% szerint kell tömörnek, lényegre törőnek lennie az imá-

inknak, csak 11-11% gondolja úgy, hogy igényesen kell megfogalmaznunk 

azokat, illetve hogy logikusan, rendszerezetten kell felépítenünk őket. 

A fi úk a logikus, rendszerezett felépítést inkább lényegesnek tartották 

(15%) a szép, választékos megfogalmazással szemben, míg a lányoknál 

ennek éppen a fordítottja tapasztalható: csak 8%-uk számára van jelen-

tősége az ima felépítettségének. A tanulók 7%-ának véleménye szerint 

az imádság legyen a lehető legátfogóbb, és terjedjen ki az élet minél 

több témájára (21. ábra).

A tinédzserek 75%-a imádkozik a családjáért, a családtagjaiért, és 

érdekes, hogy ennél picit kevesebben (73%) jelezték azt, hogy saját 

magukért, a saját életükhöz kapcsolódó dolgokért imádkoznak. Elkép-

zelhetőnek tartom, hogy ez a 2% különbség abból adódik, hogy aki csak 

nagyon ritkán imádkozik, az sem önmagáért fordul Istenhez egy kritikus 

szituációban, hanem szeretteiért. Ugyanakkor a családért való imádság 

tekintetében nagy különbség rajzolódik ki a fi úk és a lányok között: 

míg a fi úknak 71%-a imádkozik önmagáért és 67%-a a családjáért, 

addig a lányoknak 75%-a imádkozik önmagáért és 81%-a a családjáért! 

A tanulóknak 48%-a imádkozik barátaiért, és 41%-a kéri Istent olyan 

emberekért, akik különböző okok miatt nehéz helyzetbe kerültek. Ebben 

a vonatkozásban sem jelentéktelenek a nemek közti eltérések: míg a 

fi úknak csak 41%-a, addig a lányoknak 54%-a imádkozik a barátaiért; 

míg a fi úknak csak 33%-a, addig a lányoknak 48%-a imádkozik nehéz 

helyzetben lévő embertársaiért. A diákok 25-25%-a megszólítja Istent 

a tágabb ismerősi körének problémáival, és imádkozik a hazájáért. 

Érdekes, hogy a válaszadóknak csak 23%-a imádkozik az osztálytársa-

iért, akikkel pedig az ideje legjelentősebb részét együtt tölti. Érdemes 

megemlíteni, hogy a fi úk esetében megelőzi a hazáért való imádság az 

osztálytársakra való gondolást, míg a lányoknál ez fordítva mutatkozik. 

A tanulóknak mindössze 12%-a imádkozik a gyülekezetért, amelyhez 

tartozik, annak ellenére, hogy 32% aktív gyülekezeti tag van a válaszadó 

diákok között, ahogy már korábban láthattuk (22. ábra).

A tinédzserek imádságainak legfőbb témáiként a tanulók problémái 

jelennek meg (67%-nál). A diákok 54%-a megfogalmazza a félelmeit, és 

szintén 54%-a elmondja a vágyait az imádságaiban. Közel 40% feltárja 

a pozitív érzelmeit Isten előtt, de szintén közel 40% a negatív érzéseit, 

viszonyulásait is felvállalja az imáiban. Nagyjából ugyanilyen arányban 

vannak olyanok, akik a kérdéseiket is Isten elé viszik. A diákok 7%-a 

hangsúlyozta, hogy Istennel bármiről, mindenről beszélhet, és 2,5%-uk 

emelte ki az előbbi kategóriákon kívül külön imatémaként a szeretteit: 

családját, barátait. Úgy tűnik, a lányok imáikban jobban teret engednek 

a bennük zajló lelki folyamatok megnyilvánulásainak: míg a fi úknak 
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csak 63%-a, addig a lányoknak 70%-a beszél Istennel a problémáiról; 

míg a fi úknak csak 50%-a, addig a lányoknak 57%-a fogalmazza meg 

a vágyait és félelmeit imádságban; míg a fi úknak mindössze 34%-a be-

szél pozitív és negatív érzelmeiről Istenhez fordulva, addig a lányoknak 

44%-a tesz így (23. ábra).

21. ábra

22. ábra
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A tinédzserek viszonya az előre megfogalmazott 
imádságokhoz 

A kötött szövegű imádságokról a tanulók többsége (56%) pozitívan 

vélekedik. A diákok 36%-a úgy gondolja, hogy a kötött szövegű imák 

lehetnek személyes imádságaink, ha komolyan vesszük a szavaik súlyát. 

Volt olyan diák, aki konkrétan megfogalmazta: „Sokaknak segíthet-

nek, akik nem tudnak saját szavakkal imádkozni.” A válaszolók 19%-a 

úgy érzi, hogy ezek az imák közösségteremtő erővel is rendelkeznek, 

amennyiben közösen mondjuk el őket. Kritikaként azonban ezt emelte 

ki egy diák: „Nem fogalmazzák meg az egyén gondolatait.” Ezzel kap-

csolható össze, hogy a tanulók 15%-a szerint a kötött szövegű imák 

csak megszokás következtében hangzanak el, azonban csak 7% tartja 

őket elcsépeltnek, ezért értelmetlennek. 6% véleménye szerint csak a 

szerzőjük számára hordozhattak egykor mély, átélt tartalmat a ma el-

hangzó kötött szövegű imádságok. Szintén 6% tartja őket unalmasnak, 

és 5% szerint régimódiak ezek az imák. A tanulók 4%-a fogalmazott 

meg további negatív véleményt (24. ábra).

A válaszadó tanulók átlagosan három általuk ismert imádságot jelöl-

tek meg. A diákok 95%-a tudja a legalapvetőbb keresztyén imádságot, 

a Miatyánkot. 67% ismeri az étkezés előtti és utáni imádságokat, 57% 

ismeri Luther Márton reggeli és esti imádságát, 50% tudja a gyerme-

23. ábra
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kek esti imádságát, 30% tudja a gyermekek reggeli imádságát. Ezeken 

kívül a diákoknak csak 3%-a jelezte, hogy ismeri az iskolában használt 

tanulás előtti és utáni imádságokat, 1% pedig katolikus imádságokat is 

tud. Egy tanuló az általános bűnvalló imádságot is ismeri. A legelterjed-

tebb kötött szövegű imádságok ismeretében a lányok járatosabbaknak 

tűnnek, hiszen a fi úk 61%-a, ám a lányok 73%-a tudja az étkezés előtti 

és utáni imádságot; a fi úk 53%-a, míg a lányok 61%-a ismeri Luther 

reggeli és esti imáját; a fi úk 43%-a tudja a gyermekek esti imáját, míg 

a lányoknak 56%-a (25. ábra).

Az iskolai áhítatokon elhangzó, elsősorban kötött szövegű imádságok-

ról a diákok 28%-a nem fogalmazott meg véleményt, hanem csak egy-

24. ábra

25. ábra
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egy tárgyilagos kijelentést tett, például arról, hogy melyik imádságok 

hangzanak el, vagy arról, hogy a lelkész mondja el, olvassa fel. A tanári 

tapasztalataimra alapozott várakozásommal ellentétben a válaszoló 

tanulóknak mindössze 24%-a nyilatkozott kritikusan az áhítatok imád-

sággyakorlatáról. A negatív vélemények között gyakran elfordult, hogy 

az elhangzó imák nem aktuálisak, túl elvontak, túlzottan régiesek és 

monoton hangzásúak. Sokan hozták fel, hogy az előre megfogalmazott, 

gyakran ismétlődő szövegek unalmasak, megszokottságuk miatt nem 

lehetnek személyesek, nem lehetnek őszinték és nem lehet őket komolyan 

venni. A tizenévesek 6%-a pozitív és negatív véleményének is hangot 

adott. Közöttük vannak, akik megfogalmazták, hogy szívesebben imád-

koznak önállóan, saját szavakkal. Olyanok is akadnak, akik fontosnak 

érzik az áhítat alkalmain az Istenhez fordulást, de az általuk komoly-

talannak tartott tömeg elvonja a fi gyelmüket. Valóban fontos, hogy a 

liturgikus közösségbe való betagolódásnak mindenképpen feltétele a 

személyes imádságos kapcsolat Istennel, mert nélküle csupán formális 

a közösségi liturgiában való részvétel.  A diákok 49%-a egyértelműen 

pozitívan viszonyul az áhítatok imáihoz, fontosnak, értékesnek, tar-

talmasnak ítéli meg őket. Érdekes, hogy sokan éppen a megnevezett 

negatívumok ellentétét jelölték meg erényekként, pl. az aktualitást, 

az összeszedettséget, a tömörséget, az érthetőséget, a megszólító erőt. 

Vannak, akik az iskolájuk hagyományai között tartják számon az imád-

ságokat, és sokan kifejezetten a közösség megélését tapasztalják meg 

általuk. Sok diák nagy értékként tartja számon, hogy ezek az imák 

mindenkiért szólnak. Sokak számára erőt, bátorságot adnak a közös 

imák, másokat megnyugtatnak vagy elgondolkodtatnak. Vannak diákok, 

akikben szeretetet keltenek, mások inkább tanulnak belőlük, megint 

mások érzik a tanulást segítő hatásukat. A legtöbben egyszerűen csak 

jóknak, érdekeseknek vagy szépeknek tartják a közös imádságokat, de 

olyan diákok is vannak, akik a meghittséget élik meg az áhítatokon.  

  C  1996, 78. o.
  „Az iskolai áhítatokon elhangzó imák megmaradnak a fejemben.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák sokat változtatnak a viselkedésemen.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák megnyugtatnak, biztonságot adnak.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák összekötnek bennünket.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák lehetnek személyesen az enyémek is!”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák fontosak azok számára, akik nem kényszerből 

vannak ott.”

„Az iskolai áhítatok kiölik az emberből a templomba járás igényét, és nyűggé 

változtatják.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák elgondolkodtatnak engem egyes helyzetekben 

az élet dolgain.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák inkább a közösségre nézve fontosak, egyénenként 

szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki másképp imádkozik.”
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Az iskolai élet más szituációiban: a hittanórákon, az étkezésekhez 

kötődően, a tanítási napok kezdésekor és zárásakor elhangzó imádsá-

gokról nagyon hasonlóan vélekednek a diákok. 32%-uk nem fogalmazott 

meg valós véleményt, hanem csak egy-egy tárgyilagos kijelentést tett, 

például arról, hogy mely imádságok hangzanak el, vagy arról, hogy 

ezeket kívülről megtanulták a gyerekek. A tanulók 25%-a vette kritika 

alá ezeket az imákat is, és az áhítatok imáinak jellemzéséhez hasonló 

vonásokat ragadnak ki ezekre vonatkozóan is. Sokan (13%) kifogásolják, 

hogy unalmasak és csak megszokásból hangzanak el a hittanórai, az 

étkezésekhez kötődő, a tanítási napot kezdő és záró imádságok. Emellett 

többen nem tartják őszintének az iskolai imádságokat, sőt inkább sablo-

nosnak érzik őket, és zavarónak érzékelik, hogy monoton módon mondja 

el az osztály vagy a csoport. Ennél a kérdésnél is több diák rögzítette a 

régimódi, az elcsépelt és a hosszú jelzőket. Vannak olyan diákok, akik 

az imádkozás kötelező voltát sérelmezik. A tanulók 46%-a azonban 

pozitívan viszonyul az iskolai élet imáihoz. 8% kifejezetten fontosnak, 

lényegesnek érzi, hogy naponta elhangozzanak, 6% egyszerűen csak a jó 

jelzőt használta a jellemzésükre (a fi úk közül háromszor annyian, mint a 

lányok közül), és 4% pedig szépnek nevezi őket (ötször annyi lány, mint 

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imákat általában magamnak átfogalmazom, hogy a 

saját helyzetemre passzoló legyen.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák megszokottak, senki sem gondolja őket komolyan.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák borzalmasan egyhangúak, régiek, megszokottak. 

Érdekes... A hittantáborokban, ha megyek (márpedig igenis megyek, mert ha egy jó 

van a hitben, akkor az a jól megszervezett hittantáborok, például a TIREKIFI), ott 

tökre muris, örömteli minden, és nem az a templomi fapofa öregnénis könyöktámaszt 

előidéző, ásítást megindító, bámulatba ejtő unalommal elmormolt szövegek.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák szépek lennének, ha komolyan vennénk őket, 

de néha a tömeg miatt érezheti az ember, hogy… így nem tudok.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák nem az én szavaim, így nem tudom mindig átélni 

vagy megérteni őket. De szeretek a lelkésszel, illetve az egész iskolával együtt imád-

kozni, mert az olyan, mintha a hitünk egyesülne, mint valami menő sci-fi  fi lmben.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák szerintem egy részben rosszak, mert általánosak, 

nem mindenki érezheti magáénak. Másrészt meg jó, hogy vannak, mert sokan nem 

tudják megfogalmazni pontosan, hogy mit szeretnének kérni Istentől.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák a többség számára általában nem jelentenek 

sokat, nem veszik komolyan. Számomra fontosak, nélkülük nem tudnám elkezdeni a 

napomat. Sokszor elgondolkodom rajtuk, mély jelentéstartalommal rendelkeznek.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imákat legtöbben nem veszik komolyan. A Miatyánkot 

szoktuk rendszerint elimádkozni, de sokszor érzem (magamon is), hogy nem vesszük ko-

molyan. Például otthon vagy misén sokkal őszintébben, odaadóbban tudok imádkozni.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák után mindenki lehajtott fejjel a padon fekszik 

és röhög a szomszédjával és beszélget.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák, ha megfelelő átéléssel és komolysággal kezeljük, 

akkor személyes jellegűek is lehetnek.”

„Az iskolai áhítatokon elhangzó imák lényegét és értelmét keresem.”
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fi ú). Sokan – inkább lányok – megnyugvást találnak általuk, többen – 

szintén elsősorban lányok – a közösségformálódás eszközének tartják 

a közös elmondásukat, mások a hasznos kifejezést alkalmazták rájuk, 

és vannak, akiknek kifejezetten segítséget jelentenek ezek a naponta 

elmondott imák. A diákok 10%-a a tartalmukat értékelte, mégpedig az 

érdekes, lényegre törő, elgondolkodtató, tanulságos, változatos jelzőkkel. 

Szintén közel 10% az iskolai közösségben elmondott imák diákokra gya-

korolt pozitív lelki hatását emeli ki: biztatnak, erőt adnak, megérintik 

a lelküket, hitre ösztönöznek, örömöt, békét és szeretetet sugároznak. 

Olyan tanulók is akadnak, akik kihangsúlyozzák, hogy úgy érzik, egész 

életükben emlékezni fognak az iskolában használt imákra.  

Az imádság egyéni és közösségi hatásai

A valódi imádságban lelki nyugalomhoz jut az ember, hiszen átéli Isten 

jelenlétét, megérzi, hogy rábízhatja magát Istenre.  A tanulók nagy 

többségére, 69%-ára megnyugtató hatása van annak, ha imádkozik. Az 

  „Az iskolában elhangzó imák közösséget csinálnak. De csak akkor, ha átgondoljuk azt, 

amit mondunk, nem csak úgy mondjuk, érzéssel kell mondani, különben semmit nem 

ér.”

„Az iskolában elhangzó imák elkezdik vagy befejezik a napot, és ettől egész nap jól 

érzem magam.”

„Az iskolában elhangzó imák sokszor ismeretlenek, de év végére az összeset megis-

merem.”

„Az iskolában elhangzó imák néha üresek, mivel nem mindenki veszi komolyan, és 

befolyásolhatók osztálytársaink, valamit nem tudunk magunkba szállni.”
  „Az iskolában elhangzó imák azért jók, mert együtt mondjuk el, és ebben a közösségben 

jól érezzük magunkat :)”

„Az iskolában elhangzó imák már unalomig ismételtek, de ha szeretnénk, találunk 

bennük mindig valami újat és fontosat az élethelyzetünkre nézve.”

„Az iskolában elhangzó imák segíthetnek önbizalmat nyerni egy dolgozat vagy felelés 

előtt.”

„Az iskolában elhangzó imák néha elcsépeltek már, mert minden tanár ugyanazt 

mondja óra kezdetekor, végekor. Aki viszont saját kitalált imát mond, az sokszor 

pozitív szerintem.”

„Az iskolában elhangzó imák mindig megnyugtatnak. Úgy érzem, hogy senki nem 

piszkálhat vagy bánthatna.”

„Az iskolában elhangzó imák, amik a hittanórán zajlanak, általában nyugodt, meghitt, 

mindenki magába fordul, de amiket már a tanítás végén mondunk, sietősek, mindenki 

rohanna már haza vagy különórára.”

„Az iskolában elmondott imák, amiket »együtt« mondunk sietve csengő után, azoknak 

értelmük nincsen, mert mindenki siet el, viszont amit magunkban fogalmazunk meg 

mi, vagy amikor egy-egy diákot hallok a menzán »Jövel Jézus...«-ozni, annak tényleg 

van értelme.”

„Az iskolában elhangzó imák tanárfüggők, az egyénileg megfogalmazott imádságok 

érdekesebbek.”
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elmondott imádság hatására a diákok 35%-a biztonságban érzi magát, 

bár e tekintetben lényeges különbség mutatható ki a nemek között, mert 

míg a fi úknak csak 31, addig a lányoknak 43%-ára igaz ez. Szintén van 

különbség közöttük abból a szempontból, hogy a fi úk 27%-a számára, 

míg a lányok 35%-a számára válik érzékelhetővé Isten jelenléte az imád-

ság következtében. Összességében ezt a tanulók 32%-a állítja magáról. 

A tanulók 2%-a örömöt él át Istenhez fordulva, 22%-uk erősnek érzi 

magát, erőt merít az imádságból, és 15%-uk elégedettséget érez. Avilai 

Szent Teréz fogalmazta meg azt, hogy Jézus Krisztus az imádságra adott 

válaszként az imádkozó szívét a nyugalom, a béke, a belső harmónia felé 

fordítja.  12% úgy véli, hogy az imádság hatására elfogadóbbá válik 

más emberekkel, tehát képes lesz a felebaráti szeretet mélyebb átélésére. 

A tanulók 2%-a tett említést más pozitív hatásról. A tanulók 10%-ában 

fogalmazódnak meg kérdések, amelyek lehetnek akár kételyek vagy 

a hitükkel, életükkel kapcsolatos bizonytalanságok. A tanulók 3%-át 

felzaklatja, ha imádkozik, 2%-uk pedig bátortalanná válik. A tanulók 

1%-a tett említést más negatív hatásról (26. ábra).

A válaszoló diákok többsége (47%) nem kéri másoktól, hogy imád-

kozzanak érte, ugyanakkor 2% külön megjegyezte, hogy nagyon jól eső, 

megható érzés a számára, ha kérés nélkül imádkozik érte valaki. Akik 

igénylik a közbenjáró imádságot, azok elsősorban a családjukhoz for-

dulnak (34%). Kevesen kérik (11%) barátjukat vagy barátnőjüket, még 

kevesebben kérik (4%) a lelkészüket, hogy vigye őket, kérésüket Isten 

elé. A nemek közötti néhány százalékos eltérés arra utal, hogy a lányok 

valamivel szívesebben fordulnak barátnőjükhöz imakéréssel, mint a 

fi úk a barátaikhoz. Nagyon kevesen (2%) fordulnak a hittantanárukhoz 

imádságot kérve magukért, ami valószínűleg az iskolai közeg formális 

voltának köszönhető. A diákok 2%-a kér közbenjáró imát i  úsági órai 

társától, bár 24% tagja gyülekezeti ifi csoportnak. Érdekes, hogy egy 

minimális különbség arra mutat, hogy a lányok valamivel szívesebben 

kérik hittantanáruk segítségét, mint az ifi s társaikét (27. ábra).

A válaszadó diákok 30%-a nem szokott együtt imádkozni más em-

berekkel, viszont a fi úk és a lányok között e tekintetben is jelentős 

„Az iskolában elhangzó imákat sem veszik sokan komolyan, bár én próbálkozom.”

„Az iskolában elhangzó imák nem minden esetben töltenek el olyan bensőséges ér-

zéssel, mint amilyennel kellene. Ennek oka szerintem az, hogy egy meghatározott 

szövegük van, amit tudni kell a közös imádkozáshoz.”

„Az iskolában elhangzó imák nem személyesek, de különleges érzés együtt imádkozni 

több emberrel.”

„Az iskolában elhangzó imák megmozgatnak, és néha elmondom otthon őket.”

„Az iskolában elhangzó imák a megszokásunk részei, egyszer-egyszer jó elmondani...”

 S  M  2014, 192–206. o. 
  K  1998, 52. o.
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különbség van: a fi úk 37%-a nem imádkozik együtt másokkal, míg a 

lányoknál ez az arány csak 24%. 23% az iskolai osztályban vesz részt 

közös imádságban, minden valószínűség szerint tanítási napot kezdő és 

tanítási napot záró iskolai rituálékhoz kapcsolódóan. 17% a hittancso-

portot jelölte meg olyan közösségként, ahol imádkozni szokott, szintén 

az egyházi iskola keretei között. A diákok 18%-a él meg imaközösséget 

26. ábra

27. ábra
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a családjában, 10%-a pedig a gyülekezeti i  úsági körben. A tanulók 

3%-a imádkozik közösen barátaival (28. ábra).

A vallási fejlődésről szóló minden elmélet központi gondolata, hogy az 

ember vallási fejlődése, benne az imádsággyakorlat alakulása szoros 

kapcsolatban van az életpálya előre meg nem tervezhető tapasztalatai-

val,  ugyanakkor sok fi atal számára 13-16 éves kora között dől el, hogy 

fog-e rendszeresen imádkozni a következő évtizedekben. A fejlődéssel 

járó félénkség nehézséget okozhat a közösségi imádkozásban, ugyan-

akkor elmélyülhet és érettebbé válhat a személyes imádság.  Fontos, 

hogy hitoktatóként, lelkészként, családtagként, imádkozó felnőttként 

segítsünk megfelelő tapasztalatokhoz jutni a fi atalokat, hogy ne hagy-

janak fel az imádkozással. Ebben komoly elméleti és gyakorlati segít-

séget nyújthat a már említett Edgar Josef Korherr Hogyan tanítsunk 

imádkozni? Hogyan tanuljunk imádkozni? című könyve.

  S  1999, 224. o.
  K  1998, 75. o.

28. ábra
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A témaválasztás háttere

Egy egyetemi hallgató számolt be általános iskolás éveinek egyik kiáb-

rándító, ám bizonyos tekintetben talán mégis megerősítő élményéről. 

Iskolai hittanórán feleltették őket egy amúgy szép és fontos imádságból, 

amelyet fejből kellett elmondaniuk az osztály elé állva. Aki nem mondta 

fel az imádságot, egyest kapott. Ő, bár kívülről tudta a szöveget, nem 

volt hajlandó felelni belőle. Az imádságot Istennek akarta elmondani, 

és nem jegyre.

A történet szélsőséges. Remélhetőleg ritkán idézünk elő hasonlóan 

kétes pedagógiai helyzeteket a hittanórákon. Az idézett történet még-

is létező dilemmákra hívja fel fi gyelmünket az imádkozni tanítással 

kapcsolatban. 

A hit- és erkölcstanoktatáson több olyan diákkal is találkozunk, akik 

nem a gyülekezet keretei között szocializálódnak. Vannak, akik család-

jukban sem kaptak útmutatást az imádkozással kapcsolatban. Míg az 

egyházi iskolák életében több alkalom is adódik a hitéleti nevelésre,  így 

például a közösségi imádságba való bekapcsolódásra is, a nem egyházi 

intézményekben sok hit- és erkölcstanra járó diák számára ez a tanóra 

lehet a hitéletről való tanulás elsődleges színtere, s mint ilyen, akár a 

hitélet elsődleges színterévé is válhat. A hittanórai imádkozás tekinte-

tében különösen jelentősek tehát az egyházi és nem egyházi fenntartású 

intézmények közötti különbségek, melyeket az egyes órák folyamatának 

megtervezésekor is fi gyelembe kell venni. Ezért dolgozatom tárgykörét 

  Az imádkozás területét ez több szempontból érinti. Az egyházi iskolákban ünnepi 

istentiszteletekre és heti rendszerességgel áhítatokra kerül sor. Az egyházi év adott 

időszakához egyéni és esetleg közös áhítatra is alkalmat biztosítanak. A tantestület 

egésze részt vesz a gyermekek hitéleti nevelésében napkezdő vagy -végző imádságokkal, 

hitéleti témájú beszélgetésekkel, osztályprogramokkal. Egész praktikusan pedig: míg 

egy egyházi iskolában születhet olyan döntés, hogy az ének-zene órákon tanulják közösen 

végiggondolva az egyházi énekeket, hittanórán pedig alkalomszerűen kerül sor éneklésre, 

ezen énekeket a többi iskolában a hittanórákon kell megtanítani.
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az újdonsága miatt több feldolgozandó kérdést felvető hit- és erkölcstan-

oktatás helyzetére szűkítem. Természetesen jó, ha a „Hogyan tudjuk 

őket bevezetni az imádkozásba?” vagy a „Milyen módszerekkel tanítsuk 

őket imádkozni?” kérdéseket nem pusztán az iskolai hittanóra 45 percé-

ben kell megoldanunk. A hit- és erkölcstanos diákok gyülekezeti életbe 

való bekapcsolásának is megfelelő kereteket, sőt ennek jó rendszerét 

szükséges kialakítani. Így még gazdagabb, teljesebb tartalommal telhet 

meg az imádságról való tanítás, és tágul az imádkozó élet tapasztalati 

horizontja is. Ez az ideális helyzet sok helyen még nem valósult meg. 

Diákjaink közül pedig a legjobb szándék és legalaposabb stratégia el-

lenére sem fogunk tudni mindenkit a gyülekezet életébe betagolni. 

Alapvető fontosságú és elengedhetetlenül szükséges tehát a hittanórai 

imádkozni tanítás és imádkozás lehetőségének minél jobb kihasználása. 

Ebben szükség van mindennapos gyakorlatunk refl exióira, hiszen ezek 

a valláspedagógiai megfontolásokkal és az új ötletekkel együttesen 

járulnak hozzá gyakorlatunk fejlesztéséhez.

Ismerek olyan hitoktatót, aki óra elején maga köré gyűjti imakö-

zösségbe azokat a diákokat, akik szeretnének vele együtt imádkozni. 

A többiek távolabbi padokból fi gyelik őket, amíg végül ők is kedvet 

nem kapnak az imádkozáshoz. A hitoktató tapasztalatai szerint olykor 

hatékonynak bizonyult ez a módszer, ám számos diák esetében inkább 

elidegenítően hat. Ők az imádkozás után is csak elvétve kapcsolódnak be 

a tanóra menetébe. Félő, hogy ez a jó szándékból szabad és természetes 

módszernek szánt önkéntes bekapcsolódás az imaközösségbe végül in-

kább a hittanóra olyan kapujává vált, melynek küszöbe sokak számára 

túl magasnak, a kapun túli miliő pedig talán túl veszélyesnek tűnhet.

Érzékeny és lényegéből fakadóan egészen személyes terület az imád-

kozás. Az imádkozással kapcsolatos tanítást és a hittanórai imádkozást 

is alapos megfontolások nyomán kell tehát előkészíteni, és folyama-

tosan szükséges refl ektálni az ezzel kapcsolatos tapasztalatokra – a 

tanárnak egyénileg, sőt akár kollegiális közösségben is, és lehetőleg a 

hittancsoporttal közösen is. Nem lehet egyszerűen rutinból tenni még 

akkor sem, ha a gondosan kialakított keretek és a tanár személyes imád-

ságos életének kincsei nagy segítséget jelentenek és valláspedagógiai 

szempontból is fontosak. Az imádság témájának feldolgozásához és a 

tanórai imádkozásra való felkészüléshez (beleértve a refl exiókat is) 

szeretnék e tanulmánnyal és benne számos kollégánk tapasztalataival 

és ötleteivel hozzájárulni. 
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Németországi ötletek 
magyarországi alkalmazhatósága
A hittanórai imádkozás témájával kapcsolatban azonban nemcsak ha-

zánkban, de külföldön is érdemes körülnéznünk mind a valláspedagógiai 

megalapozást, mind a jó gyakorlatokat tekintve. Jelen tanulmány ezt 

német területen teszi meg. Németországban ugyanis az elmúlt évti-

zedekben komoly személyiségjogi és valláspedagógiai viták  folytak a 

hittanórai imádkozásról. Ezek nyomán születtek érdekes felmérések,  

melyek eredményéből egyértelművé vált, hogy a hittanórai imádkozás – 

az ezt nem támogató korábbi ajánlások dacára is – a legtöbb hitoktató és 

hitoktatásban részt vevő véleménye szerint igen fontos eleme az iskolai 

hittanóráknak. E felismerések nyomán egyre több elméleti és gyakorlati 

jellegű publikáció jelenik meg a hittanórai imádkozásról, valamint az 

imádkozással, mint hitoktatási témával kapcsolatban is egyre gyakorlat-

orientáltabb megközelítésekkel találkozhatunk. Mindehhez hozzájárul a 

németországi képzési politika kompetenciaorientált fordulata,  melynek 

okán a korábbi problémaorientált hittan tanterveket is kompetenciaorien-

tált változatok követték. E szemléletmód pedig gyakorlatias megközelí-

tésekkel, ötletekkel gazdagíthatja a magyarországi hitoktatókat is.

Természetesen a hitoktatás németországi rendszere – a helyszínét, 

teológiáját, társadalmi kontextusát tekintve a miénkhez többé-kevésbé 

hasonló paraméterek mellett is – más, mint az itthon bevezetett hit- és 

erkölcstanoktatásé. Magyarországon ugyanis vallási és felekezeti szem-

pontból többé-kevésbé homogén csoportokat tanítunk, az evangélikus 

csoportok pedig legtöbbször nem nagy létszámúak (szórványhelyzetben 

akár egy-két fősek), tehát a németországival összevetve hazánkban 

személyes kapcsolódásra több, míg csoportmunkára kevesebb lehetőség 

adódik az órákon. Átfogóbb témákban való elmélyülésre ugyanakkor 

kevesebb idő jut, hiszen a mi heti egy óránkkal szemben Németország-

ban hetente két (sokszor kapcsolt) órával gazdálkodhatnak a hitoktatók. 

Ugyanakkor diákjaink a világnézetileg semlegesnek szánt erkölcstan 

alternatívájaként részesülnek e hitoktatásban,  tehát mindnyájan (vagy 

legalább mindnyájuk családja) valamilyen szempontból motiváltak, 

érdeklődőek lehetnek, ezért döntenek a hitoktatáson való részvétel 

  G  2010, 240−241. o.
  B  2012, 120. o.
  M -L  2013, 24. o. 
  Ez egy nemzetközi összehasonlításban is egészen szabad opció. A legtöbb német tar-

tományban csak a különböző felekezetek hitoktatása között lehetséges választani, így 

tehát sok helyen például számos iszlámhívő diák is az evangélikus hitoktatást választja 

a hitoktatási lehetőségek közül.
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mellett. Az alacsony csoportlétszámból adódhat tehát, hogy elég nagy 

eltérés lehet a különböző csoportok között tagjaik előzetes hittanos 

ismereteiben. Budapesti hittancsoportjaimban például a diákok többsé-

gének iskolába kerülésük előtt is volt már az imádkozáshoz kapcsolódó 

élménye, tapasztalata. Voltak, akik óvodai hitoktatásban vettek részt, 

de többen tanultak imádkozni nagyszüleiktől is – nem formális, hanem 

tartalmilag átgondolt, átbeszélt, olykor kifejezetten kreatív formák 

használatával.  Mindez itt nem csak a rendszeresen templomba járó 

diákokra igaz. Természetesen vannak olyan hittancsoportok hazánkban 

is, melyeket kevésbé vallásos közegből érkező gyermekek alkotnak. 

Örvendetes, ha ők is eljutnak a hitoktatásra. Megállapíthatjuk, hogy 

nálunk is csoportról csoportra változnak a hitoktatáshoz kapcsolódó 

szükségletek és lehetőségek, bár ez a különbözőség hazánkban egyelőre 

inkább a vallásosság és egyházi szocializáció mértékétől, családra – és 

esetleg gyülekezetre – jellemző tapasztalataitól függ, és nem annyira 

egy multikulturális, ezért vallási tekintetben meglehetősen sokszínű tár-

sadalomba való beágyazottságtól, mint Németország esetében. Jelentős 

különbség továbbá, hogy a tantervek kialakításában Magyarországon 

szabad kezet kaptak az egyházak és vallási közösségek. Mind a teológiai, 

mind a valláspedagógiai és pedagógiai megközelítések minősége egyedül 

az egyház és képviselőinek kompetenciájába tartozik. Nem köteleznek 

bennünket meghatározott pedagógiai eljárások alkalmazására, hanem 

az egyházak a fejlesztések tekintetében is észszerű és teológiailag is 

vállalható szabadságot élveznek. Ezért is érdemes tehát a szakmailag 

megalapozott és kipróbált külföldi példákat megvizsgálnunk, s ha – a 

mi kontextusunkban – jónak bizonyulnak, beépítenünk gyakorlatunkba 

annak gazdagítása céljából. Természetesen a felsorakoztatásra kerülő 

szempontokat és ötleteket, miként minden óránkat, gondos mérlegelés 

után kell a csoportra szabni.

Bővebben kell szólnunk a németországi kompetenciaorientált hitokta-

tási stratégiáról. A kompetenciaorientált szemlélet nyilvánvalóan erősít 

egyfajta tudatos módszerességet a tanításban, mely a diákok önálló vagy 

csoportos választási lehetőségeire és kreatív munkájára, többdimenziós 

tapasztalatszerzésére épít. A német hitoktatási stratégiák esetében a 

kompetenciaorientált szemlélet alkalmazása ugyanakkor nem egysze-

rűen a tanári és diákkompetenciák fejlesztésének a hitoktatásba való 

  „Nagymamámmal a Miatyánkot úgy szoktuk imádkozni, hogy minden kérésnél végiggon-

doljuk, megbeszéljük, hogy kikért és miért imádkozunk, mi mindenre vonatkozik az a 

mondat.” (7 éves lány) „Amikor a nagymamámmal vagyunk, a nap folyamán többször is 

imádkozunk, néha csak egész rövid mondatokkal. Ezt nagyon szeretem.” (8 éves fi ú); „Hit-

tanon az oviban (önkormányzati óvoda rk. hittanóráján) imádkozáshoz mindig gyertyát 

gyújtottunk, mert a gyertya füstjével száll fel az imádság Istenhez.” (6,5 éves lány)
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integrációját jelenti. Tantárgyspecifi kus kompetenciát alkottak ugyan-

is, azaz megpróbálták a hitoktatás lényegét a kompetenciaorientáció 

szempontjai szerint megragadni, és ennek megfelelően megfogalmazni 

a hitoktatás célrendszerét és struktúráját. A bajor tantervek  elkészíté-

sekor a müncheni állami oktatáskutató intézet  kompetenciadefi níció-

jához kapcsolódtak, mely szerint „kompetens az a személy, aki kész és 

képes új feladatokat és problémákat megoldani. Ehhez eredményesen 

kell használni tudását és képességeit, értékrendje hátterén kell rá re-

fl ektálnia és ennek nyomán felelősen cselekednie.”  A kompetenciát tehát 

képességek, tudás, megértés, készség, cselekvés, jártasság és motiváció 

együttesen alkotják,  viszont a bajor állami szabályozásban hangsú-

lyosan jelenik meg a szituációk, értékek, normák, akarat és motivációk 

szerepe a kompetenciafejlesztésben, s teszik ma mindezt – magyar peda-

gógusok számára szokatlan módon – állami képzési rendszerük minden 

tantárgyára vonatkozóan deklaráltan a keresztyén emberkép hátterén.  

A vallási kompetenciák tekintetében az evangélikus hitoktatási tanterv 

Ulrich Hemel defi níciójára hivatkozik: „A vallási kompetencia a saját 

vallásossággal – annak különböző dimenzióival és élettörténeti válto-

zásaival együtt – való felelős bánás tanulható és komplex képessége.”  

Ehhez kapcsolódva megjegyzik, hogy éppen ezért alapvető jelentőségű 

a kompetenciaorientált hitoktatásban is a bibliai anyag ismerete, hiszen 

e tudás kerül a különböző szituációkkal összefüggésben alkalmazásra, 

elmélyítésre és újrastrukturálásra.  Ennek megfelelően az alábbiakat 

tekintik a kompetenciaorientált hitoktatás ismertetőjegyeinek: hosz-

szú távú tervezés, egymásra épülő felépítés, személyes tanulási formák 

fontossága, a gyakorlás – ismétlés – elmélyítés – megőrzés formáinak 

fontossága, tanulási és kihívásjellegű szituációk alkalmazása, a cse-

lekvési képességből fakadó motiváció, diákok és tanárok refl exiója a 

tanulási folyamat és eredmények tekintetében, individuális és kreatív 

teljesítménymegerősítés (értékelés).  Mindez az evangélikus hitoktatás-

ban a hitvallási alapokon álló keresztyén hit, az identitás és közösség, 

valamint a vallásosság három tartalmi területén a visszaadás és leírás,  

  Lehrplan Plus: www.lehrplanplus.bayern.de. Az Evangelische Religionslehre tantárgy 

kiválasztásával különböző iskolatípusok és korosztályok hittan tantervei között keres-

hetünk, valamint mintaóraterveket is letölthetünk.
  Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München.
  Handreichung 2014, 13. o.
  Uo. 
  Uo.
  Uo. 14. o.
   Ezért tartalmaznak memoriterlistát is a bajor tantervek.
   Handreichung 2014, 17. o.
  A bibliai nyelvezet és szöveg értése és visszaadásának képessége.
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felismerés és értelmezés,  refl ektálás és ítéletalkotás,  önkifejezés és 

kommunikáció  folyamatkompetenciák segítségével valósul meg. A kom-

petenciaorientált tanulásszervezés korlátait a hitoktatásban két ponton 

tudatosítja a tantervi segédlet. Egyrészt az eredmények mérésekor a 

diákok lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogának fi gyelembe-

vételét említi, másrészt az emberi képességeknek és lehetőségeknek a 

keresztyén emberképből fakadó korlátaira hívja fel a fi gyelmet, s jelzi, 

hogy az ember Isten teremtménye, ezért tehát méltósága nem egyedül 

cselekvőképességében gyökerezik. Több tehát az ember, mint amit önma-

gából kompetenciái által fel tud mutatni. Ennek az elvnek a megfontolását 

és érvényre juttatását a hitoktatók feladatának tekintik. 

A bajor tantervi útmutató megállapításai érdekes adalékokkal szolgál-

nak a kompetenciaorientált szemlélet valláspedagógiai alkalmazásához. 

Különösen fontos, hogy egyrészt kimondottan megőrzi és tudatosítja 

a különböző hitoktatási koncepciók használatának  létjogosultságát 

amellett, hogy szemléletével számos ponton mintegy biztosítékokat szol-

gáltat a hitoktatás minél jobb („eredményesebb”) megvalósulásához.  

Másrészt korszerű és komplex pedagógiai feltételrendszerbe helyezi 

bele a hitoktatás eredeti tartalmait, miközben a gyakorlati alkalmazás 

érdekében fejleszti a résztvevők kompetenciáit. Ennél fontosabb hoza-

déka a hitoktatásnak az imádság témája esetében aligha lehetséges. 

A gyakorlat adta problémakör

Tanulmányom elkészítéséhez a releváns szakirodalom használatán túl 

többek személyes tapasztalatokon alapuló gondolatait hívtam segítségül. 

Spontán beszélgetéseken túl körkérdést is küldtem kérés formájában az 

evangélikus hittantanárok fraternetes listájára,  valamint az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem egyik valláspedagógiai tanegységének résztvevői-

hez  készülő tanulmányommal kapcsolatban. Arra kértem a kollégákat 

mindkét körben, hogy írják le néhány gondolatukat az alábbiakról (tetszés 

   Érzékenység fejlesztése, interpretációs és értelmezési készség szituációk, szövegek, 

képek, tárgyak stb. esetében.
  Saját egzisztenciális és istenkérdéseik, etikai kérdések, cselekvési lehetőségek mások 

szenvedése láttán.
   Nyelvi, zenei, művészeti, játékos kifejezésmódok. Itt szerepel sajátos súlypontként 

az imádság és a liturgia.
  Handreichung 2014, 21. o.
  Uo. 21−24. o.
   E fórumon tíz válasz érkezett, közöttük hét lelkészektől és három hittanároktól.
  A felsőbb éves nappali tagozatos teológushallgatók közül tizennégyen írták le gondo-

lataikat.
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szerint akár mindegyik, akár csak valamelyik szempontról vagy szem-

pontokról): 1. Örömök és nehézségek a hittanórai imádkozással kapcso-

latban; 2. Örömök és nehézségek az imádkozni tanítással kapcsolatban. 

A teológushallgatók válaszaikban természetesen akár saját hitoktatási 

gyakorlatuk élményeiről és tapasztalatairól, akár még a kisdiákként át-

élt hittanóráik emlékeiről is írhattak.  Reprezentativitás szempontjából 

elenyésző a válaszok száma, ezért nem vonhatunk le komoly következte-

téseket ezekből a benyomásokból. Viszont mind a téma fontossága, mind 

a számos leírt módszer és szempont tekintetében fi gyelemre méltóak e 

hozzászólások, melyek létező problémákra és feszültségekre mutatnak 

rá, vagy éppen megerősítő örömökről számolnak be. Hálásan köszönöm 

a válaszadók gondolatait, melyekre mind a problémakör bemutatásakor, 

mind a továbbvivő ötletek összegyűjtésekor hivatkozhatok és építhetek.

Mind a hitoktatással foglalkozók, mind a teológushallgatók hozzászó-

lásaiból kitűnik a vizsgált kérdéskör személyes és ezért érzékeny volta. 

A válaszadók ugyanakkor örömüket is megfogalmazták a témafelvetés 

tényével kapcsolatban. Meglepett, bár érthető, hogy a levelezőlistán 

nyílt levélben elsősorban lelkészek válaszoltak. A három hittantanár 

közül ketten privát levelet írtak, viszont azt egészen alaposan, hosszan. 

Bár hittantanárok kevesebben jeleztek vissza, viszont ők részletesen, 

alapos refl exióval írtak. Közülük ketten átfogó rendszert fejlesztettek 

ki a korosztályi sajátosságok és a csoportok adottságainak fi gyelembe 

vételével saját gyakorlatukban. A hittanórai imádkozásban vannak, akik 

inkább bevált formákra, módszerekre támaszkodnak, mások bátrab-

ban kísérleteznek új formák és módszerek beépítésével gyakorlatukba. 

Akik kísérleteznek, általában diákjaikkal közösen refl ektálnak közös 

élményeikre, s az így megbeszélt tapasztalatok fi gyelembevételével 

alakítják közös imádkozási gyakorlatukat. Teológushallgatók esetében 

örömmel láttam, hogy több oldalról próbálják megközelíteni e kérdést, 

sokféle – tanulmányi, olvasmányi, gyakorlati, hitéleti, saját élményű – 

tapasztalataikra aktívan refl ektálnak, hangsúlyosan foglalkoznak az 

imádkozás témájával szolgálatukra készülve. Közülük többen kérdéseket 

is megfogalmaztak, olykor névvel is.

Két több hallgató által említett problémakör további vizsgálatot igé-

nyel. Egyrészt három hallgató is jelezte, hogy hiteles és fontos gyermek-

kori imádságtapasztalataikat, melyek jellemzően még iskoláskoruk előtt 

családi körben alapozódtak meg, kamaszkorukban rossz tapasztalatok 

követték. Három esetben a (nem evangélikus) egyházi iskolai vagy gyü-

lekezeti közösségben átélt „kötelező imádkozás” mint „emberi rendszer” 

  Hatan írtak saját hittantanítási tapasztalatukról, 11-en sajátélményű tapasztalatokat 

jegyeztek le iskolás korukból. (Mindkettőről három fő.)
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hozta e rossz tapasztalatot. Talán a kamaszkor kritikusan egyenes látás-

módjával is összefügghet e probléma, ám mindenképp körültekintésre és 

továbbgondolásra kell hogy sarkallja a gyülekezet és iskola közösségében 

imádkozásért felelősséget viselő szakembereket. E kérdésnél is preg-

nánsabban merültek fel a hallgatók válaszaiban az imaközösségekkel 

kapcsolatos vegyes tapasztalatok. Heten, tehát a válaszadó hallgatók 

fele (egyúttal a saját diákkori tapasztalataikról beszámoló tizenegy fő 

többsége) tesz említést a – főként nagy létszámú – imaközösségekkel kap-

csolatos frusztrációjáról. E jelzések olykor nyilvánvaló érzelmi érintett-

séget, haragot vagy kétségbeesést tükröznek. Egyik – többek válaszaival 

is összecsengő – válasz írója az imaközösség során átélt frusztrációjáról 

így szólt: „Hiába mondják, hogy nem kötelező, lehet magunkban imád-

kozni, amikor mindenki megszólalt körülöttem, csak én nem, felment 

a vérnyomásom, és frusztrált az egész helyzet, alig vártam, hogy vége 

legyen egyszer.”  Tartalmi összefüggésre is rávilágított, aki ezt írta: 

„Amikor kamasz fejjel szembesültem azzal egy imaközösségben, hogy 

mindenki hangosan imádkozott, én sem akartam kilógni a sorból, de itt 

a hangsúly, a fi gyelem arra terelődött, hogy hogyan imádkozom mások 

előtt, ez célt tévesztett.” Az érem másik oldala, amikor valaki éppen azt 

fájlalja, hogy mások nem mernek megszólalni a közösségben; és úgy ítélik 

meg, hogy sokak közösségben elmondott imádsága igen „távoli, hiányos 

istenkapcsolatot tükröz”. Nem lehet a kérdést egyszerűen elintézni azzal, 

hogy felesleges frusztrálódni a közösségben, hiszen mindenki egyszerűen 

csak Istenhez szól keresztyén testvérek körében is. Az emberi közösség 

az imakörben is egyéni különbözőségeket hordozó közösség, ahol, úgy 

tűnik, az Istennel való beszélgetésen és egymás imában hordozásán túl 

másfajta – nem szándékolt – szempontok is megjelenhetnek. Érdemes 

volna behatóbban is foglalkozni e sajátos dinamikákkal. Szakirodalmat 

az imaközösségekkel kapcsolatos tapasztalatokról csak elvétve talál-

tam.  Viszont az imádsággal kapcsolatos számos valláspszichológiai 

kutatás  ráirányítja a fi gyelmet az imaélet sokrétű egyéni mintázata-

ira, melyek a nem homogén vallási szocializációs környezetből érkező 

fi atalok egyetemi imaközösségében jelentős eltéréseket mutathatnak, 

és félreértésekhez, feszültségekhez is vezethetnek. Az imaközösségben 

való részvétel a résztvevőktől tehát jelentős autonómiát, nyitottságot, 

  Egy másik hasonló észrevétel: „Amikor bárki hangosan imádkozhat, inkább kínos, és 

olyan érzés, mintha kötelező lenne felszólalni, hogy a kínos csendet megtörd.” 
  Az internetről sikerült egy gyakorlati és egy igei útmutatást letölteni a témában. 

Szakirodalmi fejezetet e problémához nem találtam.
  Számos releváns kutatás összefoglalása és bibliográfi ája megtalálható Megan L. 

K : The Nature of Christian Prayer című tanulmányban: https://www.mckendree.edu/

academics/scholars/issue5/king.htm. (Megtekintés: 2018. május 5.)
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bizalmat és toleranciát igényel. Ezek hiánya a jó szándék ellenére is 

problémát jelenthet. E problémák megelőzésében és kezelésében a tu-

datos felkészülés, felkészítés, őszinte refl ektálás fontos szerepet tölthet 

be. Fontos tisztázni, hogy bár imatéma lehet a közösség épülése, és jó 

esetben erősíti is a benne részt vevők közösségét, de az imaközösséget 

ne állítsuk direkt módon a közösségépítés szolgálatába, netán a kö-

zösséghez tartozás kritériumaként a tagok elé, hanem egyszerűen az 

eredeti értelmét lássuk benne: Isten és emberek kommunikációjának 

csodálatos lehetőségét. Míg a valódi közösségépítés a bizalommal teli 

légkör megerősítése által támogathatja az imaközösség elmélyülését, 

az imaközösség pedig segítheti a közösségi életet, sőt fontos gesztus is 

lehet a közösségbe belépők felé, a közösség életének kezdetén vagy a 

régebbi közösséghez újonnan kapcsolódók esetében azonban számítani 

kell arra, hogy az imaközösség gyakorlása komoly kihívást jelenthet a 

résztvevők számára. Ha pedig a szokatlan helyzetből fakadó problémák 

feldolgozatlanul vagy elismerhetetlenül maradnak, tartósan frusztrá-

lódhatnak a résztvevők, s ez rombolja magát az imádkozó közösséget is. 

Könnyen belátható, hogy aki korábbi vallási szocializációja során nem 

találkozott imaközösséggel,  az az első alkalmakkor még valószínűleg 

nehezen tud a szükséges spontaneitással és őszinte komolysággal szemé-

lyes imádságot elmondani a közösségben. Számára ez a miliő ismeret-

len, így akár veszélyeket is sejtethet, de mindenképpen tanulandó még. 

Ha pedig még társait sem ismeri, akár a közösségbe való beépüléssel 

kapcsolatos félelmek és érdekek is befolyásolhatják, miközben valójá-

ban az imádságra kellene és szeretne koncentrálni. Hasonló helyzetben 

vannak azok is, akik inkább nem szólalnak meg, de nem tudhatják, ezt 

vajon hogyan értékelik a közösségben „rutinosan” imádkozó társak. 

Ráadásul a rákészülés, a ráhangolódás szükségessége vagy az esetleges 

kiüresedés is meghatározhatja az imaközösség-tapasztalatot. Az ima-

közösségek összefüggésében merült fel az a kérdés, hogy élmény-e az 

imádkozás: az imádkozástól szükségszerűen jobban kell éreznie magát 

az imádkozónak? A kérdés hátterében ilyen – egyéni vagy közösségi 

– elvárások lehetnek. Logikusnak tűnhet egy igenlő válasz, ám fon-

tos, hogy bár az emberek közötti kommunikációban is törekszünk a jó 

hangulatú, építő diskurzusra, ez mégsem jelent még a legjobb szándék 

mellett sem mindig élményt, hiszen sokszor nem az élményszerzés a 

funkciója a beszélgetésnek. Lehetnek olyan elhúzódó kérdések, melyekre 

sokáig nem kap választ az imádkozó, tehát küzdelme sem kap azonnal 

   Többen először a hittudományi egyetemre kerülve találkoznak ezzel az imádkozási 

gyakorlattal, még akkor is, ha több éve aktív tagjai evangélikus gyülekezetnek, és hívő 

keresztyén családban nőttek is fel, sőt akár személyes megtérési élményük is volt már.
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megnyugtató lezárást. Természetesen ez az imádság is adhat bizonyos 

„élményt”, ám nem biztos, hogy „jobban érzem magamat tőle”. Érdemes 

tehát akár felnőtt, akár gyermekközösségben e küzdelmes imádkozások 

lehetőségére is rámutatni akár próbatételként is. Az imaközösség-tapasz-

talatok ugyan ez esetben is túlmutatnak a hittanórák problematikáján, 

mégis foglalkoznunk kell velük, egyrészt a válaszadók megbecsülése és 

a felvetett probléma súlya okán, másrészt pedig mivel a hitoktatásban 

is többszörösen felvetődik a kérdés, hogy miként tehető személyesebbé 

(esetleg átélhetőbben közösségivé) az imádkozás a praktikusan kötött 

szövegű vagy vezetett imádkozások esetében és azokon túl.

A hittanórai imádkozással kapcsolatban jelzett problémák egy része a 

körülményekhez, illetve szervezési nehézségekhez kapcsolódik. A válasz-

adók említik az óra elején „még” vagy az óra végén „már” fegyelmezetlen 

gyermekek problémáját. Jóllehet ezt olykor a következő csoport érkezése, 

ajtónyitogatása is tetézi vagy előidézi, egy lelkész az örömök között szá-

molt be arról, hogy míg ő ezekben a zaklatott pillanatokban már akár le 

is mondana az óra végi imádkozásról, diákjai akkor is kérik a záró imád-

ság elmondását. Nem könnyű tehát a körülmények diktálta észszerűség 

és a következetes liturgikus keret betartása között egyensúlyozni ilyen 

helyzetekben. Érdekes és fontos tapasztalat, hogy bár észszerűnek tűnne 

az ilyen helyzetekben az imádkozás elhagyása (és bizonyára vannak is 

olyan csoportok, ahol ez ilyen esetben valóban helyes megoldásnak tű-

nik), bizonyos csoportokban a gyermekek akár még zajban is fontosnak 

érzik az imádság elmondását, és erre kérik hitoktatójukat. 

Mindemellett megjelenik a teológushallgatók válaszaiban a lelki rá-

készülés igénye, mellyel fontos szempont kerül be az imádkozni tanítás 

elméleti kérdései közé és a hittanórára való készülés menetébe egyaránt. 

Ha imádkozunk a hittanórán, akkor arra is lehet és érdemes készülni. 

Akár bevált módszerek vagy kötött szövegek használata esetén is érde-

mes átgondolni a csoport életkori és más sajátosságait, valamint az őket 

érintő helyzeteket, témákat, esetleg az adott órai tananyag kapcsolódási 

pontjait, és meggondolni, mindez miként lehet jelen lelki életükben, 

mit és hogyan lehet tehát „Isten elé vinni”. Az előre átgondolás, ráhan-

golódás, imádságban való hordozás mellett bevált óraszervezési mód, 

hogy az óra kezdetén a résztvevők önkéntes alapon beszámolnak olyan 

számunkra fontos napi vagy heti történésekről, amelyek foglalkoztatják 

őket. Lehet akár ezt a kört is rövid imádsággal zárni, ha már tudatosí-

tottuk, hogy a beszélgetés is Isten jelenlétében zajlik. Vagy lehet utána 

feltenni a kérdést, hogy milyen témák kerüljenek be a közös imádságba. 

Többen felvetik, hogy a saját szavakkal történő imádkozásra való 

biztatás gyakran akadályokba ütközik. Ilyenkor hatékonynak bizonyul-

tak a játékos vagy éppen egészen természetes, kommunikatív megoldá-
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sok, mint egyszerűen egyszavas imádságok vagy cédulákra írás, netán 

egyszerűen csak Isten megszólításának önálló megválasztása, mely a 

mondanivalót indirekt módon tette személyessé, s egyúttal oldotta is a 

megszólalót. Sarkalatos problémaként merült fel a „kötelező” megszóla-

lás kérdése az imakörben vagy akár a hittanórai közegben. A gyermekek 

imádságának önkéntes jellegét még a játékos formájú imádkozás és 

gyülekezetben szocializált gyermekközösség esetén is biztosítani kell. 

Nem elég, ha ennek biztosítása néhány szóval történik az imádkozás 

bevezetéseképpen, hanem a tanulási folyamatban kell tudatosítani az 

imádság mint az Istennel való kommunikáció őszinteséget és komolysá-

gát, hogy minden körülménynél fontosabb lehessen e tartalmi szempont. 

Érdemes megemlíteni ugyanakkor, hogy többen a pozitív tapasztalataik 

között említik azokat az alkalmakat, amikor a diákok önállóan vagy saját 

kezdeményezésre kezdenek imádkozni, előfordul, hogy éppen a közösség 

beteg vagy bajban lévő tagjáért. Meg kell említeni még vezetett imádság 

esetén a szándékosan mással foglalkozó diákok problémájával kapcso-

latban, hogy nem visz előre, ha ebből mindjárt a gyermek vagy szülei 

imádkozáshoz vagy hitoktatáshoz való hozzáállására következtetünk. 

Célravezetőbb, ha megpróbálunk megbarátkozni a gyermekkel, ráhan-

golódni helyzetére, valamint az óra felépítésével és saját pedagógiai 

működésünkkel kapcsolatos jelzésként fogjuk fel e diákok ténykedését, 

s megpróbálunk e kompetenciánkba tartozó területen kedvező változást 

előidézni a probléma megoldása érdekében. Ilyen változtatás lehet akár 

a kötött és szabad, begyakorolt és újszerű, szavakba öntött vagy viszony-

lag szabad asszociációval fűzött imamódok észszerű váltogatása, akár 

egy előre követhető rendszer alapján is, vagy kooperatívan összeállított 

saját (akár digitális) csoportimakönyv segítségével. 

Komoly kérdés az imameghallgatások problematikája. Nyilvánvaló, 

hogy ezzel kapcsolatban a gyermekek saját tapasztalataik és tanulmá-

nyaik egybevetésével igyekeznek életkori sajátosságaiknak megfelelő 

magyarázatokat találni. E kérdések megválaszolása hosszas keresés, 

dilemmázás eredménye lehet, amellyel mindig és még ezután is számos 

újabb kihívás talál az imádkozóra. Egyértelmű tehát, hogy nem előre 

elkészített válaszok kifejtése hozhat eredményt, sőt a válaszkeresési 

folyamat megfelelő támogatása sem egyszerűen hasonló gondolatme-

netek és eredményük bemutatásával történik, hanem ebben akár gon-

dolkodtató, látókör-szélesítő és új kapcsolódásokat aktivizáló biblikus 

feladatok feletti töprengés orientálhat.

Érdekes, hogy az imádkozni tanítás kérdésére jellemzően nem a ki-

fejezetten imádkozásról szóló hittanórai témákat vagy bibliai anyagot 

feldolgozó órákat említették a válaszadók. Viszont a hittanórai imád-

ságot mintegy kísérő vagy megelőző, időnként tudatosító lehetőségként 
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többen említik a Miatyánk tartalmi átgondoltatását. Egy-egy aktuális 

(akár havonta kiválasztott) zsoltárvers fejből való elmondása imádko-

zási módként jelent meg, de kapcsolódhat ehhez az adott zsoltárról való 

tanulás lehetősége is. Hasonló lehetőség adódik a tudatosan kiválasztott 

és akár himnológiai tartalmakkal együtt bemutatott énekek használa-

takor is. Az imádkozni tanítás tehát alapvetően a hittanórai imádkozás 

praxisa kapcsán került tárgyalásra. Ez jelezheti, avagy kívánatos volna, 

hogy jelezze a hittanórai imádkozás és az imádkozásról való tanulás 

szoros kapcsolatát, amely akár a magyarországi hitoktatás egy izgal-

mas sajátossága is lehet vagy lehetne. E kapcsolat tartalmi gazdagítása 

érdekében emelek ki alább gyakorlatorientált hittanórai impulzusokat.

Szempontok az imádkozni tanításhoz 
és a hittanórai imádkozáshoz
Mielőtt a – kompetenciaorientált jellegű – módszerekből ízelítőt kap-

nánk, fontos megjegyezni, hogy valójában nem az imádkozás formái a 

döntők (azokból sokféle rendelkezésre áll, lehet és érdemes is időnként 

válogatni közülük, s váltogatni használatukat). Ami döntő, az az imádsá-

gos attitűd,  egy olyanfajta meggyőződés (mind a tanár, mind a diákok 

részéről), amely tudatában van, hogy nem pusztán hitbeli, de kognitív, 

aff ektív és pragmatikus formálódásunk is a formák segítségével ugyan, 

de a formák mögött alakul, ugyanakkor az átgondolt és praktikusan 

megtervezett tanulási folyamatokat is végső soron a megszentelő Szent-

lélek működésére bízza. Az imádság témájának tanítására készülve 

vagy a jól bevált vagy újonnan kipróbálásra kerülő imádkozási formák 

alkalmazásakor mintegy vezérfonalként érdemes fi gyelembe vennünk 

a spirituális tanulási folyamat Jan Woppowa-féle modelljét.  A kato-

likus valláspedagógus a spirituális tanulás fázisainak egymásutánját 

körkörösen ábrázolja,  ugyanakkor megengedi akár egy-egy fázisban 

önálló alkalmazását, tanítását is az általános spirituális tanulás belső 

köre felől indulva a keresztyén tartalmak felé. Modelljében az alábbi 

fázisokat nevezi meg: 1. észlelni és kíváncsivá válni; 2. élményeket ér-

telmezni és tapasztalatokat szerezni; 3. önmagunkat újra felfedezni; 4. 

önmagunkat kifejezni; 5. másként cselekedni akarni, azaz alkalmazni a 

tanultakat. Woppova katolikus teológusként a keresztyén spiritualitásra 

   T ; R  2013, 305−309. o.
  W  2013.
  Jelzi, hogy a körkörös tanulás bármely ponton kezdhető, de ő is sorszámozva hivatkozik 

az egyes lépésekre.
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vonatkoztatja az általános érvényű modellt: az 1. pontot a liturgiára, a 2. 

pontot a vallási tapasztalatokra, a 3. pontot a keresztyén identitásra, a 

4. pontot a keresztyén spiritualitás kifejezésformáira, az 5. pontot pedig 

a keresztyén ethoszra. Evangélikus olvasatban ugyanakkor javasolnám 

a 3. és 4. pont egyértelműsítését. Jóllehet lelkigyakorlat vagy imádság 

alkalmával önmagunkat is újra felfedezzük, és személyes érintettsé-

günket, megtapasztalásunkat fejezzük ki, mégis érdemes még az ilyen 

rövid, tömör megfogalmazások használatakor is jelezni, hogy e felfede-

zés az Isten szavával való találkozásban, a tőle kapott lehetőségeinkre 

és küldetésünkre való rácsodálkozásban történik. Az egyértelműség 

kedvéért tehát a 3. pontot kiegészíteném azzal, hogy önmagunkat Isten 

szavára fi gyelve felfedezni, a 4. pontban pedig az így nyert tapasztalat 

kifejezését jelölném. Jóllehet még az imádságról szóló hittanóra esetében 

is nehéz volna a tanulási folyamat leírásába direkt módon bevonni az 

Isten színe előtt állás tapasztalatát, főleg pedig ezt a folyamat részeként 

kötelező elemként megjeleníteni, Isten szava mint bibliai ige vállaltan 

jelen van, s megalapozza hittanóránkat, érdemes ezt megjeleníteni a 

folyamat leírásában is. Amikor tehát az imádkozásról szóló hittanórákat 

vagy óraegységeket tervezzük, érdemes végighaladnunk a fenti ponto-

kon a szükséges kiegészítésekkel, és annak tudatában, hogy a bibliai 

igék bármelyik pontban helyet kaphatnak, s kell is, hogy a folyamatban 

helyet kapjanak, hiszen a keresztyén spiritualitás tanulási folyamatá-

nak alapját Isten szava nyújtja. Hit- és erkölcstanóráink időkerete tehát 

koncentrált munkát feltételez viszonylag rövid idő alatt előkészíthető 

és alkalmazható módszerek segítségével. Praktikusan egy-egy hang-

súlyt alaposan körüljárva, s a későbbiekben tudatosan építve a korábbi 

tapasztalatokra. A heti egy hittanórában témafolyamatok felépítésével 

esetleg felső tagozaton foglalkozhatunk, alsósoknál a tanulási folyamat 

átfogó (akár éves) tervezésekor kell fi gyelnünk a különböző tartalmak 

és módszerek egyensúlyára, változatosságára. 

Az imádkozás tanítására és a közös imádkozásra készülve is fi gyelembe 

kell vennünk a csoportsajátosságok mellett a tanulók életkori sajátossá-

gait. Az imádkozás tanítására nézve szeretném e ponton a kisgyermekkor, 

a gyermekkor és az i  úkor első éveinek néhány jellemzőjét felidézni.  

A kisgyermekkorban és különösen annak második szakaszában (4-6 

éves kor) szerzett tapasztalatok azonban – elsősorban az óvodai vagy 

óvodáskori hitoktatásban és az egyházi óvodai nevelésben részesült gyer-

mekek esetén az iskolai hitoktatás közvetlen előzményének tekinthetők. 

  Természetesen nem tekinthetünk el a csecsemőkori hatásoktól sem, de erre iskoláskor-

ban a családi és a gyülekezeti háttér kapcsán mint kegyességi és egyházi szocializációs 

tényezőre gondolunk.
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Az ekkor tanult imádságok, a vizuális szemléltetés elemei és a teológiai 

tartalmak visszaköszönnek az iskolai hittanórákon, s ha megbízható tar-

talmaknak bizonyulnak, építhetünk rájuk iskoláskorban. A kisgyermekek 

tapasztalatai között az ünnepek meghittsége, a lehetőség a „szentség 

átélésére”  és az általában teljes természetességgel hangosan elmondott 

akár kötött, akár saját szavakba  foglalt imádságok fontos kincsek. Mi-

ként a történet elbeszélésénél, úgy az imádkozásnál is a hitoktató vagy 

szülő személyes hitelessége és kedves természetessége elengedhetetlenül 

fontos. A mindennapos élet áhítatos rácsodálkozásai a családban vagy a 

keresztyén óvodában szintén a hit őszinte közvetlenségét alapozzák meg. 

Fodorné Nagy Sarolta megjegyzi: „Kár lenne természetes életörömüket 

mesterkélt vallásos szigorral megölni. Istent olyannak kell bemutat-

nunk, ahogyan ő mutatkozott be nekünk: aki ad, aki örök irgalmasságú, 

szeret, megbízható. Mondanivalónkat hassa át a hálaadás és az öröm 

amiatt, hogy Őhozzá tartozhatunk.”  Ebben az életkorban is lehetnek 

ugyanakkor fájdalmas élettapasztalatai a gyermekeknek. Ezeket nem 

lehet és nem is volna szabad megpróbálni elsimítani, viszont ezekben 

a helyzetekben is az Istenben való bizodalmas hit jelentheti a „mégist”. 

A kisiskoláskor első éveiben is jellemzően egocentrikus és materiális 

jellegű lehet a gyermekek imádsága. Bár szívesen fogadják a felnőttek 

irányítását, már személyes titkaikkal is birkóznak: szívesen imádkoznak 

már magukban, de akár rajzokat, leveleket is készítenek Istennek. Alsó 

tagozatosok között a hitoktató feladata felnyitni tanítványai szemét arra, 

hogy Isten gyermekének lenni nem jelent mentességet a bajtól. „Nem 

azért jött az embernek fi a, hogy szerencséssé tegyen minket, hanem 

hogy az »ördög munkáit lerontsa«.”  Fontos számukra az imádkozás 

rendszeressége a hittanórán is, ugyanakkor szívesen kipróbálnak már 

új imádkozási módokat (akár egymás kezét megfogva, vagy csukott 

szemmel összekulcsolt kézre hajolva, vagy kreativitásigényükre is építve 

hálaadó énekhez közösen új versszakot írva, esetleg rajzzal imádkozva…). 

Fontos feladatra irányítja fi gyelmünket Korherr, amikor kiemeli, hogy 

„sok gyermek olyan imatapasztalattal kerül iskolába, amelyet gyerme-

ki vallásosság jellemez (naiv-antropomorf istenkép, mágikus színezet, 

elvárásoknak való megfelelés) […] A helyes vallásosságot a Szentírás 

alapján kell megvilágítani és elmélyíteni.”  Ezt a korrekciót sem pusztán 

frontális előadással, hanem minél alaposabb és az imádkozás témájára 

  T  et al. 1998, 192. o. 
  Érdemes már egészen kicsi korban családi körben önálló szavakba foglalt imádkozásra 

nevelni a gyermekeket. Lásd K  1998, 61. o.
  F  N  1996, 40−41. o. 
  Uo. 46. o.
  K  1998, 72. o.
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is vonatkoztatott bibliadidaktikai munkával végezhetjük. Tizenhárom 

éves kor körül (de akár már korábban is) megjelenik a szintetizálásra 

való törekvés a hitélet területén is egyelőre a konvencionális, azaz kapott 

értékek körén belül. Továbbra is nyitottak az új információkra, fi gyelmes 

hallgatók, akik szívesen beszélgetnek is érdekes témákról, ugyanakkor 

egyre fontosabbá válik számukra az információk értékelésének és az 

értékek beépítésének lehetősége. Érdemes gazdagítani imádságtapaszta-

latukat akár különböző korokban vagy helyzetekben született imádságok 

és énekek megismertetésével, átéreztetésével és megbeszélésével is. 

Szeretnek csoportban dolgozni, ezt a lehetőséget érdemes az imádsá-

gokkal és imádkozással kapcsolatos tanítási alkalmakkor és áhítatok 

előkészítésekor is kihasználni. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani a 

serdülők visszahúzódását is mint életkori sajátosságot. Személyes imaéle-

tük önálló elmélyítéséhez adjunk impulzusokat (tartalmas zeneszámok, 

versek, képek stb. formájában), de bízzuk rájuk, mit kezdenek mindezzel, 

és hogy ebből mikor és mit tudnak vagy szeretnének megosztani majd 

velünk vagy a közösség többi tagjával.

A gyermekek fejlődéséhez a biztonság érzete és az önálló tapasz-

talatszerzés lehetősége elengedhetetlenül szükséges. Ezt az alapvető 

pedagógiai összefüggést a hittanórai imádkozáskor és az imádkozni 

tanításkor is szem előtt kell tartani. Míg a kötött formák elsődlegesen 

a biztonságot, otthonosságérzetet, a nyitott, spontán imamódok a saját 

tapasztalatok kifejezését szolgálják. Tanórai imádkozás alkalmával egy 

szabadabb meditációs rávezetés ugyanakkor a kötött szövegek számára 

is egyéni kontextust hozhat, vagy éppen egy kötött bevezetés és/vagy 

lezárás (megszólítás, egymondatos segítségül hívás, összegzés, vagy 

egyszerűen egy gyertyagyújtás) a szabadabb (saját szavakkal megfogal-

mazott vagy egyszavas) imádságok számára is megbízható liturgikus 

keretet teremthet. Természetesen az imádkozni tanításkor is dolgozunk 

összetettebb formákkal: szokásos liturgikus keretbe illesztett egyéni 

kérések esetén, vagy éppen zsoltárszövegek vagy imádságok más sza-

vakkal való körülírásakor, új kontextusba helyezése esetén szóbeli vagy 

más kifejezésmódok segítségével is. 

A verbális lehetőségeken túl érdemes a többi érzékszerv lehetőségeit 

is kihasználni. Ez kisebb gyermekek esetén talán magától értetődő és 

elengedhetetlenül fontos is, viszont nagyobb gyermekek és felnőttek 

esetében még − ha az újdonság erejével hatna is − fontos felismeré-

sekhez vezethet. Ismert ima- vagy énekszövegeket kifejezhetünk akár 

kézmozdulatokkal vagy testtartással (pantomimban, vagy papírból ki-

vágott pálcikaemberek, esetleg plüssjátékok vagy bábok segítségével), 

akár tánccal is; játszhatunk egyszerűen megszólaltatható hangszereken 

vagy énekben dallamokkal, vagy ritmusokkal akár hangszer nélkül is, 
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vagy éppen ismert ének kíséreteképpen; de mindez kísérhet illusztrált, 

dramatizált kifejezésmódot, vagy önállóan is megtapasztalható. Verbá-

lis kifejezésmódokat szintén önálló, vagy éppen verbális, akár írásbeli 

feladatokkal ötvözött formában is alkalmazhatunk. Mindezek alapját 

azonban szimbólumértelmezéssel kell megteremtenünk, különben nem a 

valódi tartalom, csak a felszín érvényesül, és kiüresedik tevékenységünk 

minden jó szándék ellenére is. Érdemes tehát közös gondolkodással, 

asszociációs feladatokkal rávezetni e módszerek alkalmazására, és 

refl ek tálni is a tapasztalat és a tartalom viszonyára a csoporttal együtt. 

Az imádkozás nyelvi szempontjai esetében minden esetben ügyelni 

kell a gondolatok, kifejezések érthetőségére és a mágikus vagy gyermeki 

kifejezések mellőzésére, közérthető elemi kifejezésekkel való helyette-

sítésére, elemi tapasztalatokra építő megfogalmazásokra. Az imádság 

igazságtartalmára és őszinteségére, valamint arra, hogy valóban imád-

ság maradjon: ne használjuk sem a problémák megbeszélésének, sem 

a valódi beszélgetések vagy a tananyag átadásának helyettesítésére, 

pótlására! Az egyéni és a közösségi imádkozásra egyaránt kerüljön 

hangsúly, és mindkettőhöz nyújtsunk segítséget. 

Időtől, helyzettől és az óra témájától függően összekapcsolhatjuk a 

hittanórai imádkozást és az imádkozni tanítást egymással, valamint 

időről időre a valóságos bibliai és életből vett szituációkkal. Mindez segít 

az imádság mint az Istennel való kommunikáció valóságos helyzeteken 

keresztül való megtapasztalásában, és megóv a hittanórai imádkozás 

mint kötelező keret megmerevedésétől. Alsó tagozatos és óvodás gyer-

mekeknél ez az egészlegesség természetes, vallási szocializáció esetén 

pedig kézenfekvő, a felső tagozatosok fi gyelmét viszont érdemes célzott 

feladatokkal, akár választható feladatként is felhívni a tananyag és az 

imádkozás kapcsolatának lehetőségére. Mindez természetesen nem zár-

ja ki, hogy a hittanóra liturgikus keretet is kapjon, de a hitoktató és a 

csoport sajátosságain is múlhat, hogy ez a keret a stabilitás biztonsága 

vagy a spontaneitás szabadsága közül mikor melyiket helyezi előtérbe. 

Ahogyan az imádkozás tanításának alkalmait, úgy a tanórai imádko-

zás rendszerét is érdemes átgondolni csoportonként (vagy akár a gyü-

lekezet hitoktatói munkaközösségében egységesen), akár az egyházi év 

megfelelő szakaszaira lebontva, de éves és évfolyamonkénti bontásban 

is. E tervezés során egyszerűen szem előtt tarthatóak a korosztályi és 

adott csoportra jellemző sajátosságok és a tartalmi elemek arányai, súly-

pontjai. Ha ilyen alkalmakkor kis imagyűjteményt is készítünk, melyet 

akár a csoport is kiegészíthet, a diákok is illusztrálhatnak papír alapon 

vagy digitális változatban, diákjaink otthoni, sőt családi áhítatához is 

segítséget tudunk nyújtani, egyúttal pedig ezzel erősítjük a családok 

gyülekezettel való kapcsolatát.
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Ötletek az imádkozás tanításához

Evangélikus hittankönyvsorozatunk tanári kézikönyveiben  és mellék-

leteikben, gyülekezeti munkaprogramokban, keresztyén könyvkiadók 

kínálatában, valamint hitoktatáshoz kapcsolódó honlapokon és videó-

megosztókon számos ötletet találunk az ünnepkörök és a tanórai témák 

átéléséhez mind játékos, mind kreatív, mind meditatív elemekkel. Az 

alábbiakban néhány további ötletet gyűjtöttem, hogy ezekkel is gazdagít-

hassuk az imádkozás témájára vonatkozó módszertani kelléktárunkat.

Az 1-2. osztályosoknál az Istennél való elrejtettséget akár kendő és 

plüssjáték használatával is modellezhetjük, s így beszélhetjük meg az 

erre vonatkozó érzéseinket, tapasztalatainkat, mielőtt imába foglalnánk 

hálánkat vagy kéréseinket. 

Az Úr gondoskodása mibenlétének megbeszélése vagy lerajzolása 

előtt elgondolkodhatunk róla, hogy ki mindenki gondoskodik rólunk 

mindennapjainkban, s ennek milyen jeleit tapasztaljuk (tízórai, ruha, 

bekötött könyvek). Ezután Isten gondoskodásáról és annak jeleiről gon-

dolkodjunk együtt. Az eredményt akár le is rajzolhatjuk saját életünkre 

nézve. Képeslapot is készíthetünk, amelyre egy papírból kivágott te-

nyeret vagy virágot ragasztunk, de úgy, hogy az ujjak vagy a szirmok 

behajthatóak legyenek, ám ha kinyitjuk őket, akkor meglátjuk saját 

mindennapi életünknek az Úr gondviselését tükröző jeleneteit vagy 

színtereit ábrázoló rajzainkat. 

A pásztor hangját halló juhokkal játszhatunk dallam-ritmus felisme-

rést és utánzást, majd ismert kánonokat énekelhetünk. 

Az étkezésekhez és napszakokhoz kötődő imádságok tanításakor ér-

demes előbb egy saját rajzzal modellezni az adott témát, majd beszél-

getni a hozzá fűződő érzelmekről, teendőkről, tapasztalatokról. Ezt 

követően mélyedjünk el a tankönyvi imádság szövegben akár a fontos 

szavak kiemelésével is, végül saját szavakkal is fogalmazzunk meg egy 

imádságot. Így elkerülhető az imádságok formális betanulása s a for-

mák kiüresedése. Ha mindezeket a tevékenységeket előre összeállított 

feladatlapokon végezzük, végül összefűzhető imakönyvet kapunk.

A Miatyánk tanításakor érdemes elsősorban a szöveg tartalmára 

koncentráló feladatokkal foglalkozni. Hiányos szövegbe behelyettesí-

tendő kulcsszavakkal (azokat akár elmutogatva vagy eljátszva is) és 

kérésenként egy-egy konkrét kérdéssel (Milyen nevekkel szólíthatnánk 

  Tanári kézikönyvek. www.lutherkiado.hu/letoltes/category/1-tanari-kezikoenyvek. 

(Megtekintés: 2018. május 4.)
  S  2014, 18−25. o. 
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meg Istent? Milyen lehet Isten uralkodása? Mi az Isten akarata?...)  

közelebb vihetjük a szöveg tartalmát diákjainkhoz.

Akár az első osztályos hittankönyvben található templombelső, akár 

egy külön templomrajz segítségével a gyermekek magukat is lerajzol-

hatják imádkozás közben, s gondolatikat is megjeleníthetik egy vagy 

több szövegbuborékban. Ezt megelőzően akár az imádkozó gesztusokkal 

is foglalkozhatunk egy összekötős feladatlap segítségével, melyen a 

testtartáshoz érzelmet és imaidézetet is köthetünk.

3–4. osztályban már hosszabb folyamatokat is ábrázolhatunk akár 

homokba rajzolva, akár füzetként összefűzve. Már több, folyamatában 

összetartozó zsoltárverssel is dolgozhatunk. A bűn és bűnbocsánat kér-

dését például a 31. zsoltár verseinek dramatizált kifejezésével (cserép-

edény, majd törött cserepek – esetleg ezek papír kirakó modellje – újra 

összeillesztésével ) vagy papírszalagokból közöttünk font háló és a szét-

szakadt háló befoltozása közben  akár gondolatokat, vagy eseményeket 

a papírcsíkokra írva (akár fi lctollak színének szimbolikáját használva). 

Összefüggő történetekről pedig a szereplők ajkára adott imádságok 

feljegyzésével is készíthetünk illusztrált könyvecskét.

A korábbi évek tapasztalataira, imádságfeldolgozásaira és bibliai 

történeteire építve rendszerező feladatokat is adhatunk. Hangsúlyt 

helyezünk a kapcsolat tudatos ápolására Istennel is. Akár levelet is 

írhatunk neki, de eljátszhatunk vagy lerajzolhatunk olyan élethelyzete-

ket, amelyekben különböző imádságokat fogalmazhatunk meg. Mirjam 

táncához kapcsolódva pedig akár tánccal is kifejezhetjük imádságunkat. 

5–6. osztályban számos alkalom nyílik az imádkozni tanításra. Itt 

személyes életutakhoz kapcsolódva akár éppen az út szimbólumát is 

átélhetővé tehetjük kint a természetben imasétával vagy labirintusél-

ménnyel. Térképekkel, életvonallal szimbolizálhatunk, vagy útravalóul 

egyszerű szimbólumokkal (pl. hit–remény–szeretet) díszített kulcstartót 

is készíthetünk. Életközeli feladat lehet valóságos vagy fi ktív interjúk 

készítése az imádkozásról.  Imakönyveket is haszonnal forgathatunk 

diákjainkkal. Érdekes feladat lehet akár ezekből kiválasztott imádsá-

gokhoz montázs készítése is.

7. osztályban az egyháztörténeti anyag okán különleges alkalom nyílik 

arra, hogy imádságunkkal keresztyén eleink imádságaihoz is kapcso-

lódjunk, egyúttal pedig a különböző impulzusok identitás- és személyi-

ségfejlesztő hatását is kiaknázzuk. Konfi rmáció előtt álló kamaszokkal 

  Uo. 28. o. 
  Uo. 38−39. o.
  B  2010, 108. o.
  E  2015, 69−72. o. 
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kiváló alkalmunk nyílik e szövegek kapcsán hitéletünk refl exiójára, 

ha különböző korszakok, szellemi vagy kegyességi áramlatok imádsá-

gaiból és énekeiből válogatunk tananyagunkhoz kapcsolódóan. Közös 

munkával ebben az évben különleges kronologikus imagyűjteményt is 

összeállíthatunk egyházművészeti alkotásokkal illusztrálva. 

8. osztályban is számos alkalom adódik a biblikus tananyag imád-

kozásra vonatkozó kapcsolópontjainak feldolgozására. Különleges lehe-

tőségként adódik az imádkozás témájának a világvallások spirituális 

praxisával való összevetése, mely egyrészt fontos tisztázásokra ad alkal-

mat, ugyanakkor empátiafejlesztésre is kiválóan alkalmas. Távoli népek 

imaszövegeinek tanulmányozásán túl képeket és videóbejátszásokat is 

nézhetünk és elemezhetünk a világvallásokban megjelenő spirituális 

megnyilvánulásokról vagy ünnepeikről, és ezekről csoportokban vagy 

pármunkában különböző szempontok (helyszínek, érzelmek, közösség 

stb.) szerint feljegyzéseket készíthetünk, melyeket ezután egymással 

kiértékelhetünk.  

Imádkozáshoz kapcsolódó projektfeladatokat is adhatunk diákjaink-

nak. A tanév végéhez közeledve pedig közös búcsúáhítatot is összeállít-

hatunk. Vezérfonalul választhatjuk például a 139. zsoltárt akár közös 

alkotással vagy bibliodramatikus elemekkel a résztvevők érdeklődésé-

nek megfelelően.

Refl exiót segítő feladatok, kérdések 

Bár mindenki saját maga ismeri legjobban a csoportját (vagy legalábbis 

a csoport működését és diákjai zömét), ezért az egyes tanórák és a közös 

imádság alkalmaira is ő tud legegyszerűbben refl ektálni, elsősorban 

konkrét problémák esetén, vagy változatosságra és talán új impulzu-

sokra törekedve is érdemes kollegiális körben közösen gondolkodni, 

refl ektálni hittanórai imádkozásunkra és imádkozni tanításunkra.

Természetesen minden hittanórai imádkozásunkat megalapozza saját 

imaéletünk és imádsággal összefüggő tapasztalataink. Ezt is szükséges 

ápolnunk és gazdagítanunk nemcsak önmagunkra, de diákjainkra te-

kintettel is. Lehet, hogy bizonyos imaformákat vagy imádságokat távo-

linak érzünk magunktól, de éppen az volna megszólító erejű diákjaink 

számára. Érdemes kísérletet tenni ezek megtanulására, vagy éppen 

meghívni (akár csoportösszevonás keretében is) a másként is imád-

kozni tudó kollégákat akár az egyházi év hangsúlyozottan imádságos 

időszakaihoz kapcsolódva.

  Uo. 73−75. o.
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Végezetül ehhez az egyéni vagy csoportos hitoktatói refl exióhoz aján-

lok néhány továbbgondolást segítő feladatot, kérdést.

Egyénileg és közösen is végezhető feladatok:

A) Folytassa a megkezdett mondatot! „Az imádság számomra…”

B) Idézzen fel egy olyan hittanórai imádkozást, amely sokat je-

lentett az Ön számára! Miért volt fontos ez az alkalom az Ön 

számára? 

C) Fogalmazzon meg a hittanórai imádkozással kapcsolatos prob-

lémá(ka)t! Mire fi gyelmeztet(nek) e problémá(k)? Vajon mi 

okozhatja e nehézsége(ke)t? Mi lehetne e helyzet(ek) megol-

dása? Mit tanulhatunk e problémá(k)ból?

D) Mely imamódok vagy imádkozó gesztusok állnak közel Önhöz? 

Melyek tűnnek távolinak? Miért? 

E) Nézegessen gyermekimakönyvet, s jelezze, melyik imádságot 

tanítaná meg akár diákjainak, és melyiket nem. Indokolja is 

választását!

F) Gyűjtse össze azokat a szempontokat, amelyeket fontosnak 

tart a hittanórai imádkozás előkészítésekor!

Közösségben végezhető feladatok:

G) Készítsenek elő közösen egy imaalkalmat az iskolában tanuló 

vagy a gyülekezethez tartozó diákok számára!

H) Illusztráljanak egyenként vagy párokban egy közösen kiválasz-

tott zsoltárt, majd mutassák meg egymásnak az alkotásokat, 

és beszéljék meg a tapasztalataikat!

A fenti feladatok többsége felső tagozatos diákokkal is végezhető ismerős 

csoportban akár már a tanév elején, új csoportban akár a második félév 

elején a tanév további imatematikája, avagy a csoport közös imaköny-

ve összeállítására készülve, vagy az imádkozáshoz kapcsolódó leckék 

alkalmával.
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Imádkozunk

A keresztény ember lelki élete nem lehet teljes az imádság nélkül. A kis-

gyermekkorban hallott imádságok bensőséges hangulata egész élet-

re szóló, meghatározó pillanatokat jelent. Még a serdülőkor mindent 

megkérdőjelező időszaka sem feledteti el azt, amit az imádság hoz az 

életünkbe. Létünknek, személyiségünknek olyan dimenziója ez, amely-

ben megvalósul a transzcendenshez kapcsolódó kötődés, egy minden 

másnál különlegesebb kommunikáció és az élet értelmére való rátalálás 

lehetősége. Mindez úgy, hogy részeseivé válunk egy nagyon is emberi, 

mégis az embernél sokkal nagyobb távlatot nyújtó valóságnak, annak 

a Másnak, akinek célja van éppen a mi életünkkel, a mi helyzetünkkel, 

a mi hitünkkel és a mi jövőnkkel. Aki rendszeresen imádkozik, belső 

tapasztalássá, belső szokássá, internalizált kapcsolódássá teszi életé-

ben az imádságot. Megtapasztalja a belső szoba imádságát, az emberi 

egyedüllétben elmondott, mégis társat találó kapcsolódást, de megta-

pasztalja a közösség erejét is istentiszteletben, kisközösségekben, vagy 

akár csak egy másik emberrel való közös imádságban. 

Evangélikus egyházunk lelkiségében is kiemelt szerepet kap az imád-

ság. A gyülekezetek közös vasárnapi istentiszteleti ünnepében liturgikus 

keretek között kapcsolódik az imádság az egyházi év tematikájához, a 

bűnvallás elengedhetetlen pillanataihoz, az Istennek való hálaadáshoz 

és a könyörgésekhez, amelyekben a közösség valóban közös ügyeikért, 

globális, helyi és személyes kéréseivel is Istenhez fordul. A közösségi 

imádság egyben példaként, tanulási folyamatként is jelentős. Akár a lel-

kész, akár más által elmondott imádságok mintául szolgálnak az egyéni 

imádsághoz. Megtanuljuk, milyen kéréseket vigyünk Isten elé, mit jelen-

tenek a fontos és az apróbb események az életünkben, megtanulunk az 

imádság kéréseinek fényében tekinteni a világ eseményeire, és szociális 

érzékenységünk is sokszor az imádságból táplálkozik. Az imádság Isten 

felé kommunikált teológia. Egy olyan értelmezési rendszer, amely keretet 

ad a tapasztalatnak, az érzelmeknek, a jövőről alkotott látásmódnak, és 
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egy egészen különleges befogadó folyamat, amelyben a válasz, Isten üze-

nete az emberi érzékelés legszélesebb spektrumán érkezik meg. Ahogyan 

Illés próféta a Hóreb-hegyen várta Isten szavát (1Kir 19), úgy derült ki 

számára is az, hogy ez a válasz mindig Isten szuverén döntésén alapszik. 

Várhatom égzengésben, dörgő villámokban, várhatom szélviharban, de 

majd úgy jön, ahogyan a velem kommunikáló Isten azt a legjobbnak 

látja. Illés történetében is megjelenik az a szeretetteljes lelkigondozói 

attitűd, amely elválaszthatatlan ettől a kommunikációtól, és az imádság 

meghallgatásának, az Istentől jövő válasznak a reménységét nyújtja. 

A küldetésében megfáradt Illés a legszelídebb isteni jelenléttel találkozik, 

hogy újra erőre kapjon, és szolgálatát az elhívás szerint folytatni tudja. 

Az imádság gyakorlata azonban a hangszerekhez hasonlóan állandó 

hangolást igénylő folyamat, amelyben nem elégséges a rajtunk kívül 

zajló imádságos élet vagy az imádkozás cselekményéhez külső szemlélő-

ként való csatlakozás. Az istentiszteleti, mások által elmondott, mások 

által megfogalmazott imádságok mellett fontos életfeladat a személyes 

imádságos élet kialakítása, annak fejlesztése, az imádság gyakorla-

tában való folyamatos növekedés. A személyes imádságos élet akár a 

magunkban, akár az általunk hangosan is megfogalmazott imádságok 

elmondását is jelenti. Mindez nem érdemszerző jelleggel történik, amiért 

akár Istentől, akár az emberektől dicséret vagy jutalom jár. A személyes 

imádságban is fontos szerepe van a szavak erejének, a megfogalmazott 

gondolatoknak, az Istenre fi gyelés igényének, a hitünkre való refl exió 

folyamatának. Aktív gyülekezeti tagok között is megfi gyelhető, hogy 

tartanak a közösségek előtt elmondott személyes hangú imádságoktól. 

Leginkább ökumenikus imaheti istentiszteleteken nyílik lehetőség ima-

közösség tartására, ahol kézzelfoghatóan tapasztalható az evangélikus 

gyülekezeti tagok visszafogottsága a mások előtt hangosan való imád-

kozásban. Félő, hogy ez a visszafogottság a személyes imádságos élet 

nehézségeinek így is megmutatkozó tükre. A bajba jutás, a betegség, a 

halálfélelem, az előre nem látható problémák miatti imádságos refl exió 

sokszor még a nem hívő embereknek is természetes sajátossága. De a 

rendszeres, az életünkre és hitünkre refl ektáló személyes imádság már 

olyan lelki életet tükröz, amelyben elmaradhatatlan napi táplálékká, 

éltető erővé válik a személyes imádság kialakult gyakorlata.

Timothy Keller imádságról szóló könyvében nagyon személyes példát 

hoz a saját imádságos életével való szembenézésre.  Ez a szembenézés 

  Timothy Keller imádságról írott könyve – Prayer. Experiencing Awe and Intimacy with 

God – először 2014-ben jelent meg. Keller a New Yorkban található, általa alapított, ma 

már több mint ötezer főt számláló Megváltó Presbiteriánus Gyülekezet lelkésze. Több 

más könyve megjelent magyarul a Harmat Kiadó gondozásában.
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indította őt arra, hogy keresztény emberként újradefi niálja, mit jelent 

számára az imádság. Felnőtt élete második szakaszában feleségével 

együtt komoly betegségeken mentek keresztül. Keller mindaddig nem 

tudta úgy megélni az önfegyelmet az imádság gyakorlatában, hogy az 

imádság mindig fi x pontként legyen jelen a mindennapjaiban. Egy napon 

azonban felesége megkérte rá, hogy imádkozzanak együtt minden este. 

Minden este. Így kérte férjét:

„Képzeld el, hogy halálos betegséget diagnosztizálnak nálad, és 
az orvos azt mondja, hogy órákon belül meghalsz, ha nem veszel 
be egy bizonyos tablettát – minden este, lefekvés előtt egyet. 

Képzeld el, hogy azt mondják neked, soha ne hagyd ki, különben 
meg fogsz halni. Elfelejtenéd bevenni a tablettát? Néha-néha 
ki mernéd hagyni? Nem. Olyan fontos lenne, hogy soha nem 

felejtenéd el, soha ki nem hagynád. Nos, ha nem imádkozunk 
együtt Istenhez, ezt az egészet, ami előttünk áll, nem tudjuk 
végigcsinálni. Én biztosan nem. Imádkoznunk kell, egyszerűen 

nem feledkezhetünk el róla.”

A mindennapok szerves részévé váló esti imádság gyakorlata indította 

Timothy Kellert arra, hogy megvizsgálja, mit is jelent ma számunkra 

az imádság a mindennapokban. Milyen gyakorlatot, milyen teológiai 

tartalmat értünk alatta, hogyan élik meg ma az emberek az imádság 

gyakorlatát? Mégis, a könyv nem az imádság misztériumát próbálja meg-

fejteni, hiszen emberi szavaink és leírásaink soha nem tudják visszaadni 

azt a mélységet, amelyet az Istennel való bensőséges kommunikáció 

magában hordoz. Az imádság mindannyiunk számára tartogat titkokat, 

és előírásszerű használatát még a legnagyobb önfegyelemmel sem tudjuk 

teljesen tökéletessé tenni. Növekedni az imádságban, az Istennel való 

kommunikációban azonban nem lehetetlen, és ennek a folyamatnak a 

megértésében lehet segítségünkre Keller könyve.

Vizsgálódása nekünk, magyarországi evangélikusoknak több szem-

pontból is érdekes. Az első és legfontosabb a már korábban említett visz-

szafogottságunk a személyes imádságok terén. A szavak, a gondolatok, 

a gyakorlattá váló imádság útkeresésében azt látjuk, hogy szükség van 

egy tudatosabban megélt istenkapcsolatra, hogy az imádság ne rapszo-

dikus, életeseményektől jól érzékelhetően függő, hanem állandó társként 

kísérje életünket. E tanulmány szeretne bátorítás és megerősítés lenni 

ebben. Keller gondolatmenetét olvasva refl exióként hatott rám is az 

imádság sokféle formája és életünkben betöltött szerepe. Másrészről 

Keller gondolatai abban az irányban is érdeklődésünkre tarthatnak 

számot, hogy az imádság típusait, mai megjelenési formáit is kritikusan 
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vizsgálja, szakirodalommal támasztja alá, és a korszellem hatásait is 

igyekszik nyomon követni. Már könyvének elején megállapítja, hogy 

egyre növekvő népszerűségnek örvendenek a misztikus típusú imád-

ságformák.  A kritika és az elfogadás határán vizsgálja ezt a jelenséget 

úgy, hogy összehasonlítja azzal az imádságformával, amelyet az Isten 

felé kérésekkel forduló imádságként defi niál. Ez az összehasonlítás mai 

evangélikus gyakorlatunkban is megmutatja azt az irányt, amely a ránk 

leginkább jellemző imádkozási forma.

A közösségközpontú és az Isten országa központú 
imádság 
Timothy Keller imádságanalízise magának az imádság megvalósulásá-

nak és funkciójának két pólusára fókuszál.  Az imádságot egyfelől úgy 

tekinti, mint ami benső megbékélés Isten színe előtt, elcsendesedés, 

Istenre és az ember benső lelki folyamataira való fókuszálás. Az imádság 

Isten szeretete megtapasztalásának eszköze és az Istennel való egység 

kifejeződése. Békességet ígér, és folyamatos megnyugvást Istennél. Ezt 

nevezi Keller az Istennel való közösségközpontú (communion-centered) 

imádságnak. A másik imádság kérő funkciójú imádság. Középpontjában 

Isten országának eljövetele áll (Mk 1,15), benne az Isten ígéreteiben bízó 

ember Isten elé viszi könyörgéseit, és úgy kéri Istent, hogy már most 

valósuljon meg országának békessége, gyógyulása, reménységet teremtő 

ereje. Ezt az imádságtípust Isten országa központú (kingdom-centered) 

imádságnak nevezi. A két imádságtípus között nem lehet különbséget 

tenni − jó vagy kevésbé jó −, hiszen a Biblia, különösen is a Zsoltárok 

könyve mindkét imádságtípusra példát ad. 

„Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhas-

sam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörköd-

hessem templomában.” (Zsolt 27,4) A zsoltár szavai az Isten közelségéért, 

jóságáért, a vele való közösségért esedeznek. Az Istennel való közösség 

célja az Úr jóságában való gyönyörködés, egy egész életre szóló Isten 

melletti elköteleződés. Dávid imádságában nem csupán a békeidőkben, 

  http://lexikon.katolikus.hu/M/misztika.html. (Megtekintés: 2018. május 13.) A misz-

tika szót a katolikus lexikon defi níciója alapján általánosan alkalmazom. A misztika a 

racionális tudatot és megismerést felülmúló, transzcendens megismerést jelent, és a hozzá 

kapcsolódó kifejezéseket (misztérium, miszticizmus) ebben az értelmezésben használom. 

A kontextuális vallásos érdeklődésnél nyitott formában alkalmazom a kifejezést, azonban 

általánosan a keresztyén egyháztörténetben egy időben népszerű, a protestantizmusban 

azonban sokáig elfeledett teológiai irányként említem.
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de a pusztában való bujdosás közben is Isten jelenlétéért könyörög. „Ó, 

Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, 

utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.” (Zsolt 63,2) 

A 84. zsoltárban még erősebben megszólal ez az egzisztenciális, Isten 

jelenléte iránti vágyakozás úgy, hogy az ember teremtettségének és 

létezésének a céljává válik az a közösség, amely alternatívája tud lenni 

a bűnöket megtapasztaló ember földhözragadtságának és szabadulás 

utáni vágyának. „Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol 

ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 

Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja 

meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.” (Zsolt 84,11−12) 

A zsoltárok mindemellett tele vannak panasszal, jajkiáltással és Isten 

közbeavatkozásáért kiáltó könyörgésekkel is. Sőt az sem ritka, hogy a 

zsoltáros Istent keresi, az ő hiányát éli meg, és küzdelmek között kell 

hogy Istenhez kiáltson. A 10. zsoltár első versében az árvák, a bűnösöktől 

szenvedők, az elnyomottak nevében kiált a zsoltáros Istenhez: „U am, 

miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?” (Zsolt 10,1) 

A könyörgő imádság egyenesen Isten jelenlétéért, megjelenéséért imád-

kozik, ezáltal nem feledkezik meg arról, hogy a legnagyobb szükségben 

is Istenhez kiált az ember, és ebbe a kiáltásba beletartozhat az is, hogy 

szeretnénk Isten jelenlétét, közelségét, segítő erejét megtapasztalni. 

Még ennél is konkrétabb imádság az, amikor kéréseink segélykiáltá-

sokká, nehéz helyzeteink kifejezőeszközeivé válnak. A 39. zsoltár versei 

egészen konkréttá teszik az élet végét megtapasztaló, egzisztenciális 

félelemből táplálkozó kéréseket: „Hallgasd meg imádságomat, Uram, 

fi gyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma…” (Zsolt 39,13) 

Keller is megállapítja, hogy az Istennel való közösségért fohászkodó 

és a kéréseket Isten színe elé táró imádságok egyaránt megtalálhatóak 

a Bibliában, ahogyan ez a Zsoltárok könyvének verseiből is kirajzolódik. 

A Szentírás imádságteológiájának alapvetéséhez olyan igeszakaszokat 

is felidéz, amelyekből látható, hogy Isten az embert imádságra képes 

teremtménynek alkotta meg.  Még méltatlan és bűnös mivoltunkban 

is utat enged magához Jézus Krisztusban, aki nem csupán imádságot 

tanított nekünk, hanem ő maga vált élő példájává az Istenhez forduló 

imádság abszolút típusának. A Zsidókhoz írott levélben Jézus főpapi 

minőségéhez egészen szokatlan tulajdonság járul. Olyan főpapunk van, 

aki meg tud indulni erőtlenségeinken, aki ismeri kísértéseinket is. 

A Szentírás bizalommal bátorít bennünket az imádság gyakorlására. 

Ahhoz az Atyához fordulhatunk, aki előtt nincs titokban létezésünk 

törékenysége és minden buktatója. „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki 
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áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, 

hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de 

nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy 

irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szük-

ségünk.” (Zsid 4,14−16) A Rómaiakhoz írott levélben Isten Lelkét kapjuk 

segítőnek, aki erőtlenségeinken megindulva sorsunk ügyét segít Isten 

elé tárni. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért 

imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek 

esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8,26) Keller 

megállapítása szerint a Biblia teológiailag mind a közösségközpontú, 

mind az Isten országa központú imádságokra is útmutató példát ad, más 

szavakkal megfogalmazva, az imádság egyszerre lehet beszélgetés és 

találkozás Istennel.  

Az első világháború kórházaiban betegek között ápolóként edződött 

Friedrich Heiler, aki a háború befejezésekor adta ki imádságról szóló 

könyvét.  Heiler azt kutatta, milyen alapvető ősi formái vannak az 

imádságnak, és ezek az ősi formák hogyan jelennek meg a keresztyé-

nek imádságaiban. Keller is Heiler gondolataira alapozta a közösségi 

típusú és Isten országa típusú imádság defi nícióját. Heiler száz évvel 

ezelőtti meglátásai még igen radikálisan választották ketté a két imád-

ságtípust. Ő maga misztikus és prófétai imádságokként defi niálta az 

imádság két formáját.  Megközelítése abból a szempontból is érdekes, 

hogy elmélete alapján vajon a magyarországi evangélikus imádságy-

gyakorlatban melyik imádság áll mindennapi hitéletünkhöz közelebb. 

Egy olyan korban, amikor az általános (meghatározott valláshoz vagy 

felekezethez kötődő) spiritualitás és a kereszténység által gyakorolt 

spiritualitás (vagy lelkiség) sokkal nagyobb hangsúlyt kap, az imád-

ságot mint lelkiségünk kifejeződésének egyik legfontosabb jelenségét 

fontos saját magunk számára is vizsgálni, értékelni. A visszajelzés és 

az értékelés abban is sokat segíthet, hogy akár új szempontokkal, új 

látásmóddal gazdagodjon imádságos életünk.

A spiritualitás iránti igény (ami ma a vallásosság kérdésében központi 

szerepet kap) testet öltése a miszticizmusban Heiler meglátásai szerint 

még radikális távolságra állt a keresztyén teológiától. Az Istenről alko-

tott fogalom a misztikus imádságban az immanens Isten képe, aki az 

emberhez közel van, benne van, sőt benne található. A kegyelem kér-
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désében üdvösségszerző cselekedetként írja le a misztikus imádságot, 

mint amellyel az ember megmentheti lelkét, és egyre közelebb kerülhet 

Istenéhez.  A misztikus imádság csendben, hangosan kimondott sza-

vak nélkül történik, akárcsak egy néma Isten felé fordulás. A prófétai 

imádságban Isten transzcendens, rajtunk kívül található, szent, dicső-

séges és „Más”.  Heiler gondolatmenetéből a következő különbségtétel 

rajzolódik ki: a misztikus imádságban az ember menekül az élettől a 

végtelen felé, hogy neki magát átadja. A prófétai imádság a korlátokat 

nem ismerő élni akarás, a szenvedélyes törekvés az életben való hitre, 

a célok megvalósítására.

Heiler vallásfenomenológiai eszmefuttatásai, melyekben a nagy világ-

vallások imádsággyakorlatát is elemzi, a misztikus vallásgyakorlással 

szemben a prófétai teológiát részesítik előnyben. Heiler maga keresztyén 

teológiai gondolatmenetét lutheri idézetekkel és Nathan Söderblom svéd 

érsek gondolataival támasztja alá.  Ő maga katolikus, de nagy hatással 

voltak rá evangélikus teológusok. Evangélikus imádsággyakorlatunk 

prófétai jellegének erőssége ebből a szempontból is alátámasztható. 

A miszticizmus kritikája túlzás és igazság is egyben, de szabad azt 

látnunk, hogy a hittel történő bensőséges, elmélkedő Istenhez fordulás 

ugyanolyan érték, mint a legnagyobb kétségbeesésben elmondott kö-

nyörgés. Keller úgy összegzi Heiler éles kritikáját, hogy látja a veszélyt 

mindkét imádságtípusban. Ahogyan a misztikus imádságban veszéllyé 

válhat az, hogy az én kiszoríthatja Istent, úgy válhat a prófétai imádság-

típusban túlzóvá, ha csupán kérések listájával bombázzuk Istent. Keller 

mértéktartó defi níciója szerint az imádság egy személyes, kommunikatív 

válasz Isten ismeretére.  Ahogyan a tudás és az ismeret nélkülözhetetlen 

az Isten ismeretéhez, úgy tartozik hozzá ehhez a kapcsolathoz az Isten 

és ember között megvalósuló kommunikáció lehetősége. 

Ez a kommunikáció nem feltétlenül jelent egy azonnali, teljes iste-

nismeretet feltételező Istenhez fordulást. Az imádság lehet egy olyan 

ösztön is (sensus divinitatis), amely az embert a transzcendens felé 

irányítja, mert önnön ereje végességének felismerése olyan szavakat, 

olyan kiáltást eredményez, amely egy nagyobb erő felé mozdítja. Kel-

ler az imádságnak ezt az „ösztönös”, de még általános transzcendens 

felé fordulását is imádságnak nevezi.  Amikor már ehhez az ösztönös 

imádsághoz olyan tudás is társul, ami ismeri Istent és mindazt a hitbéli 
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tartalmat, amely Istenről szól, akkor az imádság már lelki ajándék-

nak nevezhető.  Az ösztönösen Istenhez imádsággal forduló embernek 

az egyetemes kinyilatkoztatás alapján van fogalma Istenről, a lelki 

ajándéknak tekinthető imádság pedig már a speciális kinyilatkoztatá-

son, Jézus Krisztus megváltói művén tájékozódik, és ebben a koordiná-

ta-rendszerben fordul Istenhez. 

Imádság mint praxis

Az ösztönöstől a lelki ajándéknak tekinthető imádsághoz vezető út 

megismeréséhez és gyakorlatához Keller műve mellett Sidney D. Fowler 

felnőttkeresztségről szóló tanulmányához is fordultam. Fowler izgal-

mas, a sokszínűséget hangsúlyosan bemutató imádsággyakorlatra hoz 

példát.  Az imádságot a felnőttkeresztségre való készülés egyik köz-

ponti elemeként tekinti, és gyülekezetpedagógiai feladatként tekint 

elmélyítésére, tanítására. A felnőttkeresztség eseményén keresztül jól 

nyomon követhető a hittel először csak találkozó, majd abban megerő-

södő, végül keresztségre jelentkező felnőtt ember útja, ami magában a 

keresztség megtörténtében csúcsosodik ki. Ezen az úton már a kateku-

menátus kialakulásának és gyakorlásának idejében is jelentős szerepe 

volt az imádságnak. Nem csupán a katekumenek imádkoztak, hanem 

velük együtt mindazok is, akik felelősek voltak felkészítésükért, sőt 

az egész gyülekezetnek feladata volt a keresztségre várókért történő 

imádkozás.  A gyülekezet közös imádsága Fowler szerint a katekumenek 

imádságának bölcsője, mert a gyülekezet felvállalja azt a feladatot és 

felelősséget, hogy a keresztségre jelentkezőkkel együtt menjen végig 

az úton, és ezáltal mint egyének és mint közösség is változzanak, erő-

södjenek, épüljenek.  A következőkben vizsgáljuk meg azt a négy lép-

csőből álló imádsággyakorlatot, amely a felnőttkeresztségre jelentkező 

útját végigkísérheti. A négy elem egyben egy-egy imádságos szakaszt 

is jelent. Az állomások, illetve szakaszok imádságaiban jól felismerhe-

tően megjelenik az a rendszer, amelyet Timothy Keller Heiler nyomán 

felállított az imádságról. Az Istennel közösségre törekvés, a kéréseink 

megfogalmazása, az elköteleződésünk Isten országa iránt, és az elhívá-

sunknak és a karizmáinknak a felismerése nem légüres térben történik. 

Az imádság, az Istennel való kommunikáció az, ami ezeket a szakaszokat 
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végigkíséri, meghatározza. A keresztségre való készülés nem csupán 

kognitív folyamat, ismeretek elsajátítása, hanem ehhez illeszkedő lelki 

fel- és megismerés az önismeret és az istenismeret útján. Fowler a ke-

resztséghez vezető utat a következő szakaszokra osztja: a keresés ideje, 

a formálódás ideje, a jelöltség ideje, az integráció és az elhívás ideje.  

Az istenkeresés ideje alatt a 63. zsoltár 2. verse jól rámutat arra az 

őszinte Istenhez fordulásra, amely az ember számára az istennélküliség 

felismerésére adott személyes refl exiója: „Ó, Isten, te vagy Istenem, 

hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, 

mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.” A zsoltáros hasonlata, amellyel 

önmagát kiszikkadt, kopár és víztelen, kiszáradt földnek érzi, pontosan 

kifejezi azt az állapotot, amikor az ember ösztönösen fordul a felé az 

erő felé, amelyről nem tudott, addig nem akart tudomást venni, de egy 

pillanatban mégis ráérzett, hogy ez az erő számára is létezik, nem ellen-

sége, hanem éppen annak a valósága, amire az emberi lét ösztönösen, 

mindig is vágyott. A keresztségre jelentkezők számára ebben az időszak 

nem a tudásátadás a prioritás, hanem inkább azoknak a folyamatoknak 

a megismerése, amelyek az Isten közelségébe vezették őket. Ebben az 

időszakban történhetnek meg az első tudatos imádságok, akár a má-

sokkal együtt elmondott imádság is. Fowler két imádsággyakorlatot 

javasol erre az időszakra, amelyek segíthetik a katekument abban, hogy 

egész életét teljesebben, bátrabban és nyitottabban vihesse Isten elé.

Az első imádsággyakorlatban a bennünket ismerő Istenbe vetett bi-

zalmunk az első lépés, amellyel fontos tisztában lennünk. Isten ismer 

bennünket, de mennyire merjük magunkat rábízni? Fowler Ann és Barry 

Ulanov könyvének fő gondolatára mutat rá akkor, amikor az imádságra 

mint elemi beszédre utal.  Ebben az elemi beszédben az ember őszin-

tesége a meghatározó, amikor Isten előtt már nem válik kérdéssé, kik 

vagyunk, honnan jöttünk, milyen helyzetben vagyunk. A javasolt imád-

sággyakorlatban a jelentkező mély lélegzetet vesz, és tudatosítja ma-

gában Isten jelenlétét. Majd csendben vagy hangosan, lassan lélegezve 

ismétli a következőt: „Istenem, én…” majd őszinte személyes gondolatok 

és felismerések következhetnek. Az Isten előtt való őszinte mondatokat 

és gondolatokat a katekumen addig folytathatja, amíg úgy nem érzi, 

hogy a kimondott szavak nyugalmat és békességet hoztak a szívébe. Az 

imádsággyakorlat másik módja az lehet, ha valaki imádságnaplót ír, és 

abban örökíti meg imádságait.

  Uo. 98. o.
  Uo.
  U  1982, 1. o.
  Az imádságos naplóírásra az egyik legszebb és legmeghatóbb példa Flannery O’Connor 

római katolikus amerikai írónő (1925–1964) imádságoskönyvecskéje. Flannery O’Connor 
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Egy másik imádságforma lehet az „Isten kezében” és a „lélegzet-imád-

ság.” Isten életet adott nekünk, és a lélegzésünk ennek az életnek a jele. 

Ennek a felismerése a katekumenek számára is nagy segítség lehet 

abban, hogy tudatosabban vegyék észre Isten jelenlétét az életükben, 

különösen akkor, ha a keresztségre készülnek. Az imádságban mély 

lélegzetet lehet venni és Isten jelenlétére fókuszálni. A folytatásban a 

katekumen becsukja szemét, maga elé képzelheti önmagát gyermekként. 

Ezt a képet szimbolikusan a tenyerén rögzítheti, hogy lássa, Isten már 

születése óta a tenyerében hordozta őt. Pár másodpercnyi csend után 

ezt az önmagukról felidézett képet rajzolják a szívükbe, majd tenyerü-

ket is helyezzék rá. Akár imádságos szavakkal, akár csenddel ezekben 

a pillanatokban ki tud fejeződni az, hogy életünk Isten számára fontos, 

értékes, szívbéli kapcsolat. A lélegzet-imádság nagyon egyszerű illuszt-

ratív kifejeződése az emberi lélegzetnek, amelyben tenyerünket arcunk 

elé tartva kilégzünk, és csendben életünket és jelenlétünket Isten létébe 

és az ő jelenlétébe helyezzük. 

A formálódás ideje tulajdonképpen az egész keresztségre való készü-

lésre jellemző, mégis a kezdeti szakasz után hangsúlyosabbá válik az 

imádságnak, a Bibliának, a hit és élet kapcsolódásának és az igazságosság 

és szeretet cselekedeteinek a megtapasztalása.  A katekumen életében 

elérkezett az a szakasz, amikor a közösség hitgyakorlását megismerve 

saját maga számára is fontossá válik ez a gyakorlat. Az imádság funkci-

ója már az élet- és hitkérdések, a kétségek és az észrevételek imádságon 

keresztül történő refl exiója. Az őszinte kérdések és beszélgetések nagyon 

fontos szerepet játszanak ekkor, és a katekumen számára igazi segítség 

és kísérés az, ha a gyülekezet, a lelki vezető és a keresztszülő/mentor 

neheztelés nélkül tud vele beszélgetni valós kérdésekről. Fowler a kö-

még fi atal lányként, egyetemi évei alatt, 1946–47-ben vetette papírra imádságait, ame-

lyek később kiadásra kerültek. Az imádságok egyszerre tanúskodnak lelki küzdelemről, 

mégis Isten valóságos jelenlétének öröméről és reménységéről. Az írónő imanaplójának 

kezdő imádsága fi atalkorát meghazudtoló hitről és bölcsességről tanúskodik: „Drága 

Istenem, nem tudlak úgy szeretni téged, ahogyan akarlak. Vékony holdsarlónak látlak, 

és én magam vagyok a föld árnyéka, amivel kitakarom magam elől a holdat. A holdsarló 

csodálatos, és lehet, hogy aki olyan, mint én, csak ennyit láthat belőle. De attól félek, 

drága Istenem, hogy önmagam árnyéka nagyra nő és eltakarja majd az egész holdat, és 

magamat a semmit sem érő árnyékom alapján ítélem majd meg. Nem ismerlek Uram, 

mert én magam vagyok az útban. Segíts nekem félreállnom az útból.” O’C  2013.
  Jane Regan transzformatív tanulási elméletének harmadik szakasza megfeleltethető a 

katekumenátus ezen szakaszának. A transzformatív tanulási elmélet ezen részében már 

egy átalakult perspektíva alkalmazása zajlik, melyeket már az előző fázisban megismert 

a keresztségre jelentkező. Az új tapasztalatok egy támogató közösségben erősödhetnek 

meg, hogy tapasztalattá és gyakorlattá válhassanak az új perspektívában megismert 

tartalmak és gyakorlatok. P  2015, 188−189. o.
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vetkező két imádsággyakorlatot a Biblia mélyebb megismeréséhez és a 

csend megtapasztalásához javasolja ebben az időszakban.

A Lectio divina a Szentírással való közvetlen találkozást és elmélkedést 

helyezi a középpontba. A bibliai szövegek az analitikus feldolgozáson túl 

mély lelki tartalmat is adnak az imádsághoz és a Biblia üzenetének sze-

mélyes elmélyítéséhez, megéléséhez. A Lectio divina imagyakorlat során 

a kijelölt igeszakaszt a katekumen lassan, imádságszerűen olvassa fel. 

Bármikor, amikor úgy érzi, valamit nem ért, vagy éppen a szövegből va-

lami mélyen megérintette, megállhat egy időre, hogy fi gyelni tudjon Isten 

üzenetére, az adott pillanatra. A katekumen találkozása a Szentírással 

maradjon szabad és kötetlen, Istenre bizalommal hagyatkozó imagya-

korlat. A szöveg fi gyelmes olvasása (lectio), az elmélkedés (meditatio), a 

szemlélődés (contemplatio), az imádság (oratio), a megosztás (condivisio) 

és a cselekvés (actio, operatio) olyan folyamatot biztosítanak, amelyben 

a keresztségre jelentkezőnél a legfontosabbat, a Szentírás üzenetét lehet 

elmélyíteni, személyessé tenni és ezáltal élő, megélt hitté formálni.

A formálódás időszakában a következő imagyakorlat talán a leginkább 

vitatott forma. Az úgynevezett centering prayer a szemlélődő, elmélyülést 

kívánó imagyakorlatok közé tartozik. Kevés szó hangzik el, az imádkozó 

Isten jelenlétének megtapasztalását várja. A katekumenátus folyamatá-

ban a sokféle didaktikus tanítás közben csendességet, elmélyülést adhat 

ez az imádság. Az imádkozó elcsendesedve és nyugodtan lélegezve választ 

egy imaszót, amely meghatározza imádságát. Ez az imaszó lehet Jézus, 

Atya, Szentlélek, vagy ahogyan az imádkozó szeretne Istenhez szólni. Az 

imádság csendjében az imádkozóban gondolatok és érzések jönnek elő. 

Egy pillanatra tartsa magánál ezeket, majd utána az imaszóval adja át 

csendben és békében Istennek. A katekumen először talán csak néhány 

percig tudja ezt az imagyakorlatot végezni, de rendszeresen imádkozva ez 

az idő jelentősen meghosszabbodhat, és napi imádsággyakorlattá válhat.

A jelöltség ideje a korai kereszténység katekumenátusának gyakorla-

tából merítve a bűnvallás és az őszinte Isten elé állás időszaka. A kate-

kumenátus ideje eredetileg a böjti időszak volt, és leginkább a bűnöktől 

való megtisztulás, az ördögűzés gyakorlata volt rá jellemző.  Mindez 

továbbra is a Szentírás fényében történik, kiegészülve a hitvallásoknak, 

a Miatyánk imádságnak és a szentségek tanításának a megismerésével. 

Az imádság gyakorlata tovább gazdagodhat a lelkész és a gyülekezet 

imádságaival, hogy a katekumen szabaduljon fel mindattól a tehertől, 

  Segítség Isten szavának mélyebb megértéséhez – Lectio Divina a Pécsi Egyházmegye 

honlapján. http://www.magyarkurir.hu/hirek/segitseg-isten-szavanak-melyebb-meger-

tesehez-lectio-divina-pecsi-egyhazmegye-honlapjan/. (Megtekintés: 2018. május 12.)
  H  1983, 83−107. o.
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amely addig Istentől távol tartotta őt, és élete további részében Jézust 

követő tanítványi életet élhessen. A szakaszhoz tartozó imádsággya-

korlatok már a keresztelő felé tekintenek.

A jelöltség során megtapasztalható kegyelmi ajándékok a hitvalláson 

és a Miatyánk imádságon keresztül adnak lehetőséget arra, hogy a Lectio 

divina imagyakorlatához hasonlóan ezek az alapvető tanítások, illetve 

imádság is az imádkozás tárgyaivá válhassanak. Az Apostoli hitvallást, 

a Miatyánkot is lehet úgy olvasni, hogy csendesen, lassan, elmélyülve 

a szöveg üzenetében egyre jobban kibontakozhassék az, amire Isten a 

katekumeneket egyre intenzívebben és érezhetőbben hívja. A következő 

imagyakorlat már a víz jelével ismerteti meg a jelentkezőt, és csendes 

imádságban, vízbe tett kézzel tud a katekumen megtapasztalni valamit 

már előre a keresztség vizének csodájából, amit majd a keresztségben 

a víz tisztító, bűnbocsátó és életadó erején keresztül Isten az ő gyer-

mekeivel megcselekszik. 

Az integráció és elhívás ideje a keresztség szentsége után az úrva-

csora szentségével és általában a Krisztusban való élet misztériumával 

is gazdagítja a megkeresztelteket. Ez az az időszak, amikor az imádság 

gyakorlatában kiteljesedhet a Krisztust követő új élet. Az imádság a 

mindennapok békét, nyugalmat, refl exiót biztosító időszakává és gya-

korlatává válhat. Az új szakaszban segítheti az imádságot a zene, az ének 

is, hogy Isten jelenlétének megtapasztalását segítsék elő. Az úgyneve-

zett examenimádság pedig jó gyakorlat lehet abban, hogy életünk napi 

eseményeit Isten jelenlétében gondoljuk át, és hálánkat, bűnbocsánatért 

esedező kéréseinket csendes refl exióban Isten elé vihessük.

Sidney D. Fowler imádsággyakorlatos útmutatója gyakorlati perspek-

tívába helyezte mindazokat a megközelítéseket, amelyekre a tanulmány 

első részében Keller imádságról írott gondolatai alapján rámutattunk. 

A katekumenátus nagyon komolyan vett és ősi alapokon felkészülési 

rendszerben tartott gyakorlata tanulságos, de különösen is az a meg-

közelítés, ahogyan az imádság végigkíséri a keresztelésre készülésnek 

és magának a keresztelésnek a folyamatát. Az imádság ilyen sokszínű 

megközelítése olyan tükör saját magunk elé tartását is jelenti, amely 

megmutatja, ezt a sokszínűséget tudatosan gyakoroljuk-e, vagy pedig ta-

lán refl ektálatlanul, az imádságban rejlő gazdag lehetőségeket fi gyelmen 

kívül hagyva mindig ugyanúgy imádkozunk. Láttuk, az imádság ilyen 

széles perspektívája olyan típusú imádságokat is használ, melyekről 

talán úgy gondoljuk, nem feltétlenül keresztény imádságok, és keleti 

vallások imagyakorlatai is hatottak rájuk.  Ilyen félelmeinkben vagy ag-

  Alexander T. Blondeau a centering prayer imádságról írt tanulmányában Paul Tillich 

teológiájának értelmezése során jut arra a felismerésre, hogy az Istenről alkotott elkép-
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godalmunkban a mérték mindig az evangélium legyen.  Az imádság nem 

hitünk abszolútuma, hanem Istentől ajándékba kapott kommunikációs 

lehetőség, melynek nincs üdvösségszerző ereje, de Isten közelségének, 

a felé irányuló kéréseinknek ajándékba kapott lehetősége. Az imádsá-

gok lehetőséget adnak a refl exióra is. Életemet, akár egészében, akár 

napi eseményeiben, gondolataimat és érzéseimet Isten elé vihetem, így 

mindarra, ami én vagyok és velem történik, Isten bűnbocsátó, vigasztaló, 

gyógyító és erőt adó jelenlétében refl ektálhatok. Az imádságok formá-

jából az is látszik, hogy nem csupán kognitív funkcióra épülnek, hanem 

az ember minden érzékszervére hatni tudnak. A könyörgő imádság, a 

szemlélődő imádság, az examen, a tapasztalásra épülő imádság mind 

lehetőséget adnak arra, hogy az ember teljes emberi valójával állhasson 

Isten elé, és bátor résztvevője legyen az imádságban megvalósuló kom-

munikációnak. Az imádság sokszínűségére azért is szükség van, mert 

csak Isten tudja, mit szeretne felhasználni arra, hogy bennünket meg-

szólítson, nyitottá, gondolkodóvá, érzővé, tapasztalásra késszé tegyen.  

zelésünk alapján idegenkedünk a centering prayertől. Istenre nem úgy tekint Tillich, 

mint egy létezőre, hanem arra, aki „Önmagában a lét”. Isten nem külön alanya és tárgya 

az imádságnak, hanem az a létezés, amelybe alany és tárgy egyszerre beletartozik, aki 

sem szubjektív, sem objektív kapcsolatokban nem értelmezhető és ezért nem is számon 

kérhető. Mindennél annyival több, hogy azt emberi gondolkodással és tapasztalattal fel 

sem tudjunk fogni. Ezért minden, ami Istennel kapcsolatos, az imádság maga is, túl-

megy a normális mindennapi tapasztalaton, és az ember lelkét egy intenzív szubjektív 

tapasztalaton keresztül hozza kapcsolatba Istennel. Tillich maga így ír erről Rendszeres 

teológia című művének 3. részében: „Az eksztatikus tapasztalat legjobb és legegyete-

mesebb példája az imádság. Minden komoly és sikeres imádság – amely tehát nem úgy 

társalog Istennel, mint egy szokványos partnerrel (számos imádság ilyen!) – Istenhez 

szóló beszéd, ami azt jelenti, hogy Isten objektummá lett az imádkozó számára. Isten 

azonban sohasem lehet objektum, hacsak nem szubjektum is egyidejűleg. Mi csak ahhoz 

az Istenhez imádkozhatunk, aki rajtunk keresztül imádkozik önmagához. Az imádság 

csak akkor lehetséges, ha a szubjektum-objektum séma legyőzetik; tehát az imádság 

eksztatikus lehetőség. Ebben van az imádság nagyszerűsége, és ebben van folyamatos 

profanizálódásának veszélye is.” B  2015, 48−56. o.; T  2000, 457. o.
  Az evangélium mértéke alapján igyekszik korunk széles körben tapasztalható spiri-

tuális éhségére választ adni a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója, Keresztény refl exió a 

„New Age”-ről című dokumentum is (Pontifi cal Council for Culture – Pontifi cal Council 

for Interreligious Dialogue: Jesus Christ the Bearer of the Water of Life. A Christian re-

fl ection on the „New Age”. Vatican City, 2003). A dokumentum előszavában ezt olvassuk: 

„Fel kell ismernünk: a New Age vallásosság részben azért gyakorol lenyűgöző vonzást 

egyes keresztényekre, mert saját keresztény közösségeikben nem fi gyeltek eléggé azokra 

a témákra, amelyek pedig valójában megvannak a katolikus hit egészében, mint például 

az ember lelki életének fontossága és ennek az élet egészébe történő integrálása, az 

élet értelmének keresése, az ember és a teremtés kapcsolata, a személyes és társadalmi 

átalakulás utáni vágy és az emberiség racionalista és materialista szemléletének eluta-

sítása.”
  Simone Weil (1909–1943) francia fi lozófus és misztikus imádsága minden érzékszer-

vünkkel Istenhez fohászkodik:
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Az imádság próbakövei

Keller Fowlerhez hasonlóan az imádság teológiai jelentéslehetőségei-

nek kifejtése után az imádkozáshoz gyakorlati útmutatót is ad. Ebben 

az útmutatásban arra a keresi a választ, hogy amikor a gyakorlatban 

kérdezünk rá arra, mi az imádság, milyen valóban imagyakorlattá for-

málódó választ tudunk adni. Keller az imádságot három nagy teológus, 

Ágoston, Luther és Kálvin tanításai szerint is vizsgálta. Ebből a kuta-

tásból alkotta meg azt a tizenkét alapelemet (próbaköveknek nevezi 

őket), amelyek az imádság megismeréséhez, önmagunk számára tör-

ténő visszaellenőrzéséhez támpontot adhatnak.  És bár ő is tisztában 

van vele, hogy minden igyekezetünk ellenére is nehéz az imádságra 

pontos defi níciót adni, mégis láthattuk, hogy a tanítványok kérésére 

Jézus sem mondta azt, hogy az imádságot nem lehet tanítani (Lk 11,1). 

A Miatyánk imádság nyomán minden ember megtanulhat imádkozni, 

és ezt az imádságot Isten elfogadja és válaszol rá. De pontosan Isten 

mindent megelőző kegyelme lesz az, ami tanít is bennünket az imád-

ságról, hogy el ne feledjük, mindezt Jézus nevében tesszük, az imádság 

is hit által történik, és a szavak erejével együtt egész életünkre, élet-

vitelünkre is hatással van. Keller négy csoportba sorolja az imádság 

tizenkét próbakövét, hogy visszatükrözzék hitünk és imádságos életünk 

tisztaságát és eredetiségét. Az alábbi táblázat összefoglalja azokat az 

alapvető elemeket, amelyek Keller nyomán az imádság gyakorlásához 

és megéléséhez szükségesek.

„Atyám, Krisztus nevében add meg nekem a következőket:

Hogy testem egyedül a te akaratoddal mozduljon vagy váljék mozdulatlanná.

Hogy hallásom, látásom, ízlelésem, szaglásom és tapintásom a teremtés pontos le-

nyomatát adják.

Hogy szellemem, világosságod fényében, gondolatait egyedül a Te igazságod szerint 

rendezze.

Hogy érzékenységem a lehető leghatékonyabb formában s teljes tisztaságban élje át a 

fájdalom minden egyes részletét, s az örömöt is a legapróbb rezdülésig.

Hogy szeretetem Isten szeretetének emésztő lángja legyen bennem, s egyedül Isten 

iránt lobogjon.

S hogy minden, ami enyém, vétessék el tőlem, hogy Istentől fölemésztve Krisztussá 

lényegüljön át, s adassék eledelül a szerencsétleneknek, kiknek teste-lelke egyaránt 

nélkülöz mindenfajta táplálékot.” W  1998, 217. o
  K  2016, 121. o.
  Uo. 141. o.
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Mi az imádság?
Feladat Az imádság szolgálat és fegyelem.
Szó Az imádság Istennel való beszélgetés.
Egyensúly Az imádság dicsőítés, bűnvallás, hálaadás és könyörgés.

Mi szükséges az imádsághoz?
Kegyelem Az imádság „Jézus nevében” történik, az evangélium alapján.
Istenfélelem Az imádságban a szívet a szeretettel teli csodálat járja át.
Rászorultság Az imádság az elesettségünknek és az Istentől való függésünk-

nek az elfogadása.
Mit ad az imádság?

Perspektíva Az imádság a fi gyelmet Isten felé irányítja.
Erő Az imádság lelki egység Istennel.
Lelki valóság Az imádságban a szív az Isten jelenlétét érzékeli.

Hová jutunk az imádság által?
Önismeret Az imádsághoz szükséges és általa meg is valósul az őszinteség 

és az önismeret.
Bizalom Az imádsághoz szükséges és általa meg is valósul a nyugalom-

mal teli bizalom és a bizakodó reménység.
Átadás Az imádsághoz szükséges és általa meg is valósul egész életünk 

szeretetben történő átadása Istennek.

Ahogyan Timothy Keller is megteszi könyvében, még további típusokat 

lehet felismerni imádságaink között, és tovább lehet kutatni az imádsá-

gok életformáló erejét és kommunikációs lehetőségét. E tanulmány arra 

vállalkozott, hogy megvizsgálja a két alapvető imádságtípust, a befelé 

forduló, meditatív, misztikus, Istennel közösségre törekvő imádság-

formát és azt a könyörgő imádságot, amellyel minden ember Istenhez 

fordulhat, hozzá kiálthat, hozzá könyöröghet. A felnőtt-keresztelési 

imádsággyakorlat ismertetésében láthattuk, nem szükséges elválasztani 

egymástól az imádságtípusokat, sokkal inkább kell törekedni a katekézis 

során is az imádság tanításának sokszínűségére. Az istenismeretben 

és a hit gazdagságában jut az az imádkozó ember előbbre, aki teljes 

valójával, minden érzékszervével, egész életével Isten kommunikációs 

erőterében szeretné életét élni.

Az imádság mindennapos gyakorlata, ahogyan arra Luther Márton 

is buzdított, és amit saját maga is megélt és gyakorolt, erősíti a hitet 

és az Isten iránti elköteleződést. Aki ebbe a lelki gazdagságba és lelki 

ajándékokba belekóstol, megérti a törekvést az imádságos élet megva-

lósítására. Protestáns és evangélikus önmagunk iránti reménységgel, 

mégis kellő önrefl exióval igazat kell adnunk Hans Urs von Balthasarnak, 

aki tudomásul veszi, hogy a bibliai „külső Szó” és a Lélek „belső Szava” 
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között nehéz egyensúlyt tartani.  Katolikus teológusként saját egyháza 

imádságos életét inkább a befelé forduló, csendes istenmegragadásban 

látja, míg szerinte a protestánsok jobbak a Biblia tanulmányozásában, 

és abban, hogy Istent meghallják, és dialógust kezdeményezzenek vele. 

A meditatív, befelé forduló, misztikus imádság Balthasar szerint nem 

a protestánsok erőssége, sokkal inkább hagyatkoznak doktrinális tu-

dásra, sőt sokan tartanak a spirituális tapasztalatoktól is. Pál apostol 

efezusiakhoz írott bátorítása az imádság sokféle formáján keresztül 

juttasson el mindannyiunkat Krisztus minden ismeretet meghaladó 

szeretetének megismerésére!

„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden 

nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsá-

ga szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az 

ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben 

meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel 

együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így meg-

ismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten 

mindent átfogó teljességére jussatok.” (Ef 3,14−19)
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„Az imádság olyan csatorna, amin át sokkal több 
mennyei érték juthat életünkbe, mint gondolnánk.”1

Az imádság az az út, amelyen keresztül részesei lehetünk a mennyei ér-
tékeknek, reménységen felül. Ez a tapasztalata az imádkozó embernek is. 
Az Istennel való kapcsolat ajándékát, Isten jelenlétét a tenyerében érzi.

Régebben esetleg azt a kérdést tette fel magának az ember, hogyan 
kell helyesen imádkozni, hogy az Istennek tetsző legyen. Ma inkább 
azt lenne időszerű megkérdezni önmagunktól: imádkozunk-e még? 
Vágyunk-e még az imádságra?

Csendes percek a mai rohanó, zajjal teli felnőtt ember hétköznapjai-
ban? Csendes percek a munkahelyen, családban, szolgálatban? Roha-
násban végzett feladataink közepette? Mikor tudunk elcsendesedni? Mi 
gátol meg abban, hogy elcsendesedjünk? Akarunk-e még elcsendesedni? 

Szüntelenül keresi az ember az örök értékeket, közben az élet sod-
rásában megelégszik azzal, hogy az adott életszakaszban fizikálisan, 
pszichésen és mentálisan megtalálja azt az egyensúlyt, amely kinek-ki-
nek más jelentéstartalmat hordoz (egészséget, nyitottságot, nyugalmat, 
boldogságot, önbizalmat, minőségi időt stb.). Sok problémára igyekszik 
gyógymódot keresni. A spirituális élményt nyújtó piacon kínálkozó 
praktikák között (titokzatos terápiák, csodálatos gyógyulás, a halhatat-
lanság misztériumának kutatása, az ezotéria, a transzcendens világhoz 
való kapcsolódás lehetősége stb.) bőséges a kínálat. Vágyik és törekszik 
a teljességre, szeretné elérni a paradicsomi állapotot, mégis gyakorta 
nyugtalanság vagy kétségbeesés kíséri igyekezetét. 

Az imádság lenne a megoldás? Az imádság az a „gyógymód”, amely az 
életnek értelmet ad, a célokat világossá teszi, az Istennel való kapcsolat 
ápolása, fenntartása, esetleg tudatos építése és megélése által?

Ezek a kérdések foglalkoztattak akkor, amikor ez év elején kutatást 
végeztem a Magyarországi Evangélikus, Református és Katolikus Egyház 
egyházközségeiben élő, középkorú felnőtt gyülekezeti tagok körében. 

 1 Cseri 2016, 9. o.
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A kérdőív az imádkozást mint lelki tevékenységet vizsgálta, de szere-
peltek a hitéletre, vallásosságra, gyülekezeti életre vonatkozó kérdések 
is. A kutatás kizárólag véleményfelmérés volt, melyből kirajzolódhat, 
hogy mit gondolnak a gyülekezet aktív tagjai az imádságról. Kire is 
gondolunk, ha a középkorú felnőtt emberről beszélünk?

Felnőttkor a pszichológia felől

Michael Cole és Sheila R. Cole szerint a felnőttkort csak a legutóbbi 
évektől tekintik különálló életszakasznak, csak a 20. század közepétől 
kezdett a pszichológia külön is foglalkozni vele. Az időskor önálló élet-
szakaszként történő elismerése is hozzájárult ahhoz, hogy a felnőttkor is 
figyelmet kapjon, hiszen a várható élettartam növekedésével társadalmi 
kérdéseket is felvetett az idősek támogatása, gondozása. 

A felnőtt embernek az élet középső szakaszában (35–65. életév) sok 
mindennel kell szembenéznie, megküzdenie. Ez a kor a fiatal felnőttévek 
elhagyása, a szülőktől való leválás és függetlenedés, ezzel párhuzamo-
san vagy emellett a házasság és családalapítás, illetve gyermeknevelés 
időszaka, az önálló egzisztencia kialakítása és megszilárdítása. Mind-
eközben a karrierépítés, krízisek feldolgozása (öregedés, gyermekek 
kirepülése, elengedése, szülők ápolása, válás stb.), hosszú távú célok, 
nagy döntések meghozatala mind-mind ebben az életszakaszban nehe-
zedik az emberre. Nem véletlenül fogalmaznak úgy a szakemberek, hogy 
az emberélet középső szakasza az átalakulás és változás, a kihívások 
és megoldások ideje.2 Minden ember másképp éli meg ezt a fordulatot. 
Van, aki megrázó élményként tekint a kihívásokra, és tanácstalanná 
válik, más viszont megújítva addigi személyiségét, nagyobb sérülések 
nélkül tekint az őt érintő változások elé.

A negyvenes évek beköszöntésével számot vet az ember: Hol tart? 
Mit ért el? Sikeres-e? Helyén van-e? Van, aki ennek a mérlegelésnek 
következményeit és tanulságait krízisként éli meg, van, aki pedig akár 
előnyösen is javára tudja fordítani nagyobb zökkenők nélkül.

A pszichológia tudományában Jung, Erikson és Levinson voltak azok, 
akik először vizsgálták meg közelebbről is ennek az életszakasznak a 
jellemzőit, tanulmányozták a személyiségben bekövetkező változásokat, 
a felnőttkori fejlődés fázisait.

Jung szerint a krízis kialakulásának oka, hogy az életnek ezen a for-
dulópontján olyan szunnyadó vágyak próbálnak meg előtörni, melyek 
addig nem nyertek elég teret maguknak. Aki ezt felfedezi magán, az 

 2 Horváth-Szabó 2004, 98. o.
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szükségszerűen elkezdi értékelni a múltat, és elégedetlensége akár 
pszichés tünetek megjelenésében is mutatkozhat, mint levertség, célta-
lanság, depresszió. Jung véleménye, hogy ezeket az elfojtott vagy rejtett 
tulajdonságokat fel kell ismerni, és integrálni kell a személyiségbe 
ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, és kiteljesedett életet tudjon folytatni. 

Erikson az egyes életkorokkal járó fő tevékenységek megvalósulását 
vagy annak hiányát tulajdonságpárokkal jellemzi. A középső életkor fő 
feladatát a generativitás (alkotás) jelenti, ennek negatív párja pedig a 
stagnálás. Alkotást jelent számára a gyermek világrahozatala, a követ-
kező nemzedék nevelése, a gondoskodás (tehát nem csak tárgyi vagy 
szellemi alkotást ért ezalatt), negatív aspektusa pedig az öregedéssel, 
veszteségekkel való szembenézés, illetve terméketlenség. Minden egyes 
életszakaszban bekövetkező és fennmaradó hiányosság vagy elmaradt 
válasz a következő szakasz sikerességét is befolyásolja. Erikson az egyes 
életszakaszokban bekövetkező megoldandó feladatok teljesítésében lát-
ja a következő életkorhoz kapcsolódó fejlődési szakasz sikerességét. 
A vizsgált életkorban lezáratlan krízisek nagyban befolyásolják például 
az időskori feladat (integritás) megoldását is. 

Levinson volt az, akinek koncepciója leginkább elfogadottá vált a fel-
nőttkori fejlődés megértésében. Elismeri Jung és Erikson elméletét, de 
ő a krízis helyett inkább az átmenet kifejezést használja, és a fejlődés 
pozitív kicsengését helyezi előtérbe: a lehetőségeket, a változásra való 
készséget. A krízis az összeomlást és veszélyt juttatja az ember eszébe, 
míg az átmenet magában hordozza az előrehaladás reménységét is.

Négy szakaszra osztja az életet, melyet életstruktúra-váltás fejlődési 
szakaszként értelmez, és ezek között öt átmeneti fázist különböztet 
meg, mely egyformán értékes, és szükség is van rá ahhoz, hogy az 
egyén kiteljesedett emberré válhasson.3 Az élet középső szakasza (40-
65 éves kor között) a sorban a negyedik helyet foglalja el, melyben az 
átmeneti időszakot 40-45 éves kor körül határolja be. Fő feladat ekkor 
az egyensúly megteremtése, mely individuációs folyamatot négy általa 
kiemelt terület, illetőleg annak feszültsége és feloldása határoz meg:

A) FIATALSÁG – ÖREGSÉG
E  szakasz feszültsége az alábbi témákon belül értelmezhető: 

– Az egyén egyszerre éli át a fiatalság és öregség élményét: a fiatal-
ság oldaláról tekintve még alkotó, aktív, tervekkel teli életvitelben, 
nyitottságban nyilvánul meg, ugyanakkor egyfajta stabilitást és böl-
csességet, beteljesedést jelent az öregség oldaláról. A kettő egyen-
súlya abban látszik meg, hogy a fiatalság által kész az alkotásra 

 3 Somogyiné–Kézdy 2007, 10. o. 
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és nyitott a változások elfogadására, az öregség azonban készteti 
a stabilitásra, a változásokhoz való alkalmazkodásra és mindezek 
értelmének megtalálására. Ha az öregedéssel való szembenézés, és 
annak elfogadása sérül ebben a szakaszban, az láthatóvá is válik, 
akár külső jegyekben (öltözködés, beszéd, életstílus), akár az önér-
tékelés és identitás deformitásában. Nehezíti ennek a kettősségnek 
a feloldását természetesen az is, hogy a reklámokból és médiából 
érkező rengeteg megoldási lehetőséget kínáló információ mind azt 
sugallja, hogy addig vagy értékes, amíg fiatal vagy. A nyugati típu-
sú, európai társadalom is azt közvetíti, hogy nincs szükség az idős 
emberre, nem értékes, nem hasznos tagja a közösségnek. Nem elég 
gyors, nem elég kreatív, nem hoz megfelelő hasznot, esetleg még 
emiatt a munkahelyét is elveszíti. A megoldás hiánya akár súlyos 
pszichés problémákhoz is vezethet.

– A fiatalság – öregség feszültsége abban is megnyilvánul, hogy az 
embernek szembe kell néznie az élet végességével. Biológiai jelek 
(őszülő haj, fájó derék, ráncok megjelenése) is figyelmeztetik az 
idő múlására, ekkor kezdi megérezni erejének fogyatkozását, amit 
korábban – fiatal felnőttként – el sem tudott képzelni. Szembesülhet 
azzal, hogy búcsúznia kell közeli hozzátartozójától, esetleg vele 
egyidős barátjától. Nagyobb súlyt kap a halál utáni élet kérdése, 
és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság, szorongás. Sokkal fonto-
sabbá válik valamiféle biztos álláspont kialakítása és megfelelő 
válaszok megtalálása az élet értelmére vonatkozóan. Egyre jobban 
kezdi értékelni az apró örömöket, és mindinkább fontosnak érzi a 
belső tulajdonságainak, a személyiség rejtett értékeinek felszínre 
hozását. A külső elvárásoknak való megfelelés háttérbe szorul, és 
az ember megpróbál egyensúlyba kerülni önmagával. 

– Az ember szeretne nyomot hagyni a világban, valamit átadni ma-
gából a következő generációnak. Lehet ez anyagi vagy szellemi 
alkotás, melyek mind a halhatatlanság vágyának kifejező formái.

B) ALKOTÁS – ROMBOLÁS 
Hozzátartozik az élethez a rombolással (bántalmazás, a másik korláto-
zása és akadályozása, kudarcok) való szembenézés is. Aki a szenvedés 
és fájdalmak feldolgozása elől menekül, esetleg tudatosan elkerüli, az 
nehezebben fog eljutni a haragtól a megbocsátásig. A feloldás abban 
rejlik, hogy szembenézünk saját romboló tevékenységeinkkel is, és meg-
próbálunk nagyobb megértéssel lenni a másik iránt, érzékenyebbé válni 
a szenvedők, elesettek iránt. Az ember ebből adódóan inkább építő, 
gazdagító személyiségre törekszik.
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C) ELOLDÓDÁS – KÖTŐDÉS
Minden életkori szakaszban nagy jelentősége van a kötődésnek és ol-
dódásnak, mely az egész életet végigkíséri. A középső életkorban erős 
kötelékek fűzik az embert a házastárshoz (élettárshoz), gyermekhez, 
szülőkhöz, hivatáshoz. Az egyensúly azonban akkor áll fenn, ha az em-
ber inkább befelé fordul, és elkezdi elengedni a tárgyakat, személyeket, 
külső dolgokat, mások véleményét, és a saját belső értékeinek tulajdonít 
nagyobb figyelmet. Fontos például a gyermek elengedése, függetlene-
désének támogatása, bizonyos tárgyaktól való megszabadulás, és a vá-
lasztásban, viselkedésben is a lényeges dolgok felé kellene helyeződnie 
a hangsúlynak, a lényegtelenek megszűnésével egyidőben. Általában 
ez azoknál okozhat problémát, akik korábban túlzott kötődésben élték 
életüket, és az elengedés szorongáshoz, bizonytalansághoz vezet.

D) FÉRFIASSÁG – NŐIESSÉG
Fiatalabb korban a férfi férfiasságát, a nő nőiességét hangsúlyozza. 
A középső életkorban az ember ráébred, hogy nem a nemekhez kötött 
sztereotípiák határozzák meg személyiségünket, így kevésbé lesz hang-
súlyos a nemek közötti különbségek felsorakoztatása, és a hasonlóságok 
kiemelése válik erőteljesebbé. A férfi belátja nőiesnek ítélt tulajdonságait 
(gyengédség, mély érzelmek iránti igény), a nő pedig kezdi elfogadni 
férfias jellemzőit (racionalitás, hatalomvágy stb.). Ennek felismerése 
konfliktusokhoz is vezethet, de a házasságban ennek az egyensúlynak 
a megtalálása segíthet is azáltal, hogy lehetőséget ad egymás valódi 
megértésére.

Az életközép időszaka az egyik leghosszabb életszakasz a fejlődő, 
változó, alakuló személyiség életében. Az utódnemzés, a családalapítás 
eme időszakában megváltoznak a családban betöltött „szerepek” is: 
a gyermekből szülő lesz, és sajnos szülei elvesztésével a „gyermek” a 
legidősebb generáció tagjává válik. Emellett saját gyermekeinek elen-
gedését is fel kell dolgoznia, mely kisebb-nagyobb mértékben gyászél-
ményt is jelent a szülőnek. A családi struktúra változása tehát szintén 
veszteségek átélésével jár. Van, aki valóban csak a negatív hatásait érzi 
az idő előrehaladásának, és félelme egyre csak fokozódik, azonban ren-
geteg rejtett szépséget is fel lehet fedezni, ha a változásokat nem utasítja 
el, hanem felelősséget vállalva magáért fel tud készülni a következő 
életszakaszra, hogy tudatossá váljon életének értelme, és megelégedett 
személyiséggé váljon. „Ez az időszak teremti meg a lehetőséget, hogy 
létünk súlypontját a személyiség spirituális dimenziójára helyezzük át, 
s emberi mivoltunkat ezen keresztül teljesítsük ki.”4 

 4 Somogyiné–Kézdy 2007, 10. o.
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Felnőttkor a hitfejlődés felől

Ahogyan a pszichológia felől nézzük, úgy a spiritualitás oldaláról is ér-
demes a kérdést megközelíteni: a pszichés változások milyen befolyással 
vannak a vallási identitás alakulására, hatással van-e rá egyáltalán, s 
ha igen, milyen mértékben?

Meissner szerint természetes az, hogy a pszichoszociális változásokat 
pszichospirituális változások is kísérik, a kettő párhuzamosan működik 
vagy reked meg. A pszichospirituális fejlődés csúcsa a másokért érzett 
felelősségből (önzetlenség, önfeláldozás által) fakadó szolgálat. Ez a 
folyamat hasonló kihívásokat állít az ember elé, mint a személyiségfej-
lődés alakulása.5 Az adott életkorban bekövetkező változások az Istennel 
való kapcsolatot is alakíthatják, ez sok ember életében fordulópontot 
jelenthet a hit fejlődésében. Mérlegre kerülhet az élet értelme, s ez le-
hetőséget adhat a megtérésre, illetve el is mélyítheti az Istennel való 
kapcsolatot, a vallásos kötődést. Természetesen ennek épp az ellenkezője 
is fennállhat. Az életkor, a vallásos szocializáció, nehéz életesemények 
vagy válságok befolyásolhatják a hit fejődését is. A hitélet változása 
együtt jár az ember életútjának fejlődésével is, azaz állandó változásban 
van. Másként gondolkodunk, érzünk bizonyos életszakaszokban akár a 
világról, akár az Istenről, ezáltal másként látjuk a hitéletünket is. 

James W. Fowler amerikai lelkész-pszichológus – Levinson elméletét 
is figyelembe véve – az általa kidolgozott hitfejlődés fázisai között az 
ötödik szakaszt a középső életkorra vonatkozóan az összekapcsoló-
dó-elmélyülő-elkötelező, illetve paradoxonokat kibékítő hit kifejezéssel 
nevezte meg. Erre a szintre a középső életkor előtt nem képes eljutni az 
ember. A korábbi (serdülő- és fiatal felnőttkori) életszakaszban meg-
jelenő válaszkeresésekkel, bizonytalansággal és kétkedéssel szemben 
kialakulhat egyfajta befelé fordulás, a világtól való eltávolodás lelki 
értelemben. Az ember ekkor ismeri fel végességét, erejének korlátait, 
gyengeségeit, és hite is ezen keresztül formálódhat az Istenre való 
ráhagyatkozásban és az örök élet reménységének megtalálásában. Ez 
átjárja egész egzisztenciáját, és képes lesz figyelmessé, megértővé válni 
más vallások követőivel szemben is. El tudja fogadni a másságot, erős 
spirituális érdeklődése a szeretetben való növekedést látja a legnagyobb 
kihívásnak. „Az élet középső szakaszában kiemelkedő változási folya-
matok, az ember önmagához, másokhoz és a világhoz való viszonyának 
megváltoztatása pszichológiai folyamat ugyan, de ezt a folyamatot a 
vallásos élet, a vallásos hit és a vallásos megértés nagyban segítheti 

 5 Uo. 7. o.
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azáltal, hogy a megélt élet az Istennel való viszony perspektívájából 
nézhető, elemezhető és változtatható.”6

Vallás és hit felnőttkorban
A vallás és vallásosság fogalmának meghatározása nem könnyű feladat, 
hiszen bőséges a definiálás ez irányú irodalma. Rosta Gergely doktori 
dolgozatában a világvallások jellemzőit tekintve figyelemre méltónak 
tekinti Glock és Stark ötdimenziós modelljét. Feltevésük szerint némely 
vallásnál az egyik, míg másiknál egy másik dimenzió a hangsúlyosabb, 
de ezek az elemek valamiképpen mindenhol jelen vannak. Az öt dimen-
zió az alábbi: hit (ideológiai), vallásgyakorlat (rituális), vallási érzés, 
élmény (élmény és tapasztalat), vallási ismeretek (intellektuális) és a 
mindennapi élet vallásossága (következmény). A kutatók feltételezték 
a dimenziók függetlenségét, később azonban ennek ellenkezőjére vo-
natkozó vizsgálati eredmények is feltűntek. 

A világnézeti magatartás és a vallásosság típusai felől nézve a vallá-
sosságot először Yves Lambert francia szociológus különböztette meg 
a „hitvalló kereszténység”, a „kulturális kereszténység” és a „világi 
humanizmus” megnevezéssel. A hitvalló keresztények azok, akik rend-
szeresen gyakorolják vallásukat, és kapcsolatot tartanak más keresztény 
hívekkel. Hisznek az élő Isten létében, és az életet Istentől eredeztetik. 
A „világi humanizmushoz” tartozók általában nem hívők és nem gyako-
rolnak vallást. A kutató véleménye, hogy Európában a legtöbben a „kul-
turális kereszténység” kategóriájába sorolhatók, melynek jellemzője, 
hogy eltávolodik ugyan a vallás intézményes gyakorlásától és hivatalos 
hittételeitől, ugyanakkor kötődik a kereszténységhez. A vallásosság az 
egyén által szelektált világnézeti hittartalmakhoz való ragaszkodásban 
jelenik meg, ez az úgynevezett „maga módján vallásos” kategória.7

A 20. századi európai felnőtt ember vallásossághoz való viszonyulására 
többféle elmélet és értékelés is született a szakirodalomban. Egyik állás-
pont szerint megfigyelhető a hithez való kötődés, ragaszkodás mellett a 
vallástól és egyháztól (mint intézménytől) való elszakadás. Tehát a hit 
és az egyházhoz való tartozás nem feltétlenül kapcsolódik össze. Más 
vélemény szerint (a szekularizációval összefüggésben) a valláshoz vagy 
vallásos közösséghez való tartozás fennmaradt még ugyan, de az ott el-
hangzó tanítás nincs hatással a mindennapi életre, nem befolyásolja azt, 

 6 Horváth-Szabó 2004, 107. o.
 7 Rosta 2004, 20–21. o. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/92/1/rosta_gergely.pdf. (Letöltés: 
2018. április 27.)
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vagyis gyakorlatilag az „egyházhoz tartozás hit nélkül”8 különös állapota 
alakult ki. Pángyánszky Ágnes hasonlóképpen értékel: „A vallás (religion) 
szó olyan összegyűjtött hagyományt jelent, ami a hit tartalmáról és a hit 
gyakorlásáról szól, amit egy közösség a múltban és a jelenben is megél és 
gyakorol. A vallásgyakorlás felélesztheti és formálhatja az egyén hitének 
tudatosodását. Régebbi kultúrákban hit és vallás szorosan összetartozott, 
csak a felvilágosodás, de különösen is a XX. század modernizációja után 
váltak el egymástól. Azóta különböztetünk meg vallásos hitet és hitet 
(valamiben), azóta tapasztaljuk az egyéni vallásosság megjelenő formáit 
a közösségben megélt hitélettel egyetemben.”9

A valláshoz, transzcendenshez való viszony a mai társadalomban tel-
jesen privát kérdés, és a hit, valamint annak intézményi realizálódása 
két különböző dolog. A „maguk módján vallásosak” is nyitottak a transz-
cendentalitás és spiritualitás felé, még ha nem is abban az értelemben, 
ahogyan azt egy keresztény ember közelíti meg. A 2011-es népszámlálási 
adatok is megerősítik ezt, holott reális következtetéseket több okból 
is nehéz leszűrni.10 Az azonban azért egyértelműen kimutatható, hogy 
minden felekezet száma csökkent, a „más egyház, felekezet” kategória 
viszont 70%-kal növekedett a 2001-es adatokhoz képest. 2011-ben 1,6 
millióval kevesebben válaszoltak a vallási tartalmú kérdésekre, mint 
2001-ben. A vallás intézményhez kötött formája egyre inkább háttérbe 
szorul. Ezzel szemben jól látható a megnövekedett vallási és felekezeti 
sokszínűség hazánkban. Érdekes jelenség a választ megtagadók arányá-
nak megnövekedése is, valamint az is, hogy a felekezethez nem tartozók 
aránya is 6,6%-kos növekedést mutatott. 

A magukat evangélikus felekezethez tartozóknak vallók (2001: 304 705 
fő, 2011: 214 965 fő) számának összehasonlításából nem célszerű mesz-
szemenő konklúziót levonni, de azt mindenképp ki lehet emelni, hogy 
a hagyományos vallási hovatartozás helyett inkább az egyéni döntés 
szerinti hovatartozás dominál, mely talán az individualizációnak és 

 8 Mikonya 2016, 70. o.
 9 Pángyánszky 2015, 127. o.
 10 „2011-ben a vitát inkább az a kérdés uralta, hogy a kérdőívben a vallásra másképpen 
kérdeztek, mint tíz évvel korábban. A kérdésfelvetés [...] szándéka mögött egyrészt a KSH 
azon törekvése állt, hogy a formális felekezethez tartozáson túl a felekezetekhez való 
viszonyt is rögzítsék [...] Másrészt a tíz évvel korábbi népszámlálással szembeni gyanakvó 
és bizalmatlan hozzáállásnak a vallási közösségekkel történő egyeztetéssel próbáltak 
elejét venni. A formális tagság és a felekezethez való kötődés között azonban igen nagy 
a különbség [...] A KSH által publikált végleges adatainak [...] összefoglaló táblázata saj-
nos tükrözi a társadalom vallási dimenziójával és a téma szenzitivitásával kapcsolatos 
hiányos tájékozottságot.”  Máté-Tóth 2013, http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szem-
hataron-innen/egyeb-irasok/mate-toth-andras-nagy-gabor-daniel-a-2011-es-nepszamla-
las-vallasi-adatairol/. (Megtekintés: 2018. április 14.)
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szekularizációnak köszönhető. Az ESS (2002–2012) vizsgálatai11 arra 
engedtek következtetni, hogy Magyarországon a társadalom 18%-a vallja 
magát egyháziasan vallásosnak, ahol a hit és vallásgyakorlás az egyházi 
hagyományoknak megfelelően alakul. Az intézményes vallásgyakorlás 
terén is sajnos csökkenést mutattak ki: a heti rendszerességgel temp-
lomba járók aránya 8,5%. A havonta templomba járók aránya 16% volt 
2008-ban, de 2012-re már ez az adat is 2%-os csökkentést mutatott. 
A templomba soha nem járók aránya ehhez képest nagyon magas, 42%. 
Mindebből az is látszik, hogy az egyháziasan vallásos fogalom szerepe 
meggyengült, és az intézményes vallásosság leépülése vagy inkább a 
vallástalanság jelei mutatkoznak, különösen 2010 után. 

Az ima gyakoriságára vonatkozó kérdésekre (intézményhez nem 
köthető vallásosság) adott válaszokból is inkább csökkenés észlelhető 
2010 után, főleg a naponta imádkozók körében (19%-ról 13%-ra). Rá-
adásul ezzel arányosan növekedés mutatkozott a ritkán vagy soha nem 
imádkozók, illetve a nem válaszolók számában. Összességében tehát 
(az eredményeket kellő óvatossággal tekintve) megfigyelhető, hogy a 
vallási intézményektől való eltávolodás és a vallás iránti közöny inkább 
erősödött a 21. század elején.12 

A fent említett adatok után némi bizalomra is adnak okot egy 2017. 
március 30-án bemutatott online kutatás eredményei és tapasztalatai. 
A megújulás reménye a keresztény társadalmi jelenlétben elnevezésű or-
szágos online felmérés során 2513 kérdőívet elemeztek, azokat, amelynek 
kitöltői úgy nyilatkoztak, hogy legalább havonta egy alkalommal járnak 
templomba. A tesztek kitöltésében a 41 és 50 életév közöttiek voltak a 
legaktívabbak (24%). A felekezeti megoszlást tekintve a válaszadók 
80%-a római katolikus, 12%-a református, 3%-a evangélikus, 2%-a 
görögkatolikus, és 3%-a az egyéb kategóriába sorolta magát. A tesztet 
kitöltő reformátusok 49%-a nyilatkozta, hogy hetente jár templomba, 
30%-uk hetente többször, 11%-uk havonta többször, 8%-uk havonta, 
1%-uk naponta. Az evangélikusoknál a hetente templomba járók aránya 
47%, míg havonta többször 8%-uk megy templomba. A katolikusoknál 
a legmagasabb a hetente templomba járók aránya (62%), míg hetente 
többször 24%-uk látogat el a templomba.13

 11 Földvári 2014, 55–63. o.
 12 Uo. 57. o 
 13 A megkérdezettek 38%-a végez rendszeresen önkéntes szolgálatot egyházában, vallási 
közösségében, 21%-uk valamilyen munkacsoport tagja, 15%-uk kisközösség vezetője. 
Szécsi–Kocsev–Rosta: Országos Keresztény Véleménykutatás – 2017. http://www.amur.
hu/mell/2017_marc_30_diasor_korr.pdf. (Letöltés: 2018. április 27.)
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A felnőtt ember spiritualitása 

A keresztény ember, az új vallási mozgalmak hívei és még talán a nem 
vallásos ember számára is mást és mást jelent a spiritualitás (magyarul 
leggyakrabban lelkiségnek fordítják). „Általánosan elfogadott nézet, 
hogy a spiritualitás a hitélettel, a hit különféle formáinak megélésével 
kapcsolatos fogalom, mely az embernek a transzcendens-isteni szfé-
rával fennálló kapcsolatának jellegét s az ebből fakadó hitélmények 
kifejezésének eszköztárát, gyakorlatát, valamint az e célra használt 
szimbólumok jelentését hivatott jelölni.”14 

Amíg a vallásosság inkább az intézményhez kötöttséget, egy vallási 
közösséghez, kultúrához, hagyományokhoz való kötődést jelent, addig 
a spiritualitásnak ezek nem feltétlenül jellemzői.

A 20. század folyamán előtérbe került a spiritualitás kutatása iránti 
tudományos érdeklődés. Nagyobb hangsúlyt kap a szubjektivitás, az ön-
megvalósításra törekvés, a személyes kapcsolatok és élmények, melyeket 
a fogyasztói társadalom próbál megcélozni az életmód spiritualitásával. 
Mára már inkább túllép az élet értelmének egyéni keresésén, és az egye-
temes emberi értékeket veszi középpontba. Átvették a keleti vallások is 
(például buddhizmus, hinduizmus), de a világvallások spiritualitása és 
a keresztény spiritualitás nagyban eltér egymástól. „A keresztyén szó-
használatban a spiritualitás azokra az alapvető értékekre, életstílusra 
és életgyakorlatra utal, amelyekben megjelenik az istenkép, az emberi 
önazonosság és az anyagi világ mint az emberi változás kontextusa.”15

Az a tendencia, mely szerint egyre több ember távolodik el az egy-
háztól, nem jelenti azt, hogy a végső igazság iránt érdeklődök száma 
csökkent volna. A közösségben való válaszkeresés helyett az ember 
inkább az egyéni, önálló útkeresést és megoldásokat választja. 

A keresztény spiritualitás gyökereit a Szentírásban találjuk. Legalap-
vetőbb bibliai kifejezője a tanítványság, a Krisztus-követés. Újszövetségi 
értelemben gyakorlatilag a tanítványság egyet jelent a kereszténységgel 
(válasz a hívásra; nem függ társadalmi helyzettől, erkölcsi, vallási tö-
kéletességtől; egyszerre jelent megtérést is, vagyis radikális szakítást 
a múlttal; a tanítvány Jézus mellett munkálkodik).16 

A múlt században felgyorsult sebességgel történő változások hatással 
voltak a kereszténységre is. A gondolkodás és az életvitel korábbi rend-
szerei megtörtek, és pluralista lett a világkép. Az emberek gyanakvással 
kezdték szemlélni, ha valamit igazságként előre meghatároztak. Emiatt 

 14 Nánai 2004, 105. o.
 15 Sheldrake 2008, 14. o.
 16 Uo. 24. o.
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Európában visszaszorult az intézményes vallásosság, és erősödött a 
hitből való kiábrándultság. Mindemellett a kereszténységen belüli, va-
lamint a kereszténység és más vallások közötti határok is mindinkább 
elmosódtak. A keresztény hitélet és gyakorlat sokszínűbbé, összetetteb-
bé, globálisabbá és eklektikusabbá vált.

A történelmi egyházak zsugorodnak, „ugyanakkor sokkal többen ke-
resnek egy tágabb értelemben vett lelki bölcsességet és olyan hitéletet, 
amely pozitívan közelíti meg korunk értékeit, és kritikusan szemléli a 
gyorsan változó fogyasztói társadalom problémáját”.17 

A keleti spiritualitás megjelenése a nyugati társadalmakban erőtelje-
sen van jelen. A jóga, a prana nadi és egyéb keleti módszerek úgy törtek 
be a hagyományosnak mondható keresztény vallásgyakorlat mellé, hogy 
erre olyan választ kellene adnia a kereszténységnek, amely nemcsak a 
múltidézésen tartja életben magát, hanem valódi, hitből fakadó feleletet 
tud adni arra, hogy mi értékes és örök. Patsch Ferenc szerint a keleti 
technikáknak is lehetnek pozitív hatásai az emberre,18 de nagyon óva-
tosan kell bánni ezekkel a módszerekkel, mert könnyen vakvágányra 
vihetik az embert. A spiritualitás iránti fokozott figyelem is arról ta-
núskodik, hogy még nem veszett el az igény a célok keresésében, mégis 
mintha a válaszokra nem a vallásban lelne rá az ember. Jobban megfelel 
a kor igényeinek, és vonzóbb eszközökkel tudja kiszolgálni azokat az 
embereket, akik lelki teljességre vágynak ugyan, de nem a keresztény-
ség felé fordulnak, hogy azt megleljék. Az erőforrást, az egyensúlyt, a 
boldogságot keresik ezekben a kiszámítható, gyors eredményt felmutató 
praktikákban, melyek az ember komfortérzetét kívánják kielégíteni. 
A keresztény spiritualitás nem az egyéntől indul ki, és nem az emberi 
oldalra helyezi a hangsúlyt. A kezdő lépést Isten teszi meg, és nem az 
ember. Nem az embertől az isteni felé néz, hanem épp fordítva: Isten 
lépi át a határt az ember felé. 

A keresztény meditáció alapja és középpontja egyedül Jézus Krisztus. 
A keresztény meditáció olyan ima, amely a személyes Istennel köt össze, 
és az Istennek való önátadásra irányul, mely által növekszik az egyén 
szeretetének kisugárzása a hétköznapokban. Mindez csakis kegyelem 

 17 Sheldrake 2008, 191 o. 
 18 „Figyelmet szentel a testnek (légzés, testhelyzet), mert a testtudatos életforma elő-
segíti az ima életbe gyökerezettségét; a racionalitás helyét a megismerés általi tapasz-
talatszerzés váltja fel, azaz az élő Isten misztériumával való személyes találkozás egész 
személyiségünket érinti. […] Ha a keleti technikák segítségével még a megtisztulás 
útján is előrehalad az ember, akkor az »Evangéliumra való előkészület« (praeparatio 
evangelica) által még a mélyebb vallási tapasztalat befogadására is képessé válhatunk.” 
Patsch 2017, 501–503. o.
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által lehetséges, nem lehet kikényszeríteni semmilyen technikával vagy 
módszerrel.19 

A keresztény hitélet jövője attól is függ, hogy képes-e a lelki tartalmak 
átadására, megtalálja-e a helyét ebben a pluralista korszellemben. Nem 
a más vallásokkal való véleménykülönbségben kell megtalálni a választ 
a kihívásokra, hanem meg kell határozni, megtanulni és kimondani a 
saját egyediségét másokkal szemben. A keresőket inkább a világgal való 
kapcsolat érdekli, nem pedig a világtól való elszakadás. A közösség iránti 
igény erőteljesebb, mint valaha. „A magyar társadalom évtizedek óta 
küzd a közösséghiány problematikájával, ami a nagy társadalmi intéz-
ményekkel szembeni távolságtartásban is megnyilatkozik […] olyan szel-
lemiség szükséges Magyarország számára, amelyben a közösségépítés 
és a szolidaritás kiemelt prioritásként van jelen. A vallási közösségek, 
egyházak ebben rendkívül jelentős szerepet játszhatnak.”20

A vallásosság értelmezése a laikus, hétköznapi ember számára egyre 
inkább elhomályosodik, és az intézményhez kötöttség is lassan háttérbe 
szorul. Nem egzisztenciális kérdés a felekezeti hovatartozás. Szüksé-
ges megvizsgálni a számbeli-aránybeli adatokat is, és önvizsgálatot 
tartani, de talán még ennél is fontosabb feladata az egyháznak, hogy 
a helyi közösségekre, azon belül is az emberre koncentráljon. Inkább a 
vallásossághoz kötődő saját tapasztalatokra, a megélt élményekre, az 
élet igazi értékének meghatározására és kiemelésére kellene hangsúlyt 
fektetni a gyülekezetek életében is. 

Felnőttek a magyar társadalomban

A huszadik század második felében felnőtté váló generáció olyan élet-
helyzetekkel találja szemben magát, amelyeket az addigi felnőtt nem 
ismert, illetve nem tudott eligazodni közöttük. A kommunikációs és 
digitális fejlődés, valamint az információáramlás robbanásszerű növe-
kedése, az individuum előtérbe helyezése, a hagyományos vallásosság 
gyengülése és számos olyan társadalmi változás befolyásolja a felnőtt 
ember életét, amelyre az egyháznak is reagálnia kell. Fontos lenne, 
hogy az egyház az adott életkorban felmerülő dilemmák közepette 
(mid-life crisis) lehetőséget adjon a segítségnyújtásra, és rámutasson 
azokra a konkrét hitformáló feleletekre, amelyek valóban elmélyíthe-
tik a középkorúak vallásos kötődését, hogy „az Istennel való viszony 
perspektívájából” nézzék életüket. Ehhez nyitottságra és hitelességre, 

 19 Uo. 501. o.
 20 Máté–Tóth 2013.
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példaértékű közösségekre (gyülekezetekre) van szükség. Az egyháznak 
is követni kell a változásokat, azokra érthetően reflektálva.

A társadalomtudományok kutatói az elmúlt években nagy érdeklődést 
mutattak a késő fiatal- és felnőttkor közötti átmenet iránt, ugyanis a 
felnőttkor halasztása (a szülői ház elhagyása, az első munka megszer-
zése, az első tartós párkapcsolat, az első gyermek vállalása, fontosabb 
döntések meghozatala) általános jelenségnek tekinthető napjainkban. 
A ’60-70-es évek óta ezt az attitűdöt az úgynevezett második demo-
gráfiai átmenet részeként határozzák meg és vizsgálják a kutatók.21 
Ez a jelenség először az észak-európai országokban kezdődött el, majd 
egész Európát, később a világ számos fejlődő országát is érintette. Ennek 
hátterében áll az iskolai végzettség emelkedése, a nők aktívabb munka-
erő-piaci szerepvállalása, a jóléti állam kialakulása, melyek jelentősen 
érintik az egyén életét. Ulrich Beck az individualizáció felől értelmezi 
ezt a folyamatot: „Az individualizáció és az egyéni felelősségvállalás 
összefügg, mert önálló döntésképességet követel az egyéntől, annak 
képességét, hogy saját sorsát alakítsa identitásának létrehozásán és 
elhatározásain keresztül.”22 Ezek a döntések számos kockázattal járnak, 
ugyanakkor a választási lehetőségek széles kínálata által a rossz dönté-
seket is lehet javítani, újra lehet kezdeni, akár az egyes életszakaszok 
újabb felépítésével is.

Blossfeld a problémát inkább a globalizációs folyamatok egyént érintő 
hatásain keresztül közelítette meg, melyek a foglalkoztatási, oktatási, 
jóléti rendszer, valamint a család intézményén keresztül befolyásolják 
az egyén döntési képességét. Az alábbi problémákat nevezte meg: a 
tudásalapú munka arányának növekedése, az ipari gazdasági struk-
túráktól való gyors elmozdulás a szolgáltatásalapú struktúrák felé és 
a növekvő globális verseny az államok között. Magyarországon ez a 
rendszerváltozást követően nagymértékben érintette a ’90-es években 
munkaerőpiacra kerülő fiatalokat, a mai érett felnőtt korosztályt. Ez 
a bizonytalan környezet egyre nehezebbé tette a változások követését 
szakmai, magánéleti szempontból egyaránt (például a siker hosszú távú 
elérése helyett a rövid úton megszerzett elismerés preferált, a bizalomra 
épülő kapcsolatok értéke is meggyengülni látszik).

Blossfeld rámutat arra is, hogy nemcsak az értékek, normák változása, 
hanem az élet minden területén tapasztalt bizonytalanság, az életkezdés-
hez szükséges főbb döntések meghozatalának lehetetlensége, valamint 
a döntéshez szükséges keretfeltételek hiánya áll ennek hátterében.23 

 21 Paksi–Király–Luksander 2014, 86. o.
 22 Uo. 87. o.
 23 Uo. 107. o. 
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Mindebből – a témánkat szem előtt tartva – kulcsfontosságú a család 
szerepének megítélése, a felelősségvállalástól való elhatárolódás vagy 
halogatás problematikája. 

A család közösségében
A gyermeket vállaló szülők versenyt futnak az idővel. Állandó dilemmát 
okoz a munkában és a magánéletben eltöltött idő egyensúlyának meg-
tartása, a családi kohézió fenntartása.24 Az idő kiemelten fontos értékké 
vált a 21. században. Amire időt szánunk, az értékét tekintve jelentős 
tevékenységet jelent, fontos szerepe van az életünkben. Ebből kiindulva 
Harcsa István szociológus hazai empirikus kutatásokra alapozva (KSH, 
1986−2010 között) vizsgálta a kötődés kialakulását a családban mint a 
legősibb társadalmi intézményben. A családi együttlét, illetve a közös 
tevékenységek azok, amelyek elsősorban megjelenítik a kötődés formá-
it. A családszerkezet változása és a demográfiai mutatók is közvetlen 
hatással vannak a családi életben kialakuló kohéziós erőkre. A szülők 
egyre fáradtabbá válnak a neveléssel járó pszichés terhek tekintetében, 
ami az együtt töltött idő vonatkozásában is negatív eredményeket hoz.25

Harcsa Istvánt vizsgálatai arra engedték következtetni, hogy a szü-
lőknek szinte csak az iskoláskorig van intenzívebb igényük és energiájuk 
a gyermekekkel való foglalkozásra, a továbbiakban azonban csökken a 
gyerekekkel való törődés. Ezt a megállapítását azzal magyarázza, hogy 
„nagy a rés a fogyasztói társadalomnak a különböző szolgáltatásokban 
és javakban megnyilvánuló kínálata és a különböző fogyasztói rétegek 
rendelkezésére álló (anyagi és időbeli) lehetőségek között. Mindez a 
javak megszerzését illetően versenyhelyzetet teremtett, és ennek hatá-
sára a családok időgazdálkodásában egyre több gondot jelent a családi 
együttlét megszervezése. Az anyagi és nem anyagi, fogyasztási lehetősé-
gek feldolgozása, szelektálása nem kevés energiát és figyelmet igényel, 
aminek következtében a családi élet érthetően szétszórtabbá válhat.”26 
Ez a családi élet harmonikusságát, rendezettségét is érinti, hiszen a 
sok tervezés és energia, amelyet ennek összehangolása megkíván a 

 24 Harcsa 2014, 40–66. o.
 25 A közös tevékenységre fordított idő a vizsgált időszakban az anyák esetében 28 perccel, 
az apák esetén 23 perccel csökkent. Ezzel egy időben az egyedül töltött idő nagysága az 
anyáknál napi átlagban 32 perccel, az apáknál 56 perccel növekedett. (A nagyarányú 
különbséget a háztartási munkával lehet értelmezni, mely átlagosan a nőre hárul.) 
A gyermekre vonatkozóan ezek az adatok a következők: 2009/2010-ben a 0–6 éves korú 
gyermek napi átlagban 288 percet, a 7–14 éves korú gyermek 331 percet, a 15–24 éves 
391 percet tölt el egyedül. A vizsgálatok szerint ez az eredmény független a családok 
kulturális hátterétől. Uo. 60. o.
 26 Uo. 61. o.
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szülőktől, egyben kívánatossá teszi a feltöltődésre szánt többletidőt is. 
Az utóbbi 20-30 évben a szülők a gyermekek gondozására és nevelésére 
fordított idejük „jutalmaként” kétszer annyit el is vettek, azaz az egyéb 
tevékenységekre fordított idő kevesebb mint kétharmadára visszaesett. 

A jólét (welfare) fenntartására fordított idő közben a jólléti (well-be-
ing) értékek szenvednek hiányt, mely folyamat nagy valószínűséggel az 
anyagi természetű célok elérésére fordított idő, valamint a fogyasztásra 
irányuló társadalmi gyakorlattal értelmezhető.

A családformák változása
Az időn túl a családi élet törékenyebbé válásában a házasság megítélésé-
nek, stabilitása gyengülésének is nagy szerepe van. A hagyományosnak 
nevezett családmodell változását némelyek válságként, mások pedig 
átalakulási folyamatként értékelik. A szakemberek véleménye szerint 
a nézetkülönbségek alapja az individualista törekvések (egyéni érde-
kek, előrehaladás, kiteljesedés) és familisztikus értékek (összetarto-
zás, stabilitás) közötti differenciában rejlik. A magyar családok életét 
erősen befolyásolta a rendszerváltozást követő gazdasági változás, a 
társadalmi presztízsveszteség, a szexuális magatartásokkal szembeni 
engedékenység társadalmi szinten, a válások számának növekedése, a 
pluralisztikus életforma és a nemi szerepek változása, valamint a nők 
társadalmi-gazdasági szerepének változása.27

A családalapítás előfeltételei is megváltoztak, melynek következtében 
egyre elterjedtebbé vált az élettársi kapcsolatok és azon alapuló családok 
számának növekedése.28 

A házasságkötésen alapuló nukleáris család mellett már nemcsak a 
nyugat-európai országokban, hanem Európa-szerte egyéb családszer-
kezeti formák is terjednek.

Családformák:
– a házasságon alapuló nukleáris (kis-)család;
– az élettársi kapcsolatokon alapuló család;
– az egyszülős család;
– az újraházasodások nyomán kialakuló multinukleáris család (két 

vagy több nukleáris családból összetevődő, nem egy háztartásban 
élő család);

– „patchwork” (mozaik-) család;
– „living apart together” („látogató kapcsolaton” alapuló) család.29

 27 Czibere 2017, 33. o. 
 28 Vaskovics 2014, 9. o. 
 29 Uo. 14. o. 
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Érdekesség a kutatási eredményeket tekintve, hogy a gyermektelenség 
már a 20. század elején is kimutatható volt, de akkor a háborúk álltak 
ennek hátterében, mára azonban már tudatosan választott és elfogadott 
életformának tekintjük. „Az európai országok többségében, különösen a 
nyugat-európai országokban, egyre nő azok részaránya, akik az életút 
tervezésénél és alakításánál a gyermektelenséget választják.”30 

Magyarországon a családok száma 2016-ban 2 millió 743 ezer volt, 
ezek 82%-a párkapcsolaton alapult. A különböző családtípusok közül az 
élettársi kapcsolaton alapuló családok számában jelentkezett jelentős 
növekedés (19%). A házasságkötések egyre későbbi életkorban történ-
nek, vagy elmaradnak. A 30 év alatti férfiak házasodási hajlandósága 
tartósan alacsony, 2016-ban 95%-uk nőtlen volt. A 30-39 éves férfiak 
körében 49-ről 57%-ra, a 40-49 éveseknél 23-ról 30%-ra nőtt a nőtlenek 
hányada. A 30 év alatti nők túlnyomó többsége, 89%-a hajadon volt, a 
30-39 évesek 42%-a nem kötött még házasságot. 2016-ban csak a 40 év 
feletti korcsoportokra jellemző, hogy a többség házas családi állapotú.31

Ha családstruktúráról esik szó, akkor érdemes megemlíteni a generá-
ciók közötti segítségnyújtást is, amikor a szülő segíti gyermekét, vagy 
éppen fordítva, a szülő szorul segítségre. Megfigyelhető az a tendencia 
Európában, hogy egyre több gyermek él a szülőktől valamiféle függési 
viszonyban a felnőttkor betöltése után is különböző okok miatt. Akár 
anyagi természetű támogatás, akár tevékenységbeli (munka, ügyin-
tézés, unoka pesztrálása) segítségnyújtás is lehet, mely továbbra is 
kötelezettségeket ró a szülőkre. Azonban a szülők is elsősorban saját 
gyermekeiktől várják a segítséget, ha eljön ennek az ideje. Akár anyagi, 
akár fizikális támogatásról van szó. Az így létrejövő családi háló ered-
ményezi azt, hogy a generációk közötti érzelmi kötődések olyan fontossá 
válnak, melyet mindkét fél egyformán elengedhetetlennek tart. 

A szülői életszakasz – összidőtartamát tekintve – (az első gyermek szü-
letésétől a szülők haláláig tartó időszak) az alábbi szakaszokra bontható: 

1. Aktív (támogató) szülői státusz: a szülői kötelességek és jogok a 
gyermekek fejlődésére irányulnak.

2. „Passzív” szülői státusz: a gyermekek elhagyják a szülői házat, és 
önállósodásuk után a szülői támogatást már nem, illetve nem olyan 
mértékben veszik igénybe, mint korábban. Ebben a szakaszban a 
szülők erőteljesebben összpontosítanak partnerszerepeikre. 

3. Elfogadó szülői státusz: különböző egészségi problémák miatt a 
szülők inkább segítséget és gondozást igényelnek. 

 30 Uo. 21. o. 
 31 KSH: Mikrocenzus 2016. A népesség és a lakások jellemzői. http://www.bpmk.hu/
images/mikrocenzus_2016_2.pdf. (Letöltés: 2018. április 27.)
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Vaskovics László szociológus szerint a második és harmadik szakasz-
ban az emberek átlépik a szülői háztartás határait, ám ez éppen a kap-
csolatok erősödését segíti elő az interakciók és szolidáris tevékenységek 
alapján. Olyan családtagokat összekötő hálózat alakul ki, amelynek 
mérete és szerkezete ugyan különböző, de mindenképp példaszerű lehet.

Ennek a szülői több generációs családi hálózatnak új elemei közül 
kettőt emelek ki:

– Megváltozott a szülői „szerep” meghatározása és értékelése: fó-
kuszba került a gyerekek élete, jövője. Felelősségteljesebbnek és 
kötelességtudóbbnak érzik magukat a szülők nemcsak a gyereke-
ikkel, hanem az unokáikkal szemben is, ami sokkal több normatív 
és saját maguk által meghatározott szülői kötelezettséget foglal 
magában, mint a történelemben bármikor.

– A nagyszülők számára az unokák születése kiemelt értékként mu-
tatkozik meg. A nagyszülői státusz legtöbbször új életszakaszt hív 
elő, átrendezi az értékeket (remények, tervek, kívánságok).32

A család és annak biztonsága a legpreferáltabb értékek egyike a 
magyar társadalomban, amelynek állandó helye van az egyén életé-
ben. Az elmúlt 10-15 évben azonban már egészen kiemelkedő szerepet 
kapott az individuum, az önmegvalósítás, a változatosság megélése, az 
egyén kiteljesedése, a személyes érdekek és a karrierépítés mint érték. 
Kihívást jelent a munka és család közötti helyes arány kidolgozása és 
kivitelezése, a családon belüli szereposztások szerinti feladatmegosz-
tás végrehajtása. Ez még bonyolultabbá válik akkor, ha időközben a 
családforma is megváltozik. A mindennapi terhelés hatására csökken 
a házastársak/élettársak vagy gyerekek közötti kommunikáció, a túl 
sok feladat következtében rendkívüli fáradtság, kimerültség lesz úrrá 
az emberen.33 Ebben a helyzetben nem értékeli a múltat, sőt inkább 
értéktelennek, haszontalannak érzi az addig eltöltött időszakot, ame-
lyet házastársával töltött, s ez esetben akár őt is fogja okolni. Befelé 
fordul, nem kommunikál. Mindenképp változást szeretne, de ebben a 
törekvésben nincs egy hullámhosszon a házastárssal. A harag, elfojtott 
neheztelés ekkor teret nyerhet a kapcsolatban is. Olykor észrevétlenül 
hullik szét az elképzelt, tervezett boldog családi élet.34

 32 Vaskovics 2014, 26–27. o. 
 33 „Harminc-negyven éves korára mindenkinek tudnia kell, hogy hol a határ, meddig 
feszítheti a húrt, különben elpattan. Isten se kíván tőlünk többet, mint amennyi adap-
tációs energiát belénk épített.” Gyökössy é. n., 9. o.
 34 A válások gyakoriságának életkor szerinti profilja eltérő képet mutat: a 30–39 éves 
nőknél, valamint a 35–44 éves férfiaknál a leggyakoribb a válások aránya. A válások 
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A család az a színtér, ahonnan a gyermek elindul, ahol útmutatást 
kap az életre. A házasság és a család az a társas kapcsolat, amelynek 
megtartó ereje, szilárd alapja lehet a hit, a vallásosság. „A vallásosság 
a vallásgyakorlás révén közvetlenül hat a házassági kapcsolatra, míg 
a vallásosság hatásait közvetítő imádkozás, különösen a társért való 
imádkozás, vallásos megküzdés, megbocsátás szoros összefüggésben van 
a szorongás és a depresszió alacsonyabb voltával és a jó közérzettel.”35 

Egy pszichológiai kutatás eredménye szerint három dolgot lehet emlí-
teni, mely a házasság stabilitásának szempontjából döntő jelentőséggel 
bír: elköteleződés, társtámogatás és vallásosság.36

Keresztény családban
A kereszténység mint életforma megvédheti a családot, hiteles modell 
lehet ma is. Gyökössy Endre szavaival élve a család „az emberi együtt-
élés őssejtje”,37 ahol a családtagok nem egy irányba, hanem egymásra 
néznek. Igazán őszinték lehetnek a családban betöltött szerepnek (anya, 
apa, testvér, nagyszülő stb.) megfelelően, és tagjai felelősséggel tartoz-
nak egymás iránt.

Németh Dávid szerint a családnak sajátos feladatai vannak: 
1. megbízható gondoskodás;
2. etikai orientálás;
3. az identitás formálása;
4. a világszemlélet alakítása.38

1. A megbízható gondoskodás a gyermek szülők szeretetében való 
„megbújását”, a biztonságos kötödésben és elfogadásban való egész-
séges fejlődését lehetővé tévő feltételek meglétét takarja. Sajnos nem 
mindig egyértelmű az állandó támasz megtapasztalása a gyermek 
számára. A gyermek–szülő kapcsolat fejlődésében nagyon fontos a 
biztonságos kötődés kialakulása, mely később hatással lesz az Istenről 
alkotott kép, a későbbi istenkapcsolat formálódására is. Ahogyan a 
gyermek átéli a szülő mellett érzett biztonságot, nyugalmat, támaszt, 
úgy az Istennel való kapcsolatában is könnyebben felfedezheti a gond-
viselő Atya képét.

gyakoriságának dinamikáját nézve, a hosszabb ideje fennálló házasságokat bontják fel 
a felek. KSH Statisztikai tükör, 2017. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nep-
mozg/nepmoz16.pdf. (Letöltés: 2018. április 27.)
 35 Horváth-Szabó 2014, 328. o.
 36 Uo. 328. o.
 37 Gyökössy é. n., 160. o. 
 38 Németh 2012, 159–164. o.
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2. Az etikai orientálás nem erkölcsi szabályok betartását és megtaní-
tását jelenti, hanem a szülői következetességet: a „szabad döntés” elve 
alapján a határok meghúzását, a megengedhető és megengedhetetlen 
közti különbség felismerésének „kiépítését”.

A család feladata az empatikus, felelősségteljes magatartásmód képes-
ségének kialakítása: a családon belül megélt élethelyzetekben (melyek-
kel itt találkozik először a gyermek) a kompromisszum kialakításának 
képessége, a másik ember elfogadása, a másik érzelmeinek megértése, 
az egymásrautaltság megélése. Ha a családi kapcsolatok meggyengülnek, 
akkor ezen képességek kialakulása is sérülést szenvedhet.

3. Az identitás formálásáról manapság kialakult, a korábbiakhoz 
képest megváltozott vélemény szerint nem kell a gyermeknek tovább-
örökítenie a szülőtől átvett identitást, hanem önállóan, felelősséget 
vállalva saját maga alakíthatja ki azt, egyéni választásokon alapulva.

4. A család egyik legfontosabb feladata a világszemlélet alakítása, 
melynek formálásában óriási jelentősége van a tanácsadásnak, eligazí-
tásnak vagy kapaszkodók keresésekor útmutatás javaslatának a világhoz 
való viszonyulásban. Ezek alól egyik család sem tudja kivonni magát, 
mert a gyermek feleletet vár kérdéseire. A szülőknek és nagyszülőknek 
olykor igen nagy fejtörést is okozhat, hogy a legszemélyesebb kérdése-
ikre miként adjanak választ, amely saját világnézetükkel is egyezik, és 
a gyermeket is eligazítja a saját szemléletük formálása közben. Németh 
Dávid szerint előkerülnek olyan kérdések is, mint például „Miért kell 
meghalni? Mi volt a teremtés előtt? Hova kerül az, aki meghal?”, ame-
lyekre a végső választ csak a vallás adhatja meg. 

Minden család rendelkezik valamiféle spirituális tartalommal, amely 
a közösen átélt eseményekben, emlékekben, a család élettörténetében 
alakul ki. A család vallásossága is leginkább a gyermek nevelése so-
rán adódó eseményekhez kapcsolódik (nagyobb ünnepek, keresztelés, 
konfirmáció, esküvő). A gyermeki hitfejlődésnek is ez az első színtere, 
a kezdet. A családban szerezhet róla tapasztalatokat, a szülők és/vagy 
testvérek segítségével kezdhet el imádkozni, hallhat bibliai történeteket. 
Értékeket közvetítenek, véleményt alkotnak a világról és másokról, mi-
nősítenek, ítélnek, döntenek. Természetesen ezek beépülnek a gyermek 
értékrendszerébe is, innen látják a körülöttük élőket, a világot. Mintát 
adnak, példává lesznek. 

Kezdetben a gyermek is ezzel az „otthonról hozott” életszemlélettel 
próbál eligazodni a világban. A közös vallásosság kialakulásában nagy 
szerepe van tehát a szülői példaadásnak, hiszen kezdetben utánozza a 
szülői magatartást. 

A család filozófiájának kialakítását is „hozott” életfelfogásukból ha-
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tározzák meg a szülők. A családok e tekintetben többfélék lehetnek: 
szanatórium-család, hotel-család, erődítmény-család és színház-család. 
Ezek a típusok azt mutatják meg, hogy az egyes családok hogyan „hasz-
nálják” a vallást. A szanatórium-családban élők mindent szeretettel és 
együtt oldanak meg. Nincs önállóság, nincsenek viták, feszültségek, 
mert minden problémára együtt találnak megoldást. A család a tagjait 
görcsösen próbálja egyben tartani, el nem engedni. A hotel-családban 
mindenki szabadon mozog és éli életét. Együtt laknak, de beszélgetéseik 
csak formálisak. Nem adják ki egymásnak érzelmeiket, nem vallásosak, 
a gyermek maga dönti el, hogy felnőve kötődik-e a valláshoz vagy nem. 
Az erődítmény-családban szigorú keretek és szabályok között szerveződik 
a családi élet. A rend, fegyelem fenntartása és a hagyományokat köve-
tő vallásgyakorlás beépül ugyan a családi struktúrába, de a vallást itt 
inkább az Isten szigorú és büntető erejével való fenyegetettségben élik 
meg. A színház-család elnevezés is már beszédes, hiszen a tagok úgy élik 
benne életüket, mintha maguk is kívülről szemlélnék egymást, mintha 
maguk is egy szerepet játszanának, olykor nagyon is hitelesen. A szerepek 
szerinti élet nem mindig felel meg a valóságban megélt érzelmeknek, de 
a látszat kívülről szép és tetszetős. A vallás gyakorlásában is ezt követik, 
azaz a gyülekezetben élnek, jelen vannak a központi ünnepeken, az ott 
történő események, programok a családi élet részei lesznek, de mély 
tartalom nincs mögötte. A gyermekek nagy része – amikor teheti – épp 
e miatt az álszent szerepjátszás miatt fordul el a vallástól.

Ezekben a családokban nem egészséges módon élnek, hanem a saját 
életfilozófiájuk alátámasztására használják fel a vallási környezetet, 
közeget. A családban észlelt vallásos élmények beépülése nagy hatással 
lesz később az érett vallásosság kialakulásában vagy ennek megszaka-
dásában.39 

A vallásos szocializáció szerepét Bernhard Grom különböző aspektu-
sokból vizsgálta, melyek a családban szerzett tapasztalatok szempont-
jából meghatározók:

– Példakövetés és modelltanulás: a megfigyelés és utánzás, a mo-
dellkövetéses tanulás (elöljárók, mesterek, vének) a kereszténység 
történetében sem ismeretlen. Nagymértékben erősíti ezt a tanulási 
módot, ha a modell tevékenységét örömmel, boldogan, felszabadul-
tan, szakszerűen végzi. Formálja a közvetlen kapcsolat, a hiteles 
keresztény magatartás.

– Útbaigazítás: segítő szándékú tanácsadás, bizalmi kapcsolaton 
nyugvó vezetés, kísérés. Többnyire a céltalanság érzése, nehéz 

 39 Németh 2012, 167–169. o.



Felnőttek a magyar társadalomban

363

döntés- vagy élethelyzet, tragédia, gyengébb lelkiállapot során kér 
az ember útmutatást.

– Szociális megerősítés: azok a vallási közösségek, melyek teljes 
szívből és aktívan végzik szolgálatukat, meggyőzik a körülöttük 
lévőket. A környezet megerősítő visszajelzései lassan beépülnek 
és meggyőződéssé válnak. A családban megélt „elrejtettség” egy 
jól működő vallási közösségben éppúgy biztonságot nyújt azáltal, 
hogy a tagjai ugyanolyan szemlélettel és életfelfogással rendel-
keznek. Erre a biztonságérzetre az élet bizonyos szakaszaiban, 
fordulópontjain a felnőtt embernek is nagy szüksége lehet.40

Keresztény család a gyülekezet közösségében
Egy gyülekezetnek is az a leghőbb vágya, hogy minél több fiatalt gyűjt-
sön maga köré a lelkész, hogy általuk és belőlük épüljön fel a jövő nem-
zedék. Félünk az egyház elöregedésétől, attól, hogy pár év múlva nem 
lesz, aki megtöltse a már most üresen álló padokat. Egy korábbi országos 
felmérés szerint ma a lelkészeknek épp a középkorúakat a legnehezebb 
elérni, és ők hiányoznak leginkább a templomból.41

A gyermek számára a család jelenti az első lépcsőfokot a tájékozódás-
ban és tanulásban, de a vallásos nevelésben és hitre való segítségnyúj-
tásban a gyülekezetbe való belépés is elengedhetetlen. A gyülekezetbe 
hozza magával azokat a családban szerzett hittapasztalatokat, amelyeket 
ott megtanult, lemásolt, átvett. A gyülekezeti közösségben „próbálja 
ki”, váltja aprópénzre (akár negatív, akár pozitív értelemben) ezeket a 
mintákat. Ebben a szülőknek és nagyszülőknek felbecsülhetetlen sze-
repe és felelőssége van. A családok megszólítása az alkalmas időpon-
tok megtalálásán túl a formailag eltalált, vonzó gyülekezeti közösségi 
alkalmak megtervezése miatt is nehéz feladat. Ma már nem evidens, 
hogy a gyermeket hit- és erkölcstan- vagy etikaórára íratja be a szülő, 
és az sem, hogy lefekvés előtt közösen elmondott imádsággal fejezik be 
a napot. A tradíció szerepe meggyengült, a hagyományok továbbadását 
nem olyan nyilvánvaló feladatnak tekintik a szülők, mint ahogyan az 
korábban egy természetes folyamat része volt. 

Ha a családok bekapcsolódnak a gyülekezet életébe, az nemcsak a 
vasárnapi istentiszteleten, hanem a hét következő napjain is el kell hogy 
kísérje őket. Ehhez a szülőknek (nagyszülőknek, keresztszülőknek) is 
meg kell találniuk Isten jelenlétét a hétköznapokban. Az egymást érő 
kihívások, kísértések és kudarcok, a családban és családért végzett 

 40 Németh 2012, 170–175. o.
 41 Fábri 2010, 110. o.
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napi feladatokban érzett hiányosságok miatti bűntudat érzését Isten 
elé lehet vinni. 

„Isten a nem-tudásban, a lélek csendjében ismerhető meg: ott, ahol 
emberi erőfeszítéseink elcsendesednek, ahol megszűnik a beszéd, meg-
szűnnek a gondolatok és elcsitul a képzelet.”42 

A Finn Evangélikus Egyház által kiadott (elsősorban evangélikus 
családoknak és gyülekezeti közösségeknek szánt) káté így ír az imád-
ságról: „Az imádságon keresztül az ember Isten színe előtt létezhet és 
élhet. Az imádság ugyanolyan természetes és szükségszerű a lelki élet 
számára, mint a lélegzetvétel a testi élet számára. […] Az imádság lehet 
szavak nélküli sóhajtás, leírt imádság olvasása vagy éppen kötetlen 
Istenhez szóló beszéd. Imádkozhatunk magunkban, valaki mással vagy 
éppen az egész gyülekezettel együtt. [...] A gyermekkorban megtanult 
esti imádság segít bennünket egész életünk során, hogy bizalommal 
legyünk Isten iránt.”43 Luther Márton szerint az imádság „[n]em szük-
séges jócselekedet, hanem a szív vágyódásából megszülető és annak 
teljes odaadásából felhangzó szó”.44 

Az imádságban láthatja meg az ember valódi önmagát. Egyszer csak 
észreveszi, hogy Isten munkálkodik életének minden területén, és érzi, 
hogy elevenné válik keresztény élete. Az istentisztelet az Istennel való 
találkozásnak a helyszíne, mely a családok életében is lehet az az alka-
lom, ahol a gyülekezet közösségében közösen csendül fel a tőle kapott 
ajándékok felett érzett öröm és hála, ahol át lehet élni Isten vigasztaló 
és gyógyító erejét. Így otthonná válhat a család számára a gyülekezet.

A felnőttek imádsághoz fűződő viszonyának 
vizsgálata a történelmi egyházak tagjainak körében

A kutatás célja
A kutatás elsődleges célja volt az imádság mint lelki tevékenység sze-
repének tanulmányozása az egyéni hitéletre vonatkozó imádsághoz 
fűződő viszony szempontjából, a gyülekezetben megélt tapasztalatokon 
keresztül. A kérdés úgy is megfogalmazható, hogy milyen mértékben 
befolyásolja a felnőtt ember mindennapi imádságos életét a gyülekezeti 
életben megélt, gyakorolt imádság. Mivel segíti a gyülekezet a közös-
ségben megtapasztalt imádság értékét?

 42 Nánai 2004, 119. o.
 43 Káté 2003, 102. o.
 44 Korányi et al. 2015, 68. o.
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A felnőttek imádsághoz fűződő viszonyának vizsgálata…

A kutatás célcsoportja és módszere

Az empirikus kutatás elsősorban a magyarországi történelmi egyházak 
– evangélikus, katolikus és református – tagjainak véleményét kívánta 
megismerni. A felmérésből az látszik, hogy a megkérdezettek körében 
miként élik meg a hívek a családban, egyházban, gyülekezetben tapasz-
talt élményeket.

Az elsődleges célcsoport a gyülekezet aktív, felnőtt (35–60 éves) 
tagjainak köre (lelkész, presbiter, hitoktató, munkatárs, szolgálattevő). 
A kitöltés interneten keresztül történt a kerdoivem.hu online kérdőív ki-
töltő program segítségével. Az anonim kérdőív 49 kérdést tartalmazott, 
melynek kitöltése önállóan történt, 2018. január 5. és 2018. február 25. 
közötti időszakban, összesen 213 „beérkező” internetes válaszadással. 
Mivel a minta nem reprezentatív, ezért a válaszadó hívek aránya nem 
képezi le a hazai felekezeti arányokat. 

A válaszadók körében a katolikusok (49,3%) és reformátusok (8%) 
alulreprezentáltak, az evangélikus vallásúak pedig felülreprezentáltak 
(38,5%) az országos arányokhoz képest45 (1. ábra).

Az egyéb felekezethez tartozók aránya 3,8%, akik pünkösdinek, ka-
rizmatikusnak, szabad kereszténynek, Golgota Keresztény Gyülekezet-
hez tartozónak, illetve egyházhoz nem tartozó kereszténynek vallották 
magukat.

 45 A 2011-es legutóbbi népszámlálási adatok szerint az országos arányok a következő-
képpen alakultak: a felekezethez tartozók közül (54,4%) a katolikusok száma 3,8 millió 
(38, 9%), a reformátusok 1,15 millió (11,61%) és az evangélikusok száma 0,2 millió 
(2,16%). KSH: 2011. évi népszámlálás. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_vallas. 
(Megtekintés: 2018. április 29.)
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Az alábbi háttérváltozókat és kérdéstípusokat tartalmazza a kérdőív:
– nem;
– életkor;
– legmagasabb iskolai végzettség;
– családi állapot;
– templomba járás gyakorisága;
– hittanórán, konfirmáción, elsőáldozáson való részvétel (keresztény 

családi háttér).
A tematikus résznél több típusú kérdés szerepelt:
– nyílt és zárt kérdés;
– három- és négyfokozatú skála;
– többszörös feleletválasztás.

A háromfokozatú skálát az eldöntendő kérdéseknél, míg a négyfokozatú 
skálát inkább a vélemények erősségét meghatározó információ miatt hasz-
náltam. Nyitott kérdés olyan esetben szerepelt, amikor a válaszadás tel-
jesen egyéni, nem befolyásolható lehetséges válaszok közötti választással 
(pl. Ön milyen megszólítást használ imádságaiban?). Bizonyos esetekben a 
„nem tudom” és „egyéb válaszok” megadására is lehetőség volt, melyet a 
kérdőív kitöltői igénybe is vettek, és kiegészítéseket, meglepően nagyszá-
mú személyes hozzászólást is tettek. A begyűjtött adatok feldolgozásánál 
nem tettem különbséget a felekezeti arányok megoszlása szerint, mert a 
kutatás fő célja nem az volt, hogy felekezetek közötti különbség megállapí-
tását emeljem ki, épp ellenkezőleg, az imádságot mint lelki tevékenységet 
felekezetre való tekintet nélkül céloztam meg tanulmányozni.

A kutatás kérdéskörei
Az első tárgykör legfőképp a vallásosságra vonatkozott. Azt vizsgálta, 
hogy a megkérdezettek szerint mi jellemző döntően a vallásra, jelen-
leg milyen a valláshoz fűződő viszonyuk, mi a hagyományok szerepe a 
vallásgyakorlásban. Ezenfelül – sorrendiség megjelölésével – próbált 
tájékozódni a kitöltők értékrendjéről, illetve a keresztény családi háttér 
jellemzőiről (bibliaolvasás, vallásos nevelés).

A második kérdéskör az imádkozás gyakoriságáról informálódott, 
arról, hogy a válaszadót tanították-e imádkozni, milyen imákat ismer, 
mely esemény kapcsán imádkozik jellemzően, szokott-e közösségben, 
családja körében imádkozni, miért jó imádkozni, milyen megszólításokat 
használ imádságában, többnyire hol szokott imádkozni, mi a szerepe az 
imádságnak a hétköznapokban.

A harmadik kérdéskör többségében a lelki élet gyülekezetben való megé-
lésének tapasztalataira irányult: a gyülekezet hatását mérő kérdések, 
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a vallásgyakorlás, spiritualitás megélése a gyülekezeti közösségben, a 
felekezeti identitás mérésére vonatkozó kérdések és a gyülekezet megíté-
lésének, valamint a hitre ható kapcsolatoknak a kérdései szerepeltek itt.

Eredmények 
A kérdőív eredményeinek feldolgozásában nem a módszertani kérdések 
és azok vizsgálata szerepel első helyen, sokkal inkább az eredmények 
értékelése, azokból figyelemre méltó megállapítások és következtetések 
bemutatása a cél.

1. EGYHÁZIASSÁG, VALLÁSOSSÁG
A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, és a kérdőívek kitöltése név-
telenül történt. A minta kiválasztása során azonban cél volt a vallásos kö-
zegben élő felnőttek elérése. A felmérésben összesen 213, 35-60 év közötti 
felnőtt vett részt, közülük 91 (42,7%) férfi és 122 (57,3%) nő. Ha figyelembe 
vesszük azt a sztereotípiát, hogy a gyülekezeti közösségek tagjait jórészt 
nők alkotják, akkor ez az eredmény meglepő és említésre méltó (2. ábra).

Az életkort tekintve a 35–40 és 41–50 életév közöttiek voltak a legaktí-
vabbak, a 46–60 évesek csaknem egyformán vettek részt, összességében 
közel kiegyenlítettnek mondható eredményt kaptunk (3. ábra).

A családi állapotot illetően a kérdezettek 75,1%-a (160) házasságban 
él, 10,8%-a (23) egyedülálló, 5,6%-a (12) párkapcsolatban él, 6,1%-a (13) 
elvált és 1,4%-a (3) özvegy46 (4. ábra).

 46 A 2011-es népszámlálási adatokat tekintve (nőtlen, hajadon: 4 212 720, házas: 3 769 734, 
özvegy: 974 511, elvált: 980 663) ez az eredmény arányaiban eltér az országos statisz-
tikától, ami nagy óvatossággal arra enged következtetni, hogy a felekezethez tartozók, 
keresztény életszemléletűek körében magasabb a házasságban élők aránya. KSH: 2011. 
évi népszámlálás. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_csaladtipusok_jellemzoi 
(Megtekintés: 2018. április 29.)
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A nem, az életkor és a családi állapot mellett szerepelt az iskolai vég-
zettségre vonatkozó kérdés is. A kitöltők legnagyobb számban egyetemi 
diplomával (46%) rendelkeznek, ezt követi a főiskolai diploma (26,3%) 
és az érettségi bizonyítvány (12,2%) (5. ábra).

A kérdőív kitöltésével az aktív gyülekezeti tagok lettek megszólítva, 
ezért talán nem meglepő, de az országos adatok eredményeivel összeha-
sonlítva mégis váratlan, hogy a kitöltők közül a templomba járás gya-
koriságára vonatkozó kérdésben 145-en, azaz a válaszadók 68,1%-a heti 
rendszerességgel vesz részt az istentiszteleti alkalmakon.47 Az egyház 
tanításának követése egyértelműen kivehető a kérdezettek körében, és 
egy később feltett kérdésből az is kiderült, hogy a templom látogatásá-
nak nem a közösséghez tartozás megélése a fő mozgatórugója (60%-ban 
nem utasították el egyértelműen, de 26%-ban teljesen kizárták ennek 
motivációját) (6. ábra).

A vallásos, hívő családi háttér kiemelt szerepéről tanúskodnak a kö-
vetkező adatok. A válaszadók 86,9%-a járt hittanórára gyermekkorában. 
Ennek ismeretében meghökkentő az nézet, miszerint a megkérdezett 
felnőttek 82,2%-a el tudja képzelni, hogy a vallásos nevelésben része-
sülők hitetlenekké válnak, és 97,2%-a úgy látja, hogy a nem vallásos 
nevelésben részesülők hívőkké válhatnak. Egyetlen egy ember sem 
gondolta azt, hogy a vallásos nevelés hiánya kizárja a későbbi valláshoz 
való kötődés lehetőségét (7. ábra).

A megkérdezettek közül legtöbben először a szüleiktől és nagyszüle-
iktől hallottak a vallásról. A mai élethelyzetre átfordított kérdés vála-
szai – természetesen – mást eredményeztek, mely szerint a lelkésznek/
atyának igen nagy szerepet tulajdonítanak az információk közlésében, 
a tanításban. Nem elkerülendő az a tény sem, hogy az ismerősökkel/
barátokkal való élő kapcsolatnak szintén nagy szerepe van a vallásos 
életgyakorlatban. A testvér/rokon és a média többé-kevésbé ugyanazon 
a helyen szerepel a lehetséges válaszok között. A szülő szerepe még itt 
is helyet foglal, de az „egyéb” kategóriában a legtöbben házastársukat 
és gyermeküket és egyéb közösségeket (szerzetesközösség, keresztény 
közösségek) jelöltek meg (8. és 9. ábra).

A családban elinduló vallásos nevelés hatékonysága nemcsak a temp-
lomba járás gyakoriságán mutatkozott meg, hanem a vallás jellemzőinek 
megnevezésében és az értékadatok eredményét illetően is. A válaszadók 
elszántságukat fejezték ki a valláshoz kötődő értékek, a család és az 

 47 A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházszociológiai felmérésének eredményeiből 
az derült ki, hogy a templomba járás gyakoriságát tekintve nem mutattak nagy aktivitást 
a megkérdezettek, csupán 22%-uk vallotta úgy, hogy majdnem minden héten elmegy a 
templomba, és szintén 22%-uk havonta egy-két alkalommal látogatja az istentiszteletet. 
Fábri 2010, 106. o.
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üdvösség reménysége mellett. A vallás elsősorban iránymutatást ad az 
élet fontos kérdéseiben, biztonságot és nyugalmat ad, valamint segít 
megtalálni az élet értelmét.

A vallás legfontosabb jellemzőinek megnevezése során kapott ered-
ményeknél érdemes felfigyelni arra, hogy az első három legtöbb jelölést 
kapott válasz mellett a hívők a vallás szerepét fontos támasznak ítélik az 
élet útvesztői során (vigaszt nyújt a bajban, értelmet ad a halálnak) és az 
önismeret, hitformálódás folyamatában. Ezt a feltételezést támasztja alá, 
hogy az „egyéb” kategória lehetőségét többen fontosnak tartották kiegé-
szíteni a következőkkel: keret a hit megéléséhez, a személyes és bizalmon 
alapuló istenkapcsolat, közösség, célokat ad, a lét öröme, az örök élethez 
vezető út, az élet értelme, erőt ad, élet/létforma, identitást formál, belső 
iránytű, önismeret felé segít, üdvösségre vezető út (10. ábra).

Az értékek rangsorba állításának eredményei szinte megegyeznek az 
országos eredményekkel abból a szempontból, hogy a legfontosabbnak 
ítélt érték elsősorban a hit, majd a boldog családi élet és az üdvözülés. 
Ettől nem sokkal „marad el” a belső harmónia és béke, melyeket majd-
nem hasonló mértékben értékeltek a tudás-tanulással, szerelemmel, 
önállósággal, és a sor végén részben egymás mellett áll az önmegvaló-
sításra törekvés, anyagi jólét, érdekes élet és karrier, siker48 (11. ábra).

Az első tárgykörben szerepeltek még a valláshoz fűződő viszonyt, a 
hit mindennapokban megélt tapasztalatait értékelő kérdések, melyekből 
a következő megállapítások szűrhetők le.

 48 Az országos felmérés értékvizsgálatában más elemek szerepeltek, de a végeredmény-
ben az első helyet akkor is a család foglalta el 92,9%-kal, majd ezt követte 57,9%-kal a 
biztonság. Fábri 2010, 105. o.
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A kitöltők 98%-ának van Bibliája a családban, és 89%-ának van saját 
Bibliája is, de a Biblia olvasása már nem mutat ilyen szép képet: 26,8% 
naponta, 18,8% egy héten többször, 22,5% havonta néhányszor, 22,5% 
évente néhányszor és 6,6% soha nem olvas Bibliát. Kiegészítve azzal, 
hogy néhányan bibliaolvasó útmutatót, e-mailben érkezett napi igét, 
evangéliumot olvasnak rendszeresen (12. ábra).

Arra a kérdésre, hogy a gyülekezet szervezésében működő csoportok 
közül mennyire érdekli az, ahol a Biblia tanulmányozásával foglalkoz-
nak, 30,5%-a egyértelmű nemmel, 49,3%-a részben nemmel és 20,2%-a 
határozott igennel válaszolt. Ez valóban elgondolkodtató, ha azt nézzük, 
hogy a megkérdezettek jelentős része aktív, hitét gyakorló ember.

A vallásos értékek továbbadása a gyermek, család számára majdhogy-
nem teljes mértékben határozott és nyilvánvaló cél. A megkérdezettek 
94,8%-a szeretné vallásosan nevelni a gyermekét, 96,7% szeretné 
továbbadni a vallásos értékeket az unokáinak, 90,6% szeretné, hogy 
egy gyülekezet közösségéhez tartozzanak családjának tagjai. 77% 
megkereszteltette a gyermekét (itt az érték amiatt alacsonyabb, mert 
20,7%-nak a kitöltők közül nincs gyermeke). Mindezt talán megerősíti, 
hogy 84,5% úgy érzi, hogy gyakran tud erőt és magabiztosságot merí-
teni a hitéből, valamint 87,3% rendszeresen a hit segítségére számít, 
ha problémája van, vagy aggódik valami miatt. Az elkötelezettséget 
mutatja az is, hogy a kérdezettek.

– 68,5%-a teljes mértékben, 27,2%-a részben igyekszik a hitének 
megfelelően élni az életét;

– 53,5%-ának teljes mértékben, 40,4%-ának részben az élethez való 
viszonyát a hite határozza meg;

– 68,5%-a teljes mértékben, 26,8%-a részben érzi úgy, hogy vallása 
és hite azért fontos számára, mert választ ad sok olyan kérdésre, 
amely az élet értelmére vonatkozik;

– 73,7% teljes mértékben, 20,7% részben érezte már intenzíven Isten 
jelenlétét;

– 49,8% teljes mértékben, 44,1% részben érzi azt, hogy leginkább a 
hite ad vigaszt, amikor szomorú valamiért;

– 59,6% teljes mértékben, 31,5% csak részben utasítja el, hogy néha 
előfordul, hogy a hitével ellentétesen kell viselkednie, mert külön-
ben megszólnák az emberek (13. ábra).

2. IMÁDSÁG A MINDENNAPOKBAN
A Nekünk így is jó? Egyházszociológiai felmérés tükrében a magyaror-
szági evangélikusság című, 2010-ben végzett országos felmérés szerint 
a hívek több mint fele naponta, tizedük heti 3-5 alkalommal és nyol-
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caduk hetente 1-2-szer imádkozik.49 Ezek az adatok arányaiban sokkal 
magasabbak, mint a bibliaolvasás és templomba járás eredményei. A hit 
gyakorlásának erre a formájára (ha nem is vagyunk egészen elégedettek) 
talán még mindig nyitottak az emberek. Honnan fakad ez? 

A kutatásban megszólítottak 80,3%-a imádkozott gyermekkorában 
is. A tanításban első helyet a szülő (25,9%), majd a lelkész (20,6%) és 
a nagyszülő (18,8%) foglalja el. Sokaknál a hitoktatónak is része volt 
a nevelésben. A legkevésbé említésre méltó megjelölést a keresztszülő, 
testvér és dédszülő kapta. Utóbbi kettő talán érthető, de érdekes lehet 
meggondolni, hogy a keresztszülő miért esik ki a rostán, megelőzve a 
barátokat, egyéb rokonokat, ismerősöket. A gyermekkorban megtanult 
ima fajtái közül elsődleges a Miatyánk (26,3%), majd az esti ima (23%) 
és az étkezés előtti/utáni imádság (17,4%). Az Üdvözlégy és a saját 
szavakkal elmondott imádság (13%, 11%) egymáshoz közeli értékeket 
kaptak. A választ kiegészítették az énekekkel, a rózsafüzérrel és a zso-
lozsmával. Az imádkozás jelenlegi gyakorlata szerint a válaszadók 87%-a 
mostanában is szokott imádkozni (11,3% néha szokott). Gyakoriságát 
tekintve 74,8% naponta, 13,8% heti pár alkalommal, 5,2% hetente, 
3,3% havonta és 2,9% ritkábban, mint havonta imádkozik (14., 15. ábra).

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt héten hányszor imádkozott, némileg 
más válaszok érkeztek: naponta többször 35,2%, mindennap 37,1%, 
egyszer 7,1%, néhány alkalommal 17,1%, egyéb 3,3% (egyszer sem, Isten 
jelenléte akkor is meghatározza az életemet, ha éppen még arra sincs 
időm, hogy beszélgessek vele, egész napot átszőve).

Számomra meglepő volt, hogy az imádkozást a megkérdezettek leg-
gyakrabban a hálaadáshoz és örömteli eseményhez kapcsolják. Majdnem 
ugyanennyi százalékban naponta, eseménytől függetlenül imádkoznak, 
és harmadik helyen, de nagyon hasonló mértékben nehéz családi hely-
zet vagy probléma, illetve nehéz döntés előtt kulcsolják imára kezüket. 
A betegség, gyász és bűntudat, illetve az ünnepek kapcsán elmondott 
imádság ugyancsak szinte egyformán jellemző. A további válaszok kö-
zött szerepel még a hívek által fontosnak tartott kibővítés: reggelente, 
lefekvés előtt, ige olvasása után, feladatvégzés előtt, szellemi harcban, 
másokért (családtag, gyülekezeti tag, barátok), mások hitre jutásáért, 
az országért, Isten szeretetéért (16. ábra).

88%-nyian vannak, akik saját szavakkal is imádkoznak (9,5% csak 
néha), és mindössze a megkérdezettek 47%-a szokott családja körében 
imádkozni. A családdal való közös imádság 28,6%-nál nem jellemző, 
17%-nál néha, 6,7%-nál pedig soha nem fordul elő. 

Akik a család körében is imádkoznak, leggyakrabban a gyermekkel 

 49 Fábri 2010, 106. o
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A hitem leginkább
vigaszt ad nekem,
amikor szomorú

vagyok.

Nagyon törekszem
arra, hogy egész

életemet a
hitemnek

megfelelően éljem.

Előfordul, hogy a
hitemmel

ellentétesen kell
viselkednem, mert

különben
megszólnának az

emberek.

A gyülekezet
szervezésében

működő csoportok
közül leginkább az

érdekel engem,
ahol a Biblia

tanulmányozásával
foglalkoznak.

Az élethez való
viszonyomat
teljességgel a

hitem határozza
meg.

A vallásom és
hitem azért fontos
számomra, mert
választ ad sok

olyan kérdésre,
amely az élet

értelmére
vonatkozik.

Sokszor előfordult
már, hogy

intenzíven éreztem
Isten jelenlétét.

Bár vallásos
vagyok, nem

engedem, hogy a
mindennapi

életemre hatással
legyen.

Leginkább azért
járok templomba,
hogy megéljem a

közösséghez
tartozást.

Leginkább azért
járok templomba,
mert jó találkozni

az ottani
ismerősökkel.

NEM IGAZ NEM TELJESEN  IGAZ IGAZ

13. ábra
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18,8%

18,1%

15,8%

14,0%

9,5%

8,3%

7,3%

7,1%

1,2%

Hálaadás, örömteli esemény

Naponta, eseménytől függetlenül

Nehéz családi helyzet, probléma

Nehéz döntés előtt

Betegség, műtét

Gyász

Ünnepek

Bűntudat, rossz lelkiismeret

Egyéb

ÖN JELLEMZŐEN MELY ESEMÉNY KAPCSÁN IMÁDKOZIK?
16. ábra
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17. ábra
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istentisztelet
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Ökumenikus
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Egyéb
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MILYEN KÖZÖSSÉGBEN SZOKOTT IMÁDKOZNI?
18. ábra



377

A felnőttek imádsághoz fűződő viszonyának vizsgálata…

(34,2%), majd házastárssal és az egész családdal együttesen teszik ezt. 
Ritkábban fordul elő testvérrel, szülővel, és legritkábban (0,6%) a ke-
resztszülővel elmondott imádság. A lehetséges válaszokat kiegészítették 
még a házastárs szüleivel, unokákkal és közeli barátokkal (17. ábra).

A családon kívül az istentiszteleti közösségben élik meg elsősorban 
a közös imádságot (43,9%), és a többi közösségi alkalom úgyszólván 
egyenértékű helyet foglal el (apró különbségekkel). Ezek a színes pa-
lettán: bibliakör, imakör, áhítatok, ökumenikus imahét, énekkar, lelki 
gyakorlat, hittanóra, ifjúsági közösség, Szent István Lovagrend, MÉCS, 
házas közösség, vasárnapi iskolában gyermekekkel, Imádság Háza, 
férfiközösség, zarándokközösség, családi étkezés, munkahelyen, kariz-
matikus találkozók, szentségimádás (18. ábra).

Az imádság helyszíne elsősorban a templom (27,9%) és az otthon 
(27,6%). Sokan az utcán, utazás közben, munkahelyen és nagy százalék-
ban „bárhol” imádkoznak. Ez a bárhol lehet akár a temető, a természet, 
a kórház, biciklizés vagy futás helyszíne. 

A „Miért jó imádkozni?” kérdésre adott válaszok megoszlása az alábbi  
ábra szerint alakult (19. ábra). További érkező visszajelzések: 

– Istent szorosan átölelve érdemes élni, Isten jelenlétében lenni, 
kapcsolatban lenni vele.

– Párbeszédben lenni vele, hallani a Lelket.
– Letehetem Isten elé a bánatomat, a hálámat, az örömömet, a fáj-

dalmamat, a kérésemet.
– Elmélyül a hitem, találkozhatom Istennel.
– Adhatok valamit Istennek: az időmet, magamat.
– Beleállok a realitásba, a Létbe.
– Magam is aktív legyek az Istennel való közösségben, ne csak ő 

legyen aktív.
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Választ kapok a
kérdéseimre,
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Enyhül a
fájdalmam

Egyéb

MIÉRT JÓ IMÁDKOZNI?
19. ábra
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– Isten kezébe ajánlom nehézségeimet, és ugyan megpróbálok min-
dent megtenni, mégis megkönnyebbülök, mikor átadom neki a 
terhet. Hálás vagyok.

– Átértékeli a dolgaimat.
– Keresem, tudakolhatom Isten akaratát velem szemben.
– Az történjen, amit Isten akar.
– Mert jó a túlvilággal kapcsolatban lenni, azokhoz is fohászkodni, 

aki közel álltak hozzám, de már odaát vannak.
– Istent megdicsőíti, a vele való személyes kapcsolatot építi, engem 

is épít.
– Megnyugtatja a lelkiismeretemet.
– Ő meghallgatja kéréseinket, Isten segít.
– A szellemi harc miatt.

A kérdezettek körében ismert kötött imádságok:
– Miatyánk: 24,6% (a 213 beérkezett válaszadóból 212-en jelölték 

meg ismertként)
– Étkezés előtti, utáni ima: 23,2% (a 213-ból 200-an)
– Reggeli, esti ima: 19,4% (a 213-ból 167-en)
– Üdvözlégy: 14,3% (a 213-ból 123-an, a kitöltők között 105 katolikus)
– Úrvacsorai imádságok: 9,3% (a 213-ból 80-an)
– Egyéb: 5,2%
– Luther imádságai: 3,9% (a 213-ból 34-en, ha feltételezzük az evangé-

likus vallásúak pozitív válaszát, akkor a fele jelölte be ismertként)

Egyéb érkezett válaszok:
– Apostoli hitvallás/Hiszekegy
– Napkezdő iskolai ima, gyermekimádságok, tanulás előtti ima
– Énekeskönyv végén található imádságok
– Énekek 
– Zsolozsma, Credo
– Az Úr angyala, Rózsafüzér, litániák, az Isteni Irgalmasság rózsa-

füzére
– Szűzanya imádságai; Most segíts meg, Mária; Dicsőség; Hála néked; 

Oltalmad alá futunk; Lelki béke fohásza; Keresztút
– Szentek imái (Szent Ignác imája, Szent Ferenc imája)
– Szent Mihály-ima, rendi imádságok (Szent István Lovagrend)
– Templomi liturgia imái, szentmise imái; miseszövegek
– Zsoltárok, imakilencedek, igék
– Szent Mónika közösségének imája
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Az imában használt megszólítások különösen is sokszínűek:
Isten! / Istenem! / Istenünk! / Jóisten! / Jó Istenem! / Úristen! / Úr-

isten, könyörülj rajtam! / Én Istenem! / Édes Istenem! / Én édes 
Istenem! / Édes jó Istenem! / Drága Istenem! / Drága jó Istenem! / 
Drága, édes jó Istenem! / Drága, csodálatos Istenem! / Drága Is-
tenem, bocsáss meg, kérlek! / Édes, drága Istenem! / Kedves Is-
tenem! / Kérlek, Istenem! / Istenem, kérlek, segíts! / Mindenható 
Isten! / Köszönöm Istenem! / Teremtő Istenem! / Istenem és az 
angyalok! / Hálát adok, Istenem! / Segíts, Istenem! / Szerető Iste-
nem! / Üdvözítő Istenem! / Dicsőség Istennek! / Mindenható Isten! / 
Mindenható! / Mindenható mennyei Atyám! / Mindenható Úristen!

Uram! / Drága Uram! / Uram, Istenem! / Drága Uram, Istenem! / Én 
Uram! / Kérlek, Uram! / Add, Uram! / Uram, Szentlélek! / Uram, 
Jézus! / Mindenható Uram! / Köszönöm, Uram! / Hálás szívvel 
köszönöm, Uram!

Atyám! / Drága Atyám! / Mennyei Atya! / Mennyei Atyánk! / Mennyei 
Atyám! / Mennybéli Atyánk! / Mennyei Édesatyánk! / Mennyei 
Édesatyám! / Drága mennyei Atyám! / Szerető mennyei Atyám! / 
Édes Jóatyám! / Mi Atyánk!

Jézus! / Jézusom! / Jézusom, édes Istenem! / Úr Jézus! / Drága Jézus! / 
Drága Jézusom! / Drága Úr Jézus! / Édes Jézusom! / Megváltó Jézu-
som! / Áldott Jézus! / Názáreti Jézus! / Názáreti Úr Jézus Krisztus! / 
Kedves Jézus! / Jézusom, én Uram, Istenem!/ Krisztus! / Jézus Krisz-
tus! / Úr Jézus Krisztus! / Jézus Krisztus, Isten Fia! / Krisztusom!

Atyám, Teremtőm! / Teremtő Istenünk! / Mindenség teremtő Istene! / 
Teremtő Atyám! / Mindenség teremtője! / Teremtőm!

Szentlélek! / Szentlélek, kérlek! / Szentlélek Úristen! / Szentháromság! / 
Kedves Szentlélek! Szentháromság egy Isten! / Szentlélek, Vigasz-
talóm! / Drága Szent Szellem! / Jöjj, Szentlélek! / Szentlélek Isten! 

Szűz Anyám! / Szűz Mária! / Drága, Szűz Mária! / Drága Szűzanya! / 
Mária, drága égi anyánk! / Mária! / Isten anyja! / Szűzanya! Abba! / 
Lélek! / Úr! / Emberiség Ura! / Őrangyalom! / Istenem, egyszülött 
Fiadért, Jézus Krisztusért kérlek! / Apa! / Drága Megváltóm! / egyes 
szentek nevükön szólítása 

A hétköznapokon elmondott imádság szerepének erősségét a válasz-
adók ötfokú skálán jelölték meg. A skála alsó végén 1 = egyáltalán 
nem fontos, a felső végén 5 = nagyon fontos értékelés szerepel. A hívek 
(összesítve 4,46 ponttal) nagyon fontosnak ítélik az imádságot a min-
dennapokban. 91 fő (42,7%) nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen, és 
ugyancsak ennyi személy néha szokott vallásos, spirituális tartalmú 
könyveket vagy magazinokat is olvasni.
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Háromfokozatú skálán kellett dönteniük a megadott imádsággal 
kapcsolatos állításokról, melyek legfőképp az imádság gyakorlatára 
irányultak. A kitöltők „hűségét” is mutatja, hogy a nem kevés számú 
(42) állítást végiggondolták, nem hagytak fel a további válaszadással, 
melyekből most az alábbi – leginkább szembetűnő – észrevételeket 
emelem ki, hiszen ezeket nem lehet csupán számszerűsítve elemezni. 
Négy csoportba gyűjtöttem össze a válaszokat: 1. többségében van az 
állítás teljes mértékű elutasítása, illetve egyet nem értés; 2. túlnyomóan 
egyetértés látható; 3. bizonytalanságot jelző, két szélsőérték melletti 
választás dilemmája érzékelhető; 4. közel azonos arányban megjelölt 
válaszok.50

1. Az állítás teljes mértékű visszautasítása, illetve egyet nem értés 
(Nem igaz)

Az egyértelműen negatív irányú válaszok többsége figyelhető meg, 
mely a kérdésben határozottságot mutat.

Az imádság külső jegyeire nézve nem feltétlenül szükséges az össze-
kulcsolt kéz, de hozzátartozik az elcsendesedéshez. 

Az imádság tartalma: a megkérdezettek nagy százalékának nem ne-
héz megfogalmaznia saját szavaival az egyedül elmondott imádságot. 
Nem okvetlenül a Miatyánkot mondják el minden este, épp ellenkező-
leg, legtöbbször saját szavakkal elmondott imádságot visznek Isten elé. 
Az előzőekben említésre került, hogy az imádság elsősorban hálaadás 
Istennek, mely itt is megerősítést nyert, hiszen legtöbbször nem akkor 
kulcsolják össze a kezüket, amikor segítséget várnak Istentől. Érdekes 
lehet, hogy a teremtett világért, környezetünkért, társadalomért, sze-
gényekért stb. jellemzően inkább csak a templomban szokás imádkozni. 

Az imádság helye, közösségben való megélése: a Miatyánk nem csak 
a templomban hangzik fel, és nem okoz nehézséget a templomban el-
mondott imádságokra való odafigyelés. A válaszadók nagy részben 
úgy értékelték a közösségben gyakorolt imádságot, hogy természetes a 
másokkal történő közös imádkozás, akár a gyülekezeti tagokkal, akár 
az imahét alkalmain vagy a családi körben elmondott hangos fohász. 
A válaszokból ítélve a gyülekezetek rendszeresen lehetőséget is adnak, 
hogy a hívek hangosan együtt imádkozhassanak.

Az imádság tanulása mindenképpen hangsúlyos, melyet már gyer-
mekkorban el kell kezdeni, de az is nyilvánvaló, hogy a felnőtt ember 
nem azért imádkozik, mert gyermekként így tanították. A felekezeti 
folyóirat imádságos részeinek rendszeres olvasása nem általános gya-
korlat a tanulás módjára. 

 50 A válaszok összesítve, értékekkel megjelölve a fejezet után találhatók.
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2. Túlnyomóan egyetértő válaszok (Teljes mértékben igaz)
Imádság és idő: az imával eltöltött idő kiemelten fontos a megkérde-

zettek körében, és minden este meg is próbálnak imádkozni. Az egyedül 
elmondott imák ugyanolyan fontosak, mint a gyülekezetiek.

Istenről alkotott kép: az imában el lehet mondani Istennek mindazt, 
ami az ember szívét nyomja, és a bajban is rögtön Istenhez lehet fordulni 
imádságban. A válaszadók 81,2%-a nem tudja imádság nélkül elképzelni 
az életét, és 85%-uk biztos abban, hogy Isten minden imát meghallgat.

3. Két szélsőérték melletti választás dilemmája, bizonytalanság (Rész-
ben igaz)

A felgyorsult életmód és az imádság kapcsolata jól kirajzolódik, ami-
kor jellemzően úgy érzik, hogy nem mindig könnyű megteremteni a 
csendet magunk körül. Rövid (útközben megfogalmazott) imákat fogal-
maznak meg. Leginkább a megnyugvást és oltalmat keresik az imád-
ságban. A mindennapi küzdelmek között nem csak a hálaadás hangzik 
fel Isten felé. 

4. Két érték között közel azonos arányban megjelölt válaszok 
Ezekben a válaszokban nem magától értetődő, tisztán körülhatárol-

ható az arány, megoszlik a vélemény. Ima és közösség: nem látszik az 
igény olyan közösségi alkalomra, amely imádkozó közösség is lehetne. 
Az imahét alkalmait nem feltétlenül látogatják szívesen, kevesebb igény 
mutatkozik az alkalom iránt. Egyéni imádságra sajnos sokszor nem jut 
idő a fáradtság miatt.

Az ima tartalma: a gyülekezet életéért, jövőjéért elmondott ima nem 
része a mindennapi imádságnak.

Imameghallgatás: a válaszadók kicsit kevesebb mint fele sokszor érzi 
azt, hogy nem kap választ Istentől kérdéseire (holott 85%-ban bizto-
sak abban, hogy Isten minden imát meghallgat). Az imádság értékét az 
ember az élet mélységeiben éli át.

Ima és tanulás: a lelkésztől vagy atyától lehet tanulni az imádságról, 
az imádság megfogalmazásáról, de személye ebben nem meghatározó. 
Lehet mások imádságait olvasva is tanulni, és a költők imádságai is 
hatással lehetnek az imaéletre, csakúgy, mint az énekeskönyv imádsá-
gainak fellapozása. 

3. LELKI ÉLET A GYÜLEKEZETBEN 
A kérdőív harmadik része arról érdeklődött, hogy a felnőttek szem-
szögéből milyen a gyülekezetek közösségében megélt imádság szerepe 
élmények, tapasztalatok alapján. A gyülekezetek mennyiben inspiráló 
és megtartó közösségek, miképpen mutatkozik meg számukra az egyház 
szerepe a téma vonatkozásában?
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Teljes mértékben igaz Részben igaz Közel azonos arányban 
megjelölt válaszok két érték 
között

Az imával eltöltött idő fontos 
számomra. 
73,2%

Nehéz csendet teremteni ma-
gam körül ebben a rohanó 
világban. 
60,1%

Rendszerint fáradt vagyok, 
ezért sokszor nem jut időm az 
imádságra. 
Nem igaz 37,6% – Részben igaz 
55,4%

Minden este megpróbálok 
imádkozni. 
51,6%

Jellemzően rövid (útközben 
megfogalmazott) imákat szok-
tam elmondani. 
55,4%

Sokszor úgy érzem, nem kapok 
választ Istentől. 
Nem igaz 48,8% – Részben 
igaz 47,9%

Imában el tudom mondani 
Istennek azt, ami a szívemet 
nyomja. 
77,5%

Az imáim legnagyobb része 
hálaadás Isten felé. 
74,6%

A gyülekezetünk életét, jövőjét 
is bele szoktam foglalni imá-
imba. 
Nem igaz 35,2% – Részben 
igaz 46%

Ha bajban vagyok, imádság-
ban rögtön Istenhez fordulok. 
61%

A teremtett világért, környeze-
tünkért, társadalomért, szegé-
nyekért is szoktam imádkozni. 
51,2%

Az imádság értékét az ember 
az élet mélységeiben tanulja 
meg. 
Részben igaz 45,1% – Teljes 
mértékben igaz 47,9%

Az egyedül elmondott imáim 
vannak olyan fontosak, mint a 
gyülekezetiek. 
70,4%

Leginkább azért szoktam 
imádkozni, hogy megnyugvást 
és oltalmat kapjak. 
62%

Szeretném, ha lenne olyan al-
kalom, amely egy imádkozó 
közösség is lenne. 
Részben igaz 43,2% – Teljes 
mértékben igaz 40,4%

Nem tudom elképzelni imád-
ság nélkül az életem. 
81,2%

 Az imahét alkalmaira szívesen 
járok.
Nem igaz 35,7% – Részben igaz 
42,3%

Biztos vagyok abban, hogy 
Isten minden imám meghall-
gatja. 
85%

 A lelkésztől, atyától sokat ta-
nulok az imádságról, az imád-
ság megfogalmazásáról.
Részben igaz 45,5% – Teljes 
mértékben igaz 36,2%

Az imádság tanítását már gyer-
mekkorban el kell kezdeni. 
74.2%

 Az imádsághoz nem kell ösz-
szekulcsolt kéz.
Részben igaz 36,2% – Teljes 
mértékben igaz 47,9%

  Szeretem mások imádságait 
olvasni, sokat tanulok belőle. 
Részben igaz 45,1% – Teljes 
mértékben igaz 35,7%

  A költők imádságai is nagy ha-
tással vannak rám. 
Részben igaz 46,9% – Teljes 
mértékben igaz 29,6%

  Az énekeskönyv imádságait is 
fellapozom néha. 
Részben igaz 32,9% – Teljes 
mértékben igaz 29,6%
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Ötfokú skálán 4,65 értékben ítélték meg úgy, hogy a gyülekezeteknek 
nagyon nagy felelőssége és tennivalója van abban, hogy tagjai a közös-
ségben is megéljék a tudatos istenkapcsolatot.

Arra a kérdésre, hogy kitől kapnak ebben segítséget a gyülekezeten 
belül, kiemelkedő hangsúllyal kap szerepet a lelkész/atya (44,4%), majd 
ezt követi a gyülekezeti tag (24,7%). Tehát az Istennel való találkozás, 
a hitben való megerősödésben a lelkészre számítanak elsősorban a hí-
vek. Kissé lemaradva és nagyon alacsony értékben követi a gyülekezeti 
munkatárs és a „senki” mint válaszlehetőség. Ennél is kisebb mértékben 
a presbiter és az egyebekben megnevezett személyek (rendtag, lelkive-
zető, kórustag és többször megnevezett házastárs). A lelkész mellett 
a gyülekezeti tag azért is említésre méltó, mert a tagok úgy érzik, 
egymástól is kaphatják, sőt talán várják is a lelkiekben való épülést, 
egymás erősítését (20. ábra).

A gyülekezetben megélt tapasztalatokkal kapcsolatban óvatosabbak 
voltak a kitöltők. Négyfokozatú skála segítségével kellett önmagukra 
tekinteniük gyülekezeti tagként.

26%-ban teljes mértékben és 61%-ban meg vannak elégedve saját 
gyülekezetükkel. Büszkék arra, hogy az adott gyülekezet tagjai, és 
majdnem ugyanennyien vallják magukat a gyülekezetükhöz tartozónak. 
Az elkötelezettséget az is pontosan mutatja, hogy készek a közösségért 
tenni is, mert fontosnak érzik a gyülekezeti alkalmakat51 (21. ábra).

Foglalkoztatott az is, hogy a gyülekezeti élet mely elemei segítik a 
legjobban a személyes lelki élet, istenkapcsolat fejlődését. Legfontosabb-
nak az istentiszteletet/misét (65,7%) és az igehirdetést (53,1%) tekintik. 
Talán ez nem is meglepő, hiszen a történelmi egyházak hagyományainak 
tradicionális hitformáló eleme az istentisztelet, amelyen belül kiemel-
kedő szolgálati terület az igehirdetés. Nem sokkal marad el a nagyon 
fontosnak ítélt értékek között a személyes lelkigondozás (47,4%) és a 
gyónás (36,2%). A híveknek igényük van arra, hogy személyes kérdé-
seikkel, esetleg magánéleti problémáikkal bizalommal fordulhassanak 
lelkészükhöz. Ügyelve a jelentősebb következtetések levonására, azért 
mégis felkelti a figyelmet, hogy a gyülekezet tagjai (a rögzített sorból 
kiválasztva) ilyen nyilvánvalóan meg tudják nevezni a lelkigondozásban 
azt, amire szükségük lenne, amit esetleg hiányolnak. A fontosnak ítélt 
elemek még a következő sorrendben: a templom falain kívüli közösségi 
alkalmak, bibliaóra, imakör és reggeli/esti áhítat, házi istentisztelet.

 51 Az országos felmérésből éppen ellenkezően az derül ki, hogy a lelkészek sokszor ma-
gukra maradnak, és nehezen találnak önkéntes munkatársakat a gyülekezetben, akiket 
be lehet szervezni az aktív gyülekezeti életbe. Fábri 2010, 110. o.
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Segíti a gyülekezeti élet lelki fejlődését (ebben a sorrendben) a női 
imanap, gyülekezet által szervezett konferencia vagy csendesnap és a 
családi istentisztelet, valamint az idősek közötti szolgálat52 (22. ábra).

Miben látják a hívek a fejlődés irányát? Miben kellene fejlődnie a 
gyülekezetnek, hogy olyan spirituális színtér legyen a közösség, ahol 
valóban a lelki fejlődésnek is megvan a lehetősége? 

Látható, hogy a legtöbb teendő a lelkigondozás terén van. 42,7% 
nagyon fontos feladatnak, majdnem ugyanennyien (40,4%) fontosnak 

 52 A korábbi válaszokban nem kapott ilyen nagy figyelmet az imakör. 
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vélik az előrehaladást. Az is látható, hogy hasonló mértékű a fontosnak 
tartott elemek aránya a következő sorrendben: bibliaóra, idősek közötti 
szolgálat, gyülekezet által szervezett konferencia vagy csendesnap, 
családi istentisztelet/istentisztelet, igehirdetés, imakör és a templom 
falain kívüli közösségi alkalmak.

Izgalmas ennek ellenkező pólusát is megfigyelni, azaz az „egyáltalán 
nem fontos” kategória felől: házi istentisztelet, női imanap, gyónás, 
reggeli/esti áhítat és imahét (23. ábra).
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A LELKI ÉLET, ISTENKAPCSOLAT ELEMEI A GYÜLEKEZETBEN
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A GYÜLEKEZET FEJLŐDÉSE
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A saját gyülekezet tagjainak nyitottságára, önismeretére és értékeire 
vonatkozó kérdésekkel óvatosan bántak, ezért kiugró eredményeket 
nem hozott, ahogyan az alábbi ábra is mutatja (24. ábra).

Egyik kérdésnél sem látszik élesen az igen vagy nem melletti szavazat. 
A leghatározottabb egyetértés közül is csak 30%, illetve 29,6%-ban gon-
dolták úgy, hogy a gyülekezet tagjai tiszteletben tartják egymás hitbeli 
meggyőződését és nyitottak a tanulásra, igénylik a tanítást. A negatív 
válaszok közül pedig a legtöbb kritikát (17,8%) a változásra, újra való 
nyitottság hiánya kapta, és nem sokkal maradt el ettől az ítélkezés 
nélküli nyitottság.

Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy nem tudtak éles döntést (saját lelki-
ismeretüket megnyugtatva) hozni a kellemetlennek tűnő kérdésekben, 
de mutathatja azt is, hogy a gyülekezeti tagokra, közösségekre jellemző, 
hogy nehezen tudnak nyitni a változások következtében, nem könnyen élik 
meg a sokszínűséget, és nehezen tudnak fejlődni a közösség érdekében. 
Reménykedjünk benne, hogy inkább az egymás iránti tolerancia adta a 
többségben semleges válaszok számát, és nem a saját gyülekezettel szem-
beni elégedetlenkedés. Az egyháznak és benne a gyülekezeteknek célja kell 
hogy legyen a megújulás képessége, a változáskövetés, a szekularizálódó 
világban helyét meglelő (különböző típusú) családok befogadása, empát-
iát és útmutatást közvetítő attitűd lelkigondozói háttérrel összefonódva.

A felekezeti identitás oldaláról: Hogyan értékelik önmagukat a társada-
lom egészéhez képest a keresztény emberek? A választ adók kétharmada 
teljes mértékben büszke arra és jó érzéssel tölti el, hogy az adott feleke-
zethez tartozik, és kevesebb mint egyharmada egyetért, de nem tartja 
hangsúlyosnak. 76%-ban még meg is erősítették, hogy nem szégyellik, 
takargatják gyülekezeti tagságukat. A felekezeten belüli összetartásra, 
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nyitottak-e, anélkül, hogy ítélkeznének?

elfogadják, hogy léteznek különböző vélemények, nézetek a hit kérdésével
kapcsolatban?

képesek fejlődni a közösség érdekében?

Az ÖN GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGÉBEN A TAGOK...

Egyáltalán nem jellemző Részben jellemző Teljes mértékben  jellemző

24. ábra
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egymás segítésére való igény szintén több mint kétharmad arányban nyil-
vánul meg, és ugyanennyire kiemelkedő, ha saját (személyes) tagságának 
szerepét kell értékelni. A kérdezettek 56%-a értékesnek és 22%-a teljes 
mértékben értékesnek tartja magát gyülekezetében. Ezzel többé-kevésbé 
arányosan úgy gondolja, hogy vannak olyan erényei, talentumai, amelyek-
kel ő maga is hozzá tud járulni a gyülekezet életéhez. Az énazonosságot 
70%-ban befolyásolja, a belső értékrendet 83%-ban határozza meg a 
valláshoz, felekezethez való tartozás a válaszolók körében (25. ábra).

Záró gondolatok

Személyes élményem a kutatás kapcsán meghatározó volt a munka 
kezdetén. Az összeállított kérdések sora semmiképp nem nevezhető rö-
vidnek. Aggódva figyeltem a visszaérkezett kérdőíveket, hogy lesznek-e 
olyan gyülekezeti tagok, akik egy ilyen személyesnek, talán intimnek 
is nevezhető témakörben kedvet kapnak a kitöltésre. Nagyon sok segít-
séget kaptam a népszerűsítésben, amit ezúton is köszönök. Ami igazán 
meghatott, az talán az volt, hogy a visszacsatolás sem maradt el a test-
vérek részéről. Többen is reflektáltak a kitöltést követően: milyen jó 
volt ebben a formában is elmélkedni a feltett kérdések kapcsán, felüdítő 

3,3%

0,5%

76,5%

4,2%

32,4%

35,2%

4,2%

5,6%

16,9%

2,8%

31,0%

0,5%

4,7%

28,2%

23,0%

12,7%

52,1%

34,7%

16,9%

19,7%

51,2%

4,2%

52,6%

0,5%

26,8%

57,7%

0,5%

44,6%

11,7%

24,9%

56,3%

47,4%

28,2%

33,3%

14,6%

31,9%

65,3%

13,6%

0,0%

38,5%

3,8%

5,2%

22,5%

27,2%

3,8%

59,6%

1,9%

67,1%

Büszke vagyok arra, hogy evangélikus/református/katolikus  vagyok.

Mások általában tisztelik az  evangélikusokat.

Gyakran szégyellem, hogy az  evangélikus/református/katolikus  gyülekezethez
tartozom.

Az, hogy ennek az evangélikus/református/katolikus  gyülekezetnek tagja
vagyok, fontos meghatározója annak, hogy ki vagyok.

Nem hiszem, hogy sokat tudok adni az evangélikus/református/katolikus
gyülekezetnek.

Az, hogy evangélikus/református/katolikus  vagyok, kevéssé befolyásolja, hogy
mit tartok magamról.

Úgy érzem, hogy értékes tagja vagyok az  evangélikus/református/katolikus
gyülekezetnek.

Az, hogy  evangélikus/református/katolikus  vagyok, sokat elmond rólam.

Mások általában nem tartják nagyra az
evangélikusokat/reformátusokat/katolikusokat.

Jó evangélikusnak/reformátusnak/katolikusnak lenni.

Az evangélikusokat/reformátusokat/katolikusokat más felekezethez tartozók
általában vesztesnek tartják.

Evangélikusként/reformátusként/ katolikusként segítenünk kell egymásnak.

FELEKEZETI IDENTITÁS

Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet

25. ábra
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lehetőség volt abban a pár percben átgondolni olyan témákat, amelyek 
az ember egyéni szubjektív életében és a gyülekezeti életben is lényeges 
kérdések. Volt, aki örömét fejezte ki, hogy felekezetektől függetlenül a 
legfontosabb mégiscsak az, hogy a hitünk összekapcsol minket, keresz-
tény embereket, és ezt néha olyan jó kimondani is. 

Olykor szükség van arra, hogy megálljunk, és nyitottan az új felé 
előretekintsünk, hogy céljaink kontúrját újra tudjuk élesíteni. Mérle-
geljük, milyen irányba halad életünk, mi a fontossági sorrend, és ebbe a 
felállított sorrendbe belefér-e valahová az Isten. Ezekkel a kérdésekkel 
szembenézni és a felismerést feldolgozni nem mindig örömteli élmény. 
Igyekszünk mindenhol százszázalékos teljesítményt nyújtani, sokszor a 
magunk által felállított elvárásoknak maximálisan megfelelni, közben 
pedig elveszítünk valamit abból, ami teljessé teheti életünket. Gondter-
heltté válunk, de visszafordulni sincs erőnk. Végezzük tovább szorgosan, 
ami ránk bízatott. Tervezünk, szervezünk, ügyeket intézünk. Lehajolni 
is fáradtnak érezzük magunkat, hogy ölbe vehessük az ajándékot, amely 
mennyei értékkel ruházná fel életünket. Ha állandó mozgásban is él-
jük életünket, és harcolunk az idővel, ez az ajándék meglelhető a nap 
törtrészének valamelyik pillanatában ugyanúgy, mint elcsendesedve 
otthon a zárt ajtó mögött, egy sóhajban vagy gondolatokban, a templom 
csendességében, a gyülekezet tagjainak közösségében.

„Az imádsághoz nem szükséges egyéb, mint hogy megnyissuk az ajtót 
Jézus előtt. Már régen szeretett volna belépni nyomorúságunkba, hogy 
segítsen rajtunk, de nem térhet be addig, amíg nem nyitunk ajtót, vagyis 
amíg imádságban nem tesszük lehetővé bejövetelét.”53

A családi élethelyzetünkben és a gyülekezeti közösség tagjaként is 
büszkén, láthatóan, nyitottan, hitben megerősödve, a megújulásban való 
reménységgel kell felvállalni kereszténységünket. Meg kell találni azokat 
az irányokat, amelyek a társadalmi átalakulás folyamatában is rá tudnak 
mutatni az örök értékekre, és amelyek a hit megtartó erejét hirdetik. 

Az Istennel kialakított bizalomteljes lelki közösség által az embernek 
„minden helyzetben az imádság lesz az első gondolata, nem pedig az 
utolsó lehetősége”.54 

Már a keresztségünk óta magunkban hordjuk ezt a kincset. Ő már 
megtette felénk a kezdő lépést. Igéjén keresztül ér el bennünket, mely 
megszámlálhatatlan úton juthat el hozzánk és formálhatja át szívünket. 
„De eljön az a pillanat, amikor Isten Igéjét a bennünk lakó Szentléleknek 
engedjük át. Ekkor születik meg szívünkben az imádság.”55 

 53 Hallesby é. n., 21. o.
 54 Cseri 2016, 127. o.
 55 Louf 2014, 77. o.
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Ha azzal mentjük fel magunkat, hogy nem találjuk a megfelelő sza-
vakat, nincs időnk rá, elfelejtjük, fáradtak vagyunk beszorítani a napi 
kötelezettségeink közé, akkor lelki életünk kiég, elalszik. Fáradságos 
munka, és nem is mindig látjuk az eredményét, de időnként meg kell 
találni az elcsendesedés perceit, hogy elé vihessük azt, amivel telve 
van a szív. Ha nem is kapunk rögtön választ, ne lankadjunk meg, hiszen 
Isten békessége ennek hiányában is betöltheti szívünket. Müller György 
német származású evangélikus lelkipásztor árvákkal foglalkozott, soha 
semmit nem kért emberektől, csak Istentől. 

„Müller György vallotta, hogy aki hittel megkapaszkodik Isten ígére-
teiben, és kitartóan imádkozik, aki semmit nem kér saját dicsőségére, 
hanem mindent egyedül Isten dicsőségére, azt ő nem hagyja cserben. 
Lehet, hogy olykor megvárakoztatja, várnia kell az utolsó pillanatig, 
lehet, hogy mást ad, mint amit az imádkozó kért, de mindenképpen 
válaszol az imádságra. Ennek természetesen megvannak a szent lelki 
feltételei, nem mindegy, miért és hogyan imádkozunk […] erre Isten 
segítheti el a benne hívőket.”56
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„Egy nap véget ér a földi utazásunk.

Bizonyos értelemben valamennyien hazafelé tartunk.

Mindeközben azért imádkozom, hogy együtt, te meg én,

ne csak azt tanuljuk meg, miként kell megöregedni,

hanem azt is, hogyan kapunk ehhez kegyelmet,

és a sikeres célba éréshez szükséges isteni útmutatást.”

Billy Graham 

Személyes bevezető

Hálás vagyok azért az időért, amelyben ezzel a témával foglalkoztam. 

Örülök mindazoknak a könyveknek, amelyek a kezembe kerültek a 

megöregedés témakörében. Bár mindegyik egy kicsit másfelől közelít 

az élet utolsó szakaszához, de talán éppen ezért adhatnak valamiféle 

útmutatást mindannyiunk számára, az imádkozó életre fókuszálva, az 

élet végére. Úgy tűnik, az idősödés, a megöregedés nagyon komoly fela-

dat, és örülök, hogy sok útravalót kaptam magam is. Megláttam, mennyi 

aspektusa van ennek az életszakasznak − bár szerény tapasztalattal 

magam is rendelkezem a saját életemből, a korábbi tanulmányaimból, 

a családi körömből (a már előrementek távozása kapcsán) és a gyüle-

kezetemből.  Legyen ez a rövid tanulmány segítség ahhoz, hogy jobban 

lássuk életünk utolsó nagyobb szakaszát, és jobban megértsük azokat az 

időseket, akikkel együtt élünk vagy dolgozunk. De leginkább szolgálja 

azt a célt, hogy az életzárás felé vezető utat az imádság segítő erejével 

tudjuk megélni mi magunk is, és így jobban fel tudjunk készülni az 

eljövendő életzárásra és az átlépésre − ebből a világból Isten mennyei 

országába. 

A tanulmány segítségével gondoljuk át az öregedés mint aranykor fázi-

sait, helyzeteit, lépéseit az imádkozással összefüggésében. Azt mondjuk, 

aranykor, mivel az angol nyelv „gold”-nak nevezi ezt az életszakaszt. 

Ebben egy szójáték rejtezik: a „gold” aranyat jelent, a benne foglalt „old” 

  Dabas-Gyón, ahol 2014. augusztus óta szolgálok.
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pedig öreget, időset. Ebben az értelemben a legszebb és legértékesebb, 

minőségében pedig a legdrágább életszakaszról van szó, melybe most 

belemélyedünk, és meglátjuk, Isten hogyan tud bennünket bátorítani 

ebben az életszakaszban is. Megvizsgáljuk az imádkozást az út utolsó 

kilométerein mint erőforrást, amely folyamatos éltető erő az ezen az 

úton járóknak és mindazoknak, akik hamarosan erre az útra kell hogy 

térjenek. Ezzel a kívánsággal kezdem a munkát: „Isten őrizzen meg 

minket attól, hogy valaha is nyugdíjba vonuljunk az imádkozástól, ami 

a lélek legédesebb tevékenysége.”

A belső út – Időskori élethelyzetek 
az imádság összefüggésében

Imádkozás a saját sors tisztánlátásáért a nyugdíjhoz közeli időben
Egy vezető pozícióban levő asszony a gyülekezetemből hosszú ideje 

tanácstalan volt, mikor menjen nyugdíjba. Egy prédikációmban Isten 

vezetéséről beszéltem, arról, hogy ha tanácstalanság vagy bizonytalan-

ság van az életünkben saját jelenlegi élethelyzetünkkel kapcsolatban, 

és nem tudunk dönteni, hogyan lépjünk előre és mikor, akkor bátran 

forduljunk Istenhez, és kérjük az ő segítségét, vezetését. Ez az asszony 

az alkalom végén nagyon megköszönte ezeket a gondolatokat, mert ve-

zető beosztásától nehezen tudott elköszönni, valamint marasztalták is 

a munkahelyén. Jó pár hónap elteltével jelezte nekem, hogy most már 

biztosan tudja, nyugdíjba megy. Meghozta a döntését, imádság által, 

Istenre és családtagjaira fi gyelve. Majd lépéseket tett, elkezdte szervezni 

élete megváltozását. Tudta, most jött el az idő a változásra.

Ez a gyülekezetemből vett történet arra világít rá, hogy ha bizony-

talanságot tapasztalunk magunkban a jövőnkkel kapcsolatban, akkor a 

legjobb, hogyha imádság által Isten akaratát keressük, és bízunk az ő 

segítségében, útmutatásában. Mindez az időskor alapja is egyben: mert 

a nyugdíjba menetel kétségkívül egy új korszak kezdete. Egy egészen új 

fejezet. A korábbi lezárul, ezért fontos hálát adni, és egy új kezdődik, 

amelyben a legfőbb erő az imádság lesz a legelső naptól a legutolsóig. 

  G  2012, 45. o.
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A nyugdíjaskor kezdetén célokat keresünk, imádság által

Az időskorba való átlépés, a nyugdíjas élet kezdete olyan megváltozott 

élethelyzet, amely gyakran hoz magával nehézségeket, például a feles-

legessé válás, a haszontalanság érzését. Erről így olvasunk: „A mun-

kahelyi karrierem során olyan emberekkel voltam körülvéve, akikkel 

élveztem, hogy együtt dolgozhatok – mondta egy barátom. – Mindig úgy 

éreztem, hogy a csapat fontos tagja vagyok. De most senki nem hív fel, 

és haszontalannak érzem magam…”

A haszontalanság érzését célok felállításával küzdhetjük le. Ebben az 

átmenetben is jó beszélgetni és együtt imádkozni a gyülekezet lelké-

szével, talán együtt még azt is ki lehet találni, milyen feladat az, amit 

a friss nyugdíjas önkéntesként el tud vállalni a gyülekezetben. Főként 

vezető beosztásból nem esik jól egyik napról a másikra a tétlenségbe esni. 

A lelkész, ha fi gyelmes, fel tudja karolni gyülekezetének azt a tagját, aki 

épp ebbe az élethelyzetbe került. Közös beszélgetések, közös imádság 

által lehet kérni Istent, mutasson utat, új feladatokat a gyülekezetben, 

amely új célokat, kihívásokat hoz az illető életébe, a gyülekezet örömére. 

„…legyünk bárkik, a nyugdíjba vonulás két választási lehetőség elé állít 

bennünket: vagy arra használjuk ezt az időt, hogy magunkba feledke-

zünk, vagy arra, hogy megpróbálunk mások életén segíteni. Más szóval 

az előttünk álló döntés arról szól, hogy vajon céltalanul önmagunk körül 

forgunk, vagy értelmes tevékenységet választunk magunknak.”

A nyugdíjas évek szép értelmezése az, mely szerint azok Isten ajándé-

kai. „Kivétel nélkül minden nap ajándék Istentől, aki azért bízza ránk a 

nekünk szabott időt, hogy az Ő dicsőségére használjuk fel azt. Ez igaz a 

munkával töltött évekre, és ugyanígy igaz a nyugdíjasokra is.”  

Új életérzések az időskorba lépve 

Az egészség romlása Istennel való újabb és szorosabb kapcsolat kiala-

kításához vezethet. „Azt hiszem, az öregedést is tanulni kell. Testileg, 

lelkileg, mozgásban, mindenben. […] Jobb, ha alkalmazkodsz saját ma-

gadhoz. A lelked a testhez.”

Mélyebbre evezve szembesülünk azzal, hogy a nyugdíjaskorba lépéstől 

kezdve olyan életszakasz kezdődik, amikor rengeteg változással kell 

szembenézni az elkövetkezendő évek alatt. 

  Uo. 36. o.
  Uo. 47. o. 
  Uo. 48. o.
  P  2008, 103. o.
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− Megváltozik az egész életritmus az új napi időbeosztás miatt: már 

nem a munka határozza meg az ébredés és a lefekvés időpontját, 

hanem az egyéni ritmus.

− Néha családi okokból el kell költözni máshová, például egy kisebb 

lakásba vagy idősotthonba, így új helyszínen folytatódik tovább az 

élet. 

− Előfordulhat, hogy másoktól egyre nagyobb függőségben és má-

sokhoz való egyre nagyobb alkalmazkodásban kell élni. 

− Az egészség terén is küzdelmes időszakok érkezhetnek: a korlátok 

egyértelművé válnak az egészség és testi állapot megváltozása, 

vagy egy nem várt, esetleg súlyos betegség fellépése miatt.

Szemléltesse mindezt két mondat Polcz Alaine-től. „Erősen romlik a 

szemem. Egyik nap boldog voltam, mert két órát is tudtam olvasni. Ma 

reggel a saját írásomat is alig láttam.”

„Ha az ember öregszik, akkor gyermekes tulajdonságai is lesznek. 

És feledékeny.”

Polcz Alaine feljegyezte egy barátnője beszámolóját is arról, hogyan 

érzi magát egy idősotthonban: „Itt nap mint nap arról beszélgetnek, 

kinek miféle újabb gondja-baja, nyavalyája van. Furcsa, de az idős em-

ber ezt betegségnek, pusztulásnak éli meg, pedig ezek nem is betegsé-

gek, inkább a mozgás és a biztonság elvesztésének jelei. Például, hogy 

minduntalan belebotlik a lábunk a szőnyegekbe, hogy úgy érezzük, 

elég magasra emeljük, aztán csodálkozva tapasztaljuk, hogy mégsem. 

Ugyanígy, ha lépcsőn megyünk föl, nem érezzük, hol a lépcső.”

Majd így ír az idős, megváltozott testtel kapcsolatban: „Míg az em-

berbe beépül az új testsémája, az elég hosszú idő.”  Bölcs gondolko-

dásra vall a folytatás: „Sok mindent megtanul az ember anélkül, hogy 

észrevenné. Alkalmazkodik az új helyzethez: az öregséghez. Persze, 

lehet ezen bosszankodni, keseregni – de lehet nevetni is. Én mind a 

hármat teszem. Felváltva.”

A feszültségek miatt gyakoriak lehetnek az álmatlan éjszakák, a 

gyakori felébredések. Az idő előrehaladtával pedig fellép a felejtés is. 

Polcz Alaine idézi Basch Lóránot:  „Sokat kell fi atalokkal lenni. Akkor 

marad az ember gondolkozásában is fi atal.”

  Uo. 33. o.
  Uo. 39. o.
  Uo. 45. o.
  Uo. 46. o.
  Uo. 64. o.
  Uo. 46. o.
  Egy idősotthonban dolgozót éppen ez az idézet ragadt meg ebből a tanulmányból, 
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Olykor sok nehézséget jelent a fi zikai erő hiánya is. Felléphet depresz-

szió, amelynek általános tünete a döntésképtelenség, a kimerültség, a 

feledékenység, a magányérzés. Ez a céltalanság állapotához és az ér-

téktelenség érzéséhez, a jövőtől való félelemhez vezethet. 

Felléphet a harag érzése, emberek és Isten felé is. Ez leginkább a 

szenvedések következtében alakul ki, és azt gondoljuk, Isten az oka 

mindannak a rossznak, amin végig kell menni. Ez a haragérzet aztán 

befelé forduláshoz, énközpontúsághoz vezet.

A halálfélelem is felléphet. „Én szeretem az életet, nehéz itthagyni. Be 

kell vallanom, félek a haláltól. Eddig nem féltem tőle, teljesen Istenre 

bíztam magamat. De most, hogy gyengül az erőm, érzékenyebb vagyok, 

félek tőle. Kérem az Istent, hogy adjon nekem hitet, hogy ne féljek a 

haláltól. […] Mindennap készen állok. Uram, amikor Te akarod. – Így 

változik az ember halálfélelme – öregen is.”

Jörg Zink határtapasztalatok kríziséről szól, amikor azt elemzi, hogy 

az egyik életszakaszból át kell lépni a másikba. „A halál gondolata közel 

kerül ekkor, és ezt komolyan kell venni. A szenvedés is jelentkezik, és 

megkérdezi tőlünk, hogy vajon hogyan akarjuk azt elviselni.”

Az özvegységgel is számolni kell. A saját nehézségek mellett lesújtó 

tapasztalat a házastárs elvesztése, ehhez még más családtagok, leg-

jobb barátok elvesztése is hozzájárulhat. Mindez felerősíti a magány 

érzését. Bizonyos félelmek megnövekednek, például a halálfélelem, és 

a félelmekkel való megbirkózás különös szerepet kap. Amennyiben ez 

nem sikerül, kialakulhat a krónikus félelem és aggodalom.

Egyszer egy idősödő férfi vel beszélgettem a templomkertben. A beszél-

getés közben kiderült, mennyire fél a haláltól. Próbáltam oda segíteni a 

gondolatait, hogy a félelmét, az aggódását az Isten iránti bizalom és hála-

adás váltsa fel, valamint az Isten igéjébe vetett hit. Elhívtam az istentisz-

teletekre, közösségi alkalmainkra. Elfogadta a hívást. A beszélgetés óta 

nagyobb intenzitással látogatja gyülekezetünk alkalmait családjával együtt.

Az özvegységet mint új élethelyzetet meg kell tanulni. Megtanulni a 

hiánnyal élni hosszú időt igénylő folyamat. Megjegyzem, korunk mintha 

sürgetné a gyászolót. Sokan hangoztatják jótanácsképpen: „Engedd el…”, 

vagy biztatnak: „Egy év, és jobb lesz minden…” A jó szándékú sürgetések 

ellenére a lélek valójában a maga egyéni útját akarja járni. Van olyan 

idős ember, aki rövid idő alatt megbirkózik a gyásszal, és van, akinek 

hosszú évek elmúltával érkezik el a megkönnyebbülés időszaka, az új 

hiszen folyamatosan azért fáradozik, hogy egyre több és több fi atalt hívjon meg az 

idősotthonba: népdalénekeseket, néptáncosokat, színjátszócsoportokat stb., akik aztán 

beszélgetnek az idősekkel.
  P  2008, 107. o.
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helyzetben való önmagára találás, és akár egy esetleges új kapcsolat 

kialakítására is sor kerülhet. Az özvegység állapotában az Istenhez 

való odafordulás nagyon lényeges: elfogadni a földi élet végességét, és 

elfogadni a saját halálunk majdani bekövetkeztét is mint Isten akaratát. 

Az özvegyi években is az imádság segít el a megnyugváshoz, Isten 

akaratának az elfogadásához és az örök életbe vetett hitben való meg-

erősödéshez. 

Az istentiszteleteken, amikor megemlékezünk az évfordulós elhuny-

takról Dabas-Gyónon, feketébe öltözik az érintett család (még húsz év-

vel a temetés után is), és együtt vesznek részt az istentiszteleten, így 

emlékeznek előrement szerettükre. Elhangzik a megemlékező imádság: 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk…” 

A bölcs szív pedig az, amelyik Isten ígéretében meg tud nyugodni: „Nem 

hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsid 13,5) A gyászban még évek 

múltán is a megemlékező imádság van a segítségünkre, mely a gyülekezet 

számára is folyamatos fi gyelmeztetés, emlékeztetés az élet törékenysé-

gére és fi gyelmeztetés a gyászt hordozókról való további gondoskodásra.

Összefoglalva megállapíthatjuk: mindezek a változások szembesíte-

nek azzal, hogy megnövekedhet az időskori krízisbe jutás lehetősége, 

ha a pánikba esés, a feleslegessé válás és a halálfélelem érzése − mint 

aggodalmak és félelmek − nagyobbra növekednek az idős emberben 

az Istenbe vetett hitnél és bizalomnál. Különösen, ha az illető egyedül 

marad, veszélyes lehet, ha a mérleg a félelmek felé mozdul. Az imádság 

abban segít, hogy a mérleg az Isten szeretete felé billenjen el, hogy a 

megváltozott élethelyzetben tényleges fi zikai és lelki erőhöz jussunk.

Az időskori félelmek leküzdésétől a reménység 
és az életkedv megőrzése felé
„Mégis miért vesztettem el az életkedvemet? Nincs semmi célom, csak 

élek?”

A fentiekből adódik az a kérdés, hogyan lehet kétségbeesés nélkül 

tekinteni ebben az életkorban a jövő felé. Hogyan lehet a bizonytalan-

ságokat, a gyengeségeket elhordozni? 

A bátorító alaphelyzet, amelyből kiindulunk a kérdés megválaszolása-

kor, ez az ige: „Az Úr meghallgatja azoknak a könyörgését és könnyhulla-

tását, akik félik és tisztelik őt.” (Zsolt 6,8) Tisztáznunk kell magunkban, 

hogy az imádság kiutat jelent a nehéz élethelyzetekből, hiszen hitünk 

szerint az Istennel való folyamatos kommunikációnak megtartó ereje 
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van. „Ahogy öregszünk, olyan viharokkal találjuk magunkat szembe, 

amelyekre soha nem számítottunk. De Isten segítségével és az Ő kegyel-

me által erősen állhatunk, amikor ránk tör a szélvész.”

„Az igazi öröm az Úr Jézusra való ráhagyatkozásból származik. Ő az, 

aki erőt ad nekünk a gyengeség idején, mert amikor mi gyengék va-

gyunk, ő akkor erős bennünk (2Kor 12,10).”

Amikor felteszem azt a kérdést egy idős embernek: „Hogy tetszik 

lenni?”, akkor gyakran rám mosolyognak, majd ezt mondják: „Nem pa-

naszkodom…” Majd elkezdenek valamiről mesélni, és a rendelkezésünk-

re álló időt jó beszélgetéssel töltjük. Pedig megtehetnék, hogy elkezdik 

sorolni a bajaikat… Azt gondolom, ezek az idősek nagyon becsülik az idő 

értékét. Ők azok, akik reménységgel élnek. Tudják, hogy a helyzetükön 

pillanatnyilag nem lehet segíteni, így a hozzájuk fordulókat nem terhelik 

panaszáradattal, hanem példát mutatnak a nehézségek elhordozásá-

ban. Tőlük megtanulhatjuk, mit jelent reménységgel megöregedni, és 

reménységgel vágyni a beteljesedett életre. „Sok idős ember, anélkül, 

hogy észrevenné, megrontja azt a célt, amelyet Isten szánt a számára: 

azt, hogy a beléje vetett, példamutató bizalom és változhatatlan ígére-

teiben való reménység által hatással legyenek a fi atalabb nemzedékre. 

Elégedetteknek kell lennünk, mert Jézus azt mondta: »Nem hagylak el, 

sem el nem távozom tőled.« (Zsid 13,5)”  

Ebben az életszakaszban az egyik legfontosabb kérdés ez: Hogyan 

tudunk úrrá lenni azokon a veszélyeken, amelyek el akarják lopni élet-

kedvünket? Jörg Zink teszi fel ezt a kérdést az öregedésről szóló köny-

vében: „Ki az, aki számára az öregedése nem katasztrófa? Talán annak, 

aki már ebben az életben tájékozódott a valóság másik oldala felől, aki 

abban ismét önmagára lelt, aki le tudta tenni panaszait és kétségeit? 

Vagy inkább az, aki magától nem tudván, hagyja, hogy átemeljék az öreg-

ségben?”  A szerző ezután egészen gyakorlati téma felé fordul: „Hogyan 

lehet egy öreget tisztelni, ha saját maga elrejti öregségét, és elmenekül 

attól? Hiszen az öregedés az élet végcéljáról való álom. Egy csendes, 

meleg estén át a ház előtt ülni egy padon, és együtt megnyugodni. És ha 

az öregedés nem ilyen romantikus módon következik be, akkor annak 

kell érvényben lennie, ami az egész életen át érvényben volt. Mert a le-

nyugvó nap nem fénylik mindig olyan melegen, mint az álmokban. Ekkor 

az egyiknek muszáj a másik számára a bátorságot megőrizni, amikor 

eljön a kétségbeesés pillanata. Akkor az egyiknek muszáj a másikhoz 

  G  2012, 141. o.
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fordulnia, megfognia a kezét, visszaemlékezni. Muszáj Isten elé vinni, 

amit el kell hordozni. Amikor megtapasztalja a megöregedés áldását, 

akkor tudja magát elfogadni Isten előtt, és azok előtt az emberek előtt 

is, akik közel vannak hozzá.”

Billy Graham ezt a három lépést tartja hasznosnak a félelmek leküz-

désére:  

1. Hagyd, hogy Isten igéjének, a Bibliának az ígéretei erősítsenek 

mindennap.

2. Fordulj hozzá rendszeresen imában, bízva abban, hogy nemcsak 

meghallgatja azokat, hanem Jézus már most közbenjár érted. For-

dítsd a fi gyelmed Jézusra.

3. Tartsd a kapcsolatot más hívőkkel, akik bátorítanak és segítenek 

neked. 

Billy Graham az alábbi szavakkal bátorít:

„Az aranyévek, mindenekelőtt azzal, hogy megtanulunk mindent rá-

bízni az Ő kezére, a Krisztushoz való közeledés időszakává válhatnak. 

És ez az életben a legnagyobb öröm.”  

„Csak azzal vagy elfoglalva, hogy egy olyan világ dolgaival törődjél, 

amely rabul ejt? Vagy Krisztust helyezed az életed középpontjába, az-

zal a bizonyossággal, hogy vele töltöd el az örökkévalóságot – azon a 

helyen, ahol a reménység valósággá válik? Előfordulhat, hogy elfogy az 

erőd, de ő az, aki a gyengeségedben is felemel, és erősen tart. Amikor a 

hited kezd elerőtlenedni, akkor is kérd az Urat, hogy buzdítsa fel ben-

ned, végiggondolva, hogy mi mindent tett meg érted, és légy erős, mert 

megígérte: »…az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!« (Hagg 2,5)”  

„Az élet folyamatos építkezés. Ha e földi sátorházunk elbomol, épüle-

tünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben. 

(2Kor 5,1)”

A hálaadó imádság

A félelmekben, az aggodalmak közepette a hálaadó imádság nagymér-

tékben erősíti a lelket nap mint nap, sőt elvezet a megelégedettség 

érzéséhez.

Ha fi gyelemmel szemléljük a könyvesboltok polcait, észrevehető, hogy 

egyre több könyv elérhető a hála témájában, például hálanaplók nőknek, 

  Uo. 34. o.
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a pozitív gondolkodást hirdető hálairodalom különféle darabjai. Talán 

ez a jelenség összefügg azzal, hogy kevéssé adunk hálát, és erre emlé-

keztetni kell bennünket, mert elfelejtjük megköszönni a jót, vagy csak 

kevéssé köszönünk meg dolgokat, mert sietünk, és amúgy is inkább csak 

kapni szeretünk. A másik örömére való fi gyelés helyett pedig inkább a 

panaszkodásra esik a kommunikáció súlypontja. Ezt szemlélteti ez a kis 

történet is: „Két öreg beszélget. Kérdezi az egyik: Reumás fájdalmaid 

vannak mostanában? Nincsenek. És gyomorpanaszaid? Nincsenek. Tudsz 

aludni? Tudok. Te jóisten, akkor miről fogunk beszélgetni?”

A hálára manapság nagyon kell koncentrálni, mert ez kiemelten fon-

tos időskorban. Figyeljünk ismét Billy Grahamre, aki így buzdít hálás 

életérzésre:

„Legyünk hálásak azért az időért, amelyet az új technikai lehetőségek 

felszabadítanak a számunkra, hogy Isten áldásaira tudjunk összponto-

sítani. Órákat lehet eltölteni azzal, hogy átgondoljuk, mi mindent adott 

Isten a számunkra – és rá is kell szánnunk erre az időt.”

„Isten Igéjének hálával kell betöltenie a szívünket, mert ő nem feled-

kezik meg az idősekről. Készen állsz arra, hogy Isten használjon téged, 

függetlenül attól, hogy milyen fi zikai betegség, anyagi szükség vagy 

időskori magány nyomaszt?”

„Időnként visszaszólítanak a régi szép idők, különösen, amikor olyan 

barátaimmal vagyok együtt, akikkel sok közös emlékünk van. […] De 

az ágyam mellett a járókeret, a kerekes szék és a bot emlékeztet arra, 

hogy életemnek ez a szakasza már a múlté. Így hálát adok Istennek azo-

kért az emlékekért, amelyek gazdagították az életemet, de inkább előre 

nézek, új lehetőségeket és olyan tapasztalatokat keresve, amelyekből a 

mai életem hatóköre bővülhet. A hozzáállásunk nagy szerepet játszik 

abban, hogy milyen lesz az életünk befejező szakasza.”  

A hála segít megérkezni a megelégedettség érzéséhez, ahogyan ezt a 

következő idézet is mutatja:

„Be kell vallanom, hogy hiányoznak azok a napok, amikor autót ve-

zethettem, de hálás vagyok azokért az emberekért, akik elvisznek oda, 

ahová el kell mennem. A tagjaimban érzett sajgás és fájdalom emlékez-

tetnek arra, hogy nem vagyok fi atal, mint amilyen szeretnék lenni, de 

hálás vagyok azért, hogy még itt vagyok, és beszélhetek ezekről, és van-

nak körülöttem olyanok, akik türelmesen meghallgatnak. A tükör nem 

hazudik, de bátran bele tudok mosolyogni, mert homályosodó látásom 
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elrejti a ráncaimat. Még 92 évesen is az a vágyam, hogy megtanuljak 

elégedett lenni. Soha nem lehetünk túl öregek ahhoz, hogy tanuljunk, 

sem ahhoz, hogy mosolyogjunk.”  

A hálás létforma így természetesen hozza magával a hálaadó imád-

ságot a mindennapokban, és ennek megfordítottja is igaz: a hálaadó 

imádságok a tartósan hálás létformához vezetnek. 

Imádság másokért

A hálaadó imádság családtagokért, ismerősökért természetesen minden-

napi hasznos elfoglaltságot jelent. Amikor a családtagokért imádkoznak 

az idősek, gondolataikban ott lehet az is, hogy ők a megöregedés terü-

letén példát mutatnak mindenkinek, aki fi atalabb náluk. Egy imádkozó 

nagyszülő vagy dédszülő hite, kisugárzása, szeretete Isten áldása a 

családban. Olyan erőforrás, amely kihat a család minden tagjára. 

A hálás szívet erősíti, ha rendszeressé válik a másokért való imádko-

zás az idős ember életében. „Az idősebb nemzedék tagjaiként nem szabad 

elfeledkeznünk a másokért való imádkozás felelősségéről. A visszavo-

nulás nem azt jelenti, hogy a polcra tesznek bennünket. Életünknek ezt 

az időszakát arra kell felhasználnunk, hogy a másfajta munkák terhétől 

megpihenve felemeljünk másokat, akik nehéz terheket hordoznak.”

Norvégiában kb. 15 éve ismertem meg egy idős hölgyet, aki tolóko-

csiba kényszerült, ízületi betegség miatt. Ez az asszony az internet 

segítségével gyűjtötte össze minden héten gyülekezetéből az imakéré-

seket. Szombaton átküldte az összeállítást lelkészének, aki a vasárnapi 

istentiszteleten mindazokért imádkozott, akiket ez az asszony összeírt. 

Tolókocsiból így szolgálta Istent, jó példát mutatva arra, hogy nincs olyan 

élethelyzet, amelyben az imádság fontosságáról le kellene mondani. 

Billy Graham is ismer ilyen példákat: „Egy fi atal hölgy egyszer el-

mondta, hogy mozgásképtelen nagymamája egészen halála napjáig imád-

kozott evangelizációs csapatunkért, beírta nevünket a Bibliájába. Ez 

nagy alázatra ösztönöz és megerősítést is ad. Micsoda leckét vehetünk 

ettől a hűséges szenttől!”

„Egy 96 éves nagymama elmondta, hogy sok időt tölt otthon egyedül: 

»Csak ülök a karosszékemben, és átgondolom az imalistámat. Istenem, 

olyan sok ember van rajta, akikért imádkoznom kell, hogy úgy érzem, 

kifutok az időből.«”

  Uo. 27. o.
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Végül hálát lehet adni azért is, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyben 

Isten ne tudna az ő országa építéséhez felhasználni bárkit is. „Lehet, 

hogy magányosnak érzed magad, de talán Isten épp a mosolyodat akarja 

felhasználni arra, hogy valakit közelebb vonjon hozzád. Lehet, hogy 

fájdalmat tapasztalsz magadban, de az Úr talán kitartásod példáját 

akarja felhasználni arra, hogy másokat erősítsen, akikben még nincs 

elég akarat a következő lépés megtételéhez.”

Nemrég mesélt nekem valaki egy asszonyról, aki már nyolcvanéves 

volt, amikor szüntelenül imádságban erőt kért Istentől a feladatai el-

végzéséhez. Így élve még a kilencvenes éveiben is aktív volt, dolgos, 

szorgos asszony. Az ő élete is arról vallott, hogy az imádság mekkora 

fi zikai és lelki erőt ad az idős korban. 

A templom kisugárzása, maga a templomtér, de annak közelsége is 

erőforrás lehet az idősek számára. Polcz Alaine írja könyvében: „Spa-

nyolországban láttam, hogy esténként az öregek kiülnek a templomtéren 

a padra: az egyik kötött a holdfény világánál, a másik a tyúkját vezette 

a spárgán, pórázon. Volt velük ott egy macska és kutya is, az állatok 

néha összeverekedtek. Énekeltek, vicceket mondtak, jól mulattak. Nem 

ültek otthon, arra várva, hogy a gyerekek telefonáljanak.”

Az öregedés elfogadása, elengedés, bizalom az út 
további része felől
Az élet folyamatos változás, legelőször ezt kell elfogadni, ezzel kell 

megbékélni. „Bárki is vagy, semmi sem tudja teljesen megakadályozni, 

hogy belépj az öregkorba. Akár tetszik, akár nem, minél tovább élsz, 

annál több teher és korlát lesz az osztályrészed. Ahelyett, hogy meg-

próbálnád letagadni az öregkor realitását és kihúzni az idő vasfogát, 

sokkal jobb, ha elfogadod a tényeket és felkészülsz rájuk – így, Isten 

kegyelméből, még élvezni is tudod azt a kort, az életre szóló mennyei 

terv részeként.”  Jörg Zink könyvében az elengedés kríziséről beszél,  

arról, hogy meg kell békélni a „megöregedettség” állapotával. Amikor 

elhagy az erő, amikor a kollégák eltűnnek az életünkből, amikor a saját 

fontosságunk alábbhagy, amikor a beszélgetés alaptémái az egészség-

ügyi problémáink lesznek, amikor lassabban megyünk a lépcsőn, amikor 

már csak kisebb körben iszunk meg egy pohár bort, amikor a fi atalokról 

  Uo. 43. o. 
  P  2008, 65. o.
  G  2012, 83. o.
  Z  2016, 39–46. o. 



 IMÁDSÁG – ERŐFORRÁS AZ ÉLET ALKONYÁN

406

alkotott véleményünket már nem hajtogatjuk, amikor a Híradót nézve 

már nem hajtogatjuk a magunkét. 

Jörg Zink Nouwen képével fejezi ki az élet utolsó nagy krízisét, az 

időskori elengedést, amikor egy trapézról fejjel lefelé lógó artistának 

teljesen el kell engednie a trapézt, hogy bele tudjon kapaszkodni a 

társába, aki éppen akkor érte lendül, hogy elkapja és megtartsa. Majd 

arról ír, hogy ezt az állapotot követheti később a demencia, amikor az 

ember teljesen magatehetetlenné válik, és mindenfajta odafordulásért 

ugyanilyen hálás lesz. De ha már életünk érett szakaszában el tudtuk 

fogadni a halált, és igenelni tudtuk, akkor hitelesen tudjuk megélni az 

időskort. Majd így folytatja összefoglalva: a krízisből kifelé vezető út 

végén letisztulnak a gondolatok, és egy olyan bölcs emberrel állunk 

szemben, aki tudja és elfogadja, hogy élete véges, és egyre nyitottab-

ban fogadja azt, aminek történnie kell. Így egyre nyugodtabbá, megbé-

kéltebbé válik. Meg tudja különböztetni, mi a fontos, és mi nem, mi a 

valós, és mi a hamis. Bölcsessége abban mutatkozik meg, hogy kifejezi: 

élete végcéljával megbékélt. Az igen kimondásának kell megtörténnie: 

igent mondani a szépség elmúlására, a teljesítőképesség csökkenésére. 

A szeretet elmúlásáról és a másokhoz való odafordulásról azonban nem 

szabad lemondani, hiszen ezek még időskorban is el tudnak mélyülni. 

Az elengedés utáni új kezdetről pedig így ír Jörg Zink: Az életünk ha-

tára körül valami új kezdődik meg, valami nagy és csodálatos. Ez egy 

olyan gyermekhez hasonlítható, aki bennünk fejlődik ki. Egy olyan élet 

ez, amely a végességből nő ki. A lélek új kezdete. „Mi pedig, miközben 

fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mind-

nyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 

dicsőségre.” (2Kor 3,18) Ezen az úton előrehaladva a biztatás így szól: 

Krisztus bennünk van, mi is legyünk őbenne. 

Mindezek után feltehetjük a kérdést, hogy mi mit tudunk tenni mind-

ezért. A válasz: vigyázzunk arra a nyugodt térre − helyre, időre −, ami-

kor az igei biztatás bennünk dolgozik, és amikor nem arra fi gyelünk, 

hogy mi múlik el. Így szabadok leszünk az elmúlás okozta félelemtől, 

és szabadok leszünk a jövőtől való félelemtől is. 
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Megbékélés a sorssal, embertársakkal és Istennel: 
Istenhez fordulva élni és szeretni, amíg csak lehetőség van rá

„Bocsásd meg a mi vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk

az ellenünk vétkezőknek…”

Időskorban döntő szerepet játszik az emberekkel és az Istennel való 

megbékélés, hiszen az Istenben hívő idős ember készül az Istennel való 

találkozásra. Ahogy a dolgait is elajándékozza, szortírozza, elrendezi 

ruhatárát, iratait − hiszen nem tudja, mikor jön el a hívó hang, amelyre 

és készen kell lennie −, úgy elrendezi a lelki dolgokat is. Ilyenkor rende-

ződnek el a fájdalmak, a csalódások is. Ekkor válik kiemelten fontossá 

a lelki elrendeződés is: a bocsánatkérés a családtagoktól, a családtagok 

elfogadása, ha ez eddig még nem történt meg. „A pszichológiában ezt 

életmérlegnek hívjuk. Tanítjuk is. […] Végig kell, vegye az életét: miért 

éltem, mit csináltam, milyen hibát követtem el, mit tennék másként? Mi 

volt jó, mi volt rossz? Fontos megbocsátani és bocsánatot kérni, Istennel 

is helyére tenni a dolgokat. Ez nem olyan könnyű.”

Megtörténik az elrendeződés Isten irányában például lelkészi láto-

gatáskor, az otthoni úrvacsoravétel alkalmain is. Az emberektől és az 

Istentől kapott megbocsátás ténye leírhatatlan fontosságú az egészen 

idősek, az istentiszteletekre eljárni már nem tudó hívek esetében is. Gyü-

lekezeti tapasztalatom szerint a súlyos betegek otthoni úrvacsoravétele 

döntő fontosságú. A gyónó imádság különös megrendültséggel szokott 

elhangozni ilyenkor. Áldás, ha a beteg egy ilyen alkalom keretében egész 

további sorsát rábízza Istenre, és elfogadja, hogy földi életútja hamaro-

san véget fog érni. Az utolsó úrvacsoravételkor a megbékélés a kulcsszó, 

vagyis maga Isten, aki az ő békességét adja, aki átsegíti majd a földi 

létből az örök életbe, ha eljön az ideje. Isten bűnbocsátó irgalmával így 

megbékélten és kegyelemben végig tudja járni a halálig vezető utat, és 

felkészült az Istennel való találkozásra. 

Jörg Zink felteszi a kérdést, hogyan éli napjait egy idős ember, aki 

tudja, hogy Isten igéjével közel van hozzánk öreg napjainkban, és elvezet 

bennünket a megbékélt állapothoz.  Íme, a válaszai:

1. Amikor felkelünk, örüljünk az új napnak. Aztán kezdjük el tenni a 

dolgainkat abban a tudatban, hogy Isten sikereket akar adni. Ha 

mégis sikertelenségek történnek, tudhatjuk, hogy ezek nem vetnek 

távol minket Isten szeretetétől. 

  P  2008, 218. o. 
  Z  2016, 53−54. o.
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2. Vagy erre is gondolhatunk: Tegnap olyan sikertelen napom volt, de 

ma Isten megajándékozhat azzal, hogy sikerüljenek a dolgaim.

3. Vagy így is gondolkodhatunk: Tegnap egész nap fájdalmaim voltak. 

Ez ma is így lesz. De Isten velem van, Atyám ő, aki bátorít, vigasztal.

4. Vagy így: A gondjaim nyomasztanak. De velük élek, mert Isten 

velem van. És talán lesz majd egy nap, amikor letehetem ezeket a 

fájdalmakat.

Így összegezhetjük Jörg Zink további gondolatait:  

Gazdagabbak vagyunk, mint gondolnánk. Közelebb vagyunk Isten 

igéjéhez, mint hinnénk. Isten bennünk munkálkodik. Ismerjük fel, hogy 

Isten eszközei vagyunk. A szenvedésben mindez nem megy egyszerűen. 

De a jézusi út, a szeretet és a szolgálat útja továbbra is az irány, hiszen 

ha már nem tudunk semmit sem tenni, a szeretet akkor is megmarad. 

A fantáziánk pedig megmutatja, hogy szeretetünket milyen irányban 

gyakorolhatjuk. Ebben az esetben meghalljuk Jézus válaszát: Én veled 

vagyok… Meg fogod találni azt a békét, amelyet keresel… A szolgálat 

által megtalálod életed értelmét…

Az Istenhez fordulás, az imádságaink ezeket a válaszokat teremthetik 

meg bennünk:

– Elfogadom magam. Leteszem a bizonytalanságaimat.

– Isten megtart. Az történik velem, amit Isten akar.

– Nem kell félnem, bátorsággal élhetek, ezzel másokat is bátorítani 

tudok.

– A gyógyulás, az üdvösség felé, az egész-ség felé tartok. A szakadá-

sok, a törések begyógyíttatnak. 

– Istenben hiszek, ezért aggodalmak nélkül haladok előre, benne 

bízva. Elengedem, ami megköt, ami a földre nyom. Isten könnyűnek 

és vidámnak szeretne látni.

– Szabad ember vagyok, csak Isten áll felettem. 

– Nem vagyok egyedül. Istennél otthon vagyok, és az embereknél is, 

a házam nyitott azok előtt is, akik szenvednek, akik egyedül élnek. 

– Ehhez erőt kapok, Isten az ő Lelkét adja nekem.

– A feladatom: Isten szeretetében éljek, és ezt mások számára is 

érezhetővé tegyem. Vetőmag vagyok Isten országában, Isten igaz-

ságában. Ez az életem célja. 

– Aki vagyok – és aki leszek −, azt Isten szeretete ajándékozza nekem. 

Egy jóságos kéz tart meg, függetlenül attól, mit is hozok létre.

– Végül minden jó lesz. Krisztus él, és én is vele leszek, boldogságban. 

  Uo. 54−56. o.
  Uo. 56−58. o.
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Végezetül minden jó lesz. Úgy állok meg Isten előtt, mint ahogy 

a gyermek az apja előtt. Bátran bízzam meg benne. Ő közel van 

hozzám. Ő hordoz engem, ő rejt el engem, ő ad nekem védelmet. 

Ő valóban közel van hozzám. 

A továbbiakban így ír:  Mindez Jézus tanításán alapul, aki úgy tanított 

imádkozni, hogy Istent Atyaként szólítsuk meg, tudva, hogy végtelenül 

közel van hozzánk, és mégis megfoghatatlan a számunkra. Hisszük, 

hogy Isten mindenütt jelen van, legfőképp ott, ahol vagyunk, és velünk 

van. A menyország Isten országa, Isten közelsége, ahonnan származunk, 

amelyben élünk, és ahova vissza fogunk térni. „Isten fog vezetni ott, 

ahol nem látsz utat […] Ő ad ott életet, ahol te a tiedet átadod […] Ő tart 

meg ott, ahol elesel […]”  

Mindezt önmagában az igazságnak lehet nevezni? Nem, hanem csak 

az igazságról való tapasztalatoknak, amelyek elmúlnak. Mi marad meg 

akkor? Az emlékezés arra, akiről megtapasztaltunk valamit, és akkor így 

beszélhetünk: Átéltem, hogy megmentett az Úr, talajra talált a lábam, 

megnyílt előttem egy új lehetőség, mint egy ablak az ismeretlen tájra… 

A tapasztalatok olyan emlékekké alakulnak át, amelyeknek keressük a 

jelentését – és ez nagyon fontos. Ezeket adjuk át ugyanis egymásnak 

nemzedékről nemzedékre. Mindezek visszautalnak az evangéliumra, 

Isten szeretettörténetére az emberekkel, melyet mind a mai napig hall-

hatunk. Ezekből kivilágosodik előttünk, hogy „a Teremtő Isten továbbra 

is teremt. A beszélő Isten továbbra is beszél. A jelen lévő Isten továbbra 

is jelen van. A szerető Isten továbbra is szeret. Isten hűséges – tanítja a 

Biblia. A lehetőség, hogy elérhetjük és megtapasztalhatjuk Isten tetteit, 

nyitva van a számunkra, egészen a végsőkig. Az egyházi közösségeknek 

az evangéliumhoz való hűsége abban mutatkozik meg, hogy sohasem 

hagyják abba az Isten hűségéről való tanítást.”

Életzárás, végső Istenre hagyatkozás, kontempláció 

„Minden este úgy alszom el, hogy ha ma éjjel, akkor ma. Nincs bennem 

más, csak a szeretet. Mindnyájatokat szeretlek.”  

„Elhatároztam, hogy bármelyik pillanatban jöhet, közel engedem 

magamhoz a halált – és így most fölszabadultam, és vidáman élek.”

  Uo. 68−71. o. 
  Z  2016, 68. o. 
  Uo. 71. o.
  P  2008, 108. o. 
  Uo. 160. o. 
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Az életzárásban − Jörg Zink gondolatait összefoglalva  − keresztyén 

hitünk alapja kerül elő, és arról is szó van, hogy önmagunktól búcsút 

vegyünk. Valójában mindattól, ami megköt, amihez ragaszkodunk. 

Édesanyám egy napon ezzel a mondattal hívott fel: Többé nem szedem 

a gyógyszereket, már nem bírom tovább. Meg fogok halni… Még négy hó-

napig élt ez után a beszélgetés után. Most már jól tudom, ekkor valójában 

elköszönt tőlem. Sajnálom, hogy fi zikailag messze voltunk egymástól, 

és hogy nem vettem a szavait eléggé komolyan. Nem csoda, hiszen ő 

soha nem adott fel semmit egész életében. Egyszerűen nem hittem el, 

hogy mindezt tényleg így is fogja tenni. Pedig így lett… A búcsúvételkor 

elérkezünk egy határhoz, és egyre jobban szűkítjük a kört. Egyre beljebb 

és beljebb haladunk a lelkünkben. És akkor rájövünk, hogy önmagunk 

erejéből nem tudunk elmenni − hiszen Valaki már kinyitotta az ajtót, 

aki áthív ebből a világból az örök életre. Ez a kegyelem az egészben: 

Jézus megnyitotta az utat az Atyához. 

Ha ezt a szabadítást egyszer megértjük, mindig hálásabban éljük 

tovább a napjainkat, és mindig célzottabban és tudatosabban tesszük 

feladatainkat. Egy kicsit megértőbben is, amíg lehet. Egy ideig még küz-

dünk az életért − fájdalmak jönnek, kórházak, veszteségek, remények 

és csalódások. Amíg végül aztán eljön az a pont, ahol kinyílik előttünk 

az a bizonyos ajtó, és a szabadba térhetünk.

A feladatom ebben az életszakaszban az, hogy elköszönjek az életem-

től. De ezt csak akkor tudom megtenni, ha előtte rátaláltam az életemre. 

Magunkévá kell tennünk, amit Herder így fejez ki: 

„Felejtsd el az Éned.

De Önmagad sose veszítsd el.”

Mit lehet kezdeni a hibákkal, a bűnökkel, az elrontott élethelyzetek-

kel? Bocsánatot kell kérni Istentől, hogy a hátralévő időt sokkal hálásab-

ban töltsük el. A bocsánatkérésben kifejezzük bizalmunkat Isten iránt, 

akinek a szeme előtt éltük le az életünket. Ezért bátran közelítsünk hoz-

zá. És ott, a saját lelkünk alapjain megtaláljuk Istent. Majd tekintsünk 

az emberekre az irgalmasság szemével. Bennük találkozunk Istennel. 

A szabadságban lehetséges az élet céljának a megtalálása, a növekedés, 

a jelenlegi állapotból való felnövekedés. „Engedd el magad, így találod 

meg magad. Szeress, és fogj a munkádhoz. Nem kell megkérdezni, hogy 

mi az értelme. Senki sem áll feletted, csak Isten. […] Így tudsz élni, és 

így lehetsz boldog.”

Jézus közelében nagyon egyszerű szabályok vannak, amelyek által 

  Z  2016, 103. o. 
  Uo. 105. o.
  Uo. 108. o.
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meg tudom vizsgálni, hogy magamhoz milyen közel vagyok. Ő így szól: 

Szállj le a magas lóról. Állítsd magad azok közé, akik alul vannak, nehéz 

sorsúak, akik betegek, akik szegények, akik szenvednek és a fi gyelmen 

kívül esnek. És amikor náluk vagy, szemmagasságban, akkor add nekik 

az egész szereteted, amire csak képes vagy. Ilyen egyszerű. És ennek 

sikerülnie kell, mert többet nem kérnek tőled. Ott, szemmagasságban, 

szabad ember vagy. Itt érvényes a nagy és szép szabály: Szeress, és 

tedd, amit jónak látsz. 

Talán egy napon így szólítom majd meg Istent: 

„Szentséges Titok, Istenem! Visszagondolok az évekre, amelyeket 

nekem adtál.

Nem arra, amit tettem. Az kevéske. Nem arra a jóra, amit tettem. 

Kicsi a súlya a lehetőségek súlyával összevetve.

Arra a jóra gondolok, ami velem történt.

Mindazokra az emberekre, a barátságukra és jóságukra, akiktől töb-

bet kaptam, hogysem számon tarthatnám. Mindennap és minden éjszaka 

a te közelségedre gondolok.

A sok nehéz dologra gondolok. A szenvedésre és fáradozásra, amelyek 

értelmét nem látom.

Kérlek, ha majd veled találkozom, mutasd meg értelmüket.

A művem befejeződött,

álmaim elfutottak,

de te maradsz.

Engedd meg, hogy békében hazatérhessek, mert megláttam jóságo-

dat.”

„Ezzel elérkeztünk oda, ahol az örökkévalóság megérkezik hozzánk. 

Az élet belefolyik a halálba. A halál belefolyik az életbe. Élet és halál. 

Mindkettő te vagy, Isten. […] Minden elmúlik, de mi benned fogunk 

élni.”

Ebből a hitből az következik Jörg Zink számára, hogy szívesen öregszik 

meg, sőt folytatja az olvasókra nézve: „És Önöknek is kedvet csinálok 

ahhoz, hogy szívesen öregedjenek meg. […] Igen! Örüljetek, ameddig 

itt vagytok. Ne aggódjatok, lesz helyetek az örökkévalóságban. […] Ne 

féljetek!”

Az életzárásra való felkészülés másik módja a kontempláció: „…az a 

teljes nyugalom, amelyben Istennel vagyunk. Ez az egyszerű létezés, 

amelyben nem kell történnie semminek. Még egy imának sem. Nem kell 

kérdéseket feltenni, és nem kell semmit sem megmagyarázni. Semmit 

  Uo. 115. o.
  Uo. 116. o.
  Uo. 117. o.
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sem kell megérteni. Itt békesség van. Mi vagyunk. Isten van. És ezt ünne-

peljük. Anélkül, hogy megkérdeznénk, meddig tart még a létezésünk.”

Megnyugodni a Miatyánk elhangzásával – 
az utolsó közös imádság által
Amikor haldoklóhoz hívnak, és elmondják a rokonok, hogy az illető már 

nem tud szavakkal kommunikálni, de ébren van, meg szoktam kérni a 

haldoklót, hogy a szemével intsen, ha hall engem, ha érti, amit mondok. 

Előfordul, hogy egy nagy, lassú pislogással válaszolnak. Ilyenkor az ágya 

köré gyűlünk, és énekelünk, Bibliát olvasok. A gyakran heves lélegzet-

vétel megfi gyelhetően megnyugszik, amikor a családtagokkal együtt 

elmondjuk a Miatyánk imádságot. Előfordult már, hogy amíg mondtuk 

az imádságot, a haldokló szeméből könnyek folytak, szép csöndben, teljes 

nyugalomban, szótlanul. Őszintén leírom, ezek a könnyek a végletekig 

meghatóak. Az utolsó kommunikáció így is megtörténhet: imádság – és 

könnycsepp. Imádságunkra a válasz a könny, a mindent kifejező köny-

ny, Isten jelenlétében, már úton őfelé. Ilyenkor mindig erre az igére 

gondolok: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” (Jel 14,13)

„Mindennél vigasztalóbb az a tudat, hogy Ő a hazafelé vezető utolsó 

szakaszon sem fog elutasítani. Ha ez nem ad reménységet, akkor sem-

mi.”

„A keresztyén hívő számára az út utolsó kilométerei bizonyosságot 

jelentenek Isten hűségéről, mert Ő megígérte, hogy »Elmegyek, hogy 

helyet készítek nektek«(Jn 14,2).”  

Anselm Grün ír le egy esetet:  Egy haldokló nem tudott meghalni, 

ezért Istenhez imádkozott: kérte, hogy vegye magához, mert az élet már 

nem jelent számára semmi örömöt. De megrettent, nem tudta eldönteni, 

szabad-e így imádkoznia, vagy ezek a gondolatok hálátlanságot tükröz-

nek Isten iránt. Anselm Grün az ilyen helyzetről így vélekedik: ezek a 

gondolatok természetesek, nem szabad hibáztatni őt azért, hogy már 

elvesztette az életkedvét. Ha valaki készen áll a halálra, ha szívesen 

viszontlátná előrement szeretteit, akkor nyugodtan kimondhatja ezeket 

a gondolatokat, békességgel: Nem félek a haláltól. Szívesen elmegyek, 

mert látom a célt; az, ami jön, jobb annál, amit most megélek. 

A végső megnyugvás imádság által Isten szeretetébe megérkezni, 

abba a szeretetbe, amelyet Jézus Krisztus által mutatott meg nekünk, 

  Uo. 125. o.
  G  2012, 12. o.
  Uo. 13. o.
  G  2017, 247. o. 
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amelyben újra és újra élhetünk, és amelyet különösképp az úrvacsora 

által tapasztalhatunk meg. De ezt a mély szeretetet éljük meg az emberi 

kapcsolatokban is: hisszük, hogy a szeretet nagyobb a halálnál, és hogy 

lesz majd szeretteinkkel újabb találkozás. A halál elválaszthat bennünket 

egymástól, de az egymás iránt érzett szeretetet nem tudja legyőzni. Ez 

a szeretet majd az örökkévalóságban fog beteljesedni.

Anselm Grün ezt így írja:  A legutolsó úton mindenkinek egyedül kell 

mennie. Sokakban ez félelmet ébreszt, ezt az érzést nem egyszerű feldol-

gozni. A keresztény hitünk alapján azonban tudjuk, hogy nem vagyunk 

egyedül a halálunk órájában sem, még akkor sem, ha épp nincsenek 

mellettünk a rokonok, a barátok. Bízhatunk abban, hogy mégiscsak ho-

zott gyümölcsöt és áldást az életünk mások számára, akik most ugyan 

nincsenek velünk. Ilyenkor már nem az számít, hogy az emberek mit 

gondolnak rólunk, hanem az, hogy Isten hogyan lát engem. Így tudjuk 

megpróbálni feloldani a félelmeket, és egyedül, ahogy vagyunk, tudunk 

Istenhez átmenni. Bíznunk kell abban, hogy nem volt hiábavaló az éle-

tünk, és hogy minden vágyunk, amely nem teljesedhetett be, a halál 

után Isten által majd beteljesül. 

A gyülekezet mint imádkozó, erőt adó bázis 
az életút végső szakaszában
A gyülekezet gyönyörű munkát végez, ha az idősek mellé tud állni, és a 

leírt úton elkísérheti az időseket, betegeket, haldoklókat. 

Amikor megérkezem a templomba az istentisztelet előtt, előfordul, 

hogy valaki azonnal odasiet hozzám: Ma feltétlenül imádkozzunk XY-

ért. Kiderült róla, hogy beteg…, műteni fogják…, elvitte a mentő…, 

kórházban van…, megműtötték, és nincs jól… Kéri, hogy imádkozzunk 

érte − vagy ha nem ő kéri, kéri a rokona…

Ilyen élethelyzetekben feltétlenül szükséges a gyülekezeti imádság, 

illetve a biztatás, hogy mindenki imádkozzon testvérünkért. A csa-

ládtagok elviszik ennek hírét a betegnek, aki előfordul, hogy könnyes 

szemmel, meghatódva fogadja a hírt a betegágyon: a gyülekezet gondol 

rá, lélekben vele vagyunk. Már sokszor tapasztaltam, hogy ezek a test-

vérek, ha meggyógyulnak, hálás szívvel köszönik meg a gyülekezetnek, 

mert az imádságot megérezték, és erőt kaptak a fájdalomban. Ezek a 

hitvallások mindig valami nagyobb erőről tanúsokodnak, ami összeköt 

bennünket, és ami feltölt a legnagyobb bajban is, a távolság ellenére.

A betegekről, azokról, akik nem tudnak már templomba jönni, minden 

  Uo. 251. o.
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istentiszteleten szükséges megemlékezni imádságban, egyes gyüleke-

zeti alkalmakon. Ez felébreszti a felelősséget egymás iránt, a látogatás 

szolgálatának fontosságát, az egymással való törődés szükségességét. 

Emlékszem jól arra az egyedül élő, özvegy, idős bácsira, akinek a szem-

közti szomszédja minden este megnézte, hogy eloltotta-e a lámpát, hogy 

vajon elaludt-e már. Az egyik este ez a szomszéd késő éjjel jött haza, és 

látta, hogy a bácsinál még mindig égett a lámpa. Bár éjjel volt, felhívta 

a családot, nézzenek rá az idős emberre. Sajnos már késő volt a hajnali 

érkezés… De ez a fi gyelmesség valahol mégis példamutató, amire emlé-

keztetni kell magunkat. A betegekért való imádkozás megmozdíthatja a 

gyülekezetet a látogatási szolgálatban, akár szeretetcsomagok összeál-

lításában is, hogy ne csak imádkozzunk értük, hanem tegyünk is értük 

valamit. Egy aktív, nyugdíjasokból álló asszonykör ezen a területen szép 

lépéseket tud tenni, összefogásokat tud szervezni, például a nagyobb 

ünnepek előtti hetekben, látogatásokkal összekötve. A keményszívűség 

és a közöny nem lehet gyülekezeteink jellemzője. 

Valljuk be őszintén: a gyülekezeteink alkalmait rendszeresen látoga-

tók többsége idős tagokból áll. Mindenképpen megér egy kérdést átgon-

dolni: a gyülekezetünk közössége biztos, hogy jól támogatja az időseket 

a megöregedés útján? Vajon megadjuk-e nekik lelkiekben, szellemiekben 

is azt, amire szükségük van? Megnyilvánulásaink, prédikációink meg-

felelően szólnak-e hozzájuk ezen az úton? 

Mindezek a megírt sorok segítsenek el bennünket ahhoz, hogy még 

közelebb kerüljünk az idősekhez, hogy a tőlünk telhető legjobb segít-

séggel tudjunk mellettük állni imádsággal és tettekkel most és haláluk 

órájában is.

Mit hagyok az utókorra? Lelki hagyatékok – 
Szubjektív befejezés
Egyik legfontosabb emlékem az a karácsony, amikor édesanyám a ka-

rácsonyi ünneplésnél, a feldíszített fánál szétvágott egy almát annyi 

részre, ahányan ott voltunk. „Addig lesz ez így, amíg együtt lehetünk…” 

− mondta. Rengeteg lelki élményem van otthonról, de amikor először 

ezt mondta, az belém markolt. El sem tudtam volna képzelni, hogy lesz 

idő, amikor nem lesz velünk. 

Lelkiekben rengeteg mindent hagyott rám: a Biblia szeretetét, a gyüleke-

zet szeretetét, és valójában felsorolhatatlan lelki értékeket. Tőle tanultuk 

az imádkozás fontosságát is még gyermekkorunkban, bátyámmal együtt. 

Aztán jött egy idő, amikor nem imádkoztam esténként, és észrevettem, 

mennyire hiányzott. Akkor értettem meg, mire való az esti ima. Meg-
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nyugtatott és elvette a félelmeket, a bennem feltornyosuló aggodalmakat. 

Ma sem alszom el imádság nélkül. És egész lelkészségem valahol anyám 

hitéből ered, mely meghatározta minden napomat, amíg velünk volt. 

Ez a pár gondolat csak oda vezet most, hogy átgondoljuk: Lelkiekben 

mit is hagyok én magam az utókorra, a gyermekeimre, a társamra? Ha-

gyok-e a hitben is valamiféle meghatározót, útmutatót, ami erőforrásul 

majd megmarad a családnak – nemcsak esti imának, hanem az életút 

végső szakaszát erősítő imának is? Szokásokat, ünnepi hagyományokat, a 

hozzá kötődő lelkiséget, a család hitben való összetartását, imádságokat, 

az imádkozás megnyugtató békességét a szeretteim egész életútjára? 

Vajon jó példa vagyok nekik abban, ahogy magam tekintek a saját éle-

temre és annak a végére? Mit hagyok lelkiekben az utókorra? Mert egy 

napon mind az álmon túli csöndre ébredünk, de addig az a feladatunk, 

hogy Isten áldása legyünk mindazok számára, akikkel találkozunk, és 

utat mutassunk nekik a lelki élet, az imádság útján is, életünk utolsó 

napjáig. Isten adja meg nekünk, hogy szeretteink életünket látva higy-

gyenek az imádság erejében! Mert hiszen mi magunk is abból élünk. 

Dabas-Gyónon előfordul, hogy a halálra úgy készülnek az idősek, hogy 

a Bibliájuk utolsó oldalára beleírják azt az igehelyet és azokat az ének-

számokat, amelyeket a saját temetésükre kérnek a búcsúztatáshoz. Talán 

még így is lélekben egyek kívánnak lenni a gyászoló családdal: az ige és 

az ének erejével, a holtig tartó imádkozó, hívő élet lelkületével. Így min-

denkit erre akarnak tanítani, még az utolsó útjukon is. Nem véletlenül. 

„De ne felejtsük el, hogy amíg csak lélegzünk, mi haladunk elöl. A ben-

nünket követő nemzedékek tőlünk tanulnak az öregedésről. Vajon jó pél-

dák vagyunk? Mindannyian követünk el hibákat, és sokszor szeretnénk 

visszatekerni az óramutatókat, hogy bizonyos dolgokat kijavítsunk, de 

tudjuk, hogy ez nem lehetséges. A kudarcainkból és sikereinkből levont 

tanulságok azonban segíthetik a mögöttünk haladókat. A különbséget, 

hogy vajon jó emléket hagyunk magunk után, vagy csak egyszerűen 

eltűnünk szem elől és az emlékekből, az a hatás döntheti el, amelyet 

rájuk gyakorolhattunk.”  

Isten áldása legyen velünk, hogy mi magunk is imádsággal tudjunk 

megöregedni, öregségünk elfogadásával, a szenvedések tűrésével! Isten 

segítsen minket, hogy megbékéltek legyünk az elmúlás mindenfajta 

érzékelésében, és imádsággal Isten szeretetébe tudjunk majd átlépni, 

ha itt lesz az ideje. Mint az akrobata – Jörg Zink hasonlatával −, tudjuk 

elengedni, amihez ragaszkodunk, mert csak akkor tudjuk örömmel 

megragadni azt az újat, ami majd jön, hogy erősen megtartson azért, 

hogy továbblendülhessünk Isten végtelen szeretetébe. 

  G  2012, 28. o.
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Bevezetés

Ha fi gyelembe vesszük, hogy legkésőbb 10-12 éves kortól a legtöbb em-

ber Magyarországon is aktív internethasználó, és napi több órát tölt 

online, akkor egyértelmű, hogy az interneten egyházként nem jelen 

lenni elpazarolt esélyt jelent. Az internet és a digitális kommunikáció 

világa olyan gyorsan változik, hogy időtálló tanulmányt írni a témában 

szinte lehetetlen. A trendek akár havonta, félévente is változnak, eze-

ket követni, majd a gyakorlati munkába átültetni a lassan őrlő malmú 

egyházak számára különösen nagy kikívás. Ennek ellenére fontosnak 

tartjuk egy pillanatfelvétel készítését, még ha ez azzal a kockázattal 

is jár, hogy már a megjelenés pillanatában is lehetnek elavult részei 

jelen tanulmánynak. Célunk az inspiráció, egy széles cselekvési paletta 

felmutatása, amely folyamatosan változik. Meggyőződésünk, hogy az 

evangélium kommunikációja időtlen, ennek a megvalósulási formái 

viszont minden korban mások. Lépést tartani a kommunikációs esz-

közökkel nem szorgalmi feladat, hanem alapvető feltétele annak, hogy 

kortársaink meghallhassák az evangélium ma is aktuális tartalmát. 

Jelen írásunkban egyrészt foglalkozunk az internetnek az imádkozás 

tanulásában és kitartó gyakorlásában játszott szerepével, szemlézzük 

a teljesség igénye nélkül azokat az internetes felületeket és műfajokat, 

amelyeket az imádkozás tanításának és az imádkozásra való motivá-

lásnak a támogatására használhatunk. Eközben olyan példákat is mu-

tatunk, amelyeket egyházak vagy éppen más, az egyháztól független 

spiritualitás területén aktív csoportok már megvalósítottak. Amikor 

ilyen egyéb csoportok jó gyakorlatát bemutatjuk, nem foglalkozunk 

azzal, hogy azok tanítása, teológiája „helyes” vagy elfogadható-e. Az 

említés, idézés egyedüli szempontja, hogy véleményünk szerint az adott 

gyakorlat a keresztény imádság közvetítéséhez és az arra való motivá-

láshoz alkalmas lehet-e. Meggyőződésünk szerinti keresztény tarta-

lommal természetesen nekünk magunknak kell megtölteni a formákat 

és műfajokat.
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Az offl  ine és online tanulás különbségei 
az imádkozás példáján
Az internet a tanulásban is jelentős változásokat hozott. Egyrészt az 

információk könnyen elérhetőkké váltak mindenki számára, aki rendel-

kezik internet-hozzáféréssel. Másrészt a felhasználók egyben saját ma-

guk is megoszthatnak információkat másokkal. Amíg korábban egy-egy 

szakterületnek csak a legkiválóbbjai tudták megosztani tudásukat köny-

vek, folyóiratcikkek vagy előadások, tanórák formájában, úgy mostanra 

mindenki szakértővé válhat valamiben. Ennek a jelenségnek előnyei is, 

hátrányai is vannak. Azonban ezen tanulmány nem elsősorban értékelni 

akarja a változásokat, hanem tudomásul venni azokat, és megmutatni, 

hogy hogyan használhatja fel egy tipikus, akár szórványhelyzetben élő 

gyülekezet az internet adta lehetőségeket az imádkozás tanításában és 

az imaélet intenzívebbé, rendszeresebbé tételében. 

Az imádkozás olyan terület, amelyet egy-két generációval ezelőtt 

még személytől személyig adtak tovább az emberek. A gyerekek szüle-

iktől vagy nagyszüleiktől, esetleg más bizalmi személyektől tanultak 

imádkozni. Előfordult az is, hogy valaki magára maradt az imádkozás 

tanulásában, mert közvetlen környezetében nem volt imádkozó ember, 

és saját maga fedezte fel – esetleg könyvek segíségével – az imádkozást. 

A harmadik elterjedt út volt, hogy az istentiszteleten, más gyülekezeti 

alkalmon való részvétellel sajátította el a hívő vagy érdeklődő ember 

az imádkozás hogyanját. Az utóbbi évtizedekben a szerzetesrendek 

magyarországi erőre kapásával együtt egy negyedik útja is elterjedt az 

imádkozás tanulásának és gyakorlásának, mégpedig a kolostorokban, 

lelkigyakorlatos központokban rendezett imaheteken, szemlélődő ima-

alkalmakon való részvétel. Mindezeknek az offl  ine tanulási formáknak 

a közös nevezője a „mester”, tehát valaki, aki már előrehaladott az adott 

témában, és átadja tudását a kevésbé tapasztaltnak, kisebb tudásúnak. 

Imádkozni tanulás az offl  ine világban
– Családtagtól tanulás: alacsony küszöb – nem mindenki számára hoz-

záférhető, ha van ilyen családtagja – ingyenes
– Könyvből tanulás: közepesen magas küszöb – széles kör számára 

hozzáférhető, de képzettségi szinthez, illetve társadalmi miliőhöz 
kötött – kis költség

– Istentiszteleten, gyülekezeti alkalmon tanulás: magas küszöb – elvi-
leg mindenki számára hozzáférhető – ingyenes vagy kis költség

– Lelkigyakorlatok, imanapok: kifejezetten magas küszöb – keveseknek 
hozzáférhető, különösen magas elkötelezettséget igényel – magas 
költség
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Az internet segítségével való tanulás korában ezek az eddigi lehetősé-

gek továbbra is megmaradnak, és mellettük más lehetőségek is adódnak, 

amelyekkel élni lehet, és amelyekkel szélesebb körben érhetünk el embe-

reket, mint az előző négy lehetőséggel. Az online tanulásban is működik 

a mester–tanítvány viszony, viszont emellett hangsúlyosabban megje-

lenik a közösségben a horizontális tudásátadás, tapasztalatmegosztás. 

Már nemcsak a nagytudásútól lehet tanulni, hanem a közösség tagjai 

egymásnak is átadják tapasztalataikat közel valós idejű módon. Ennek a 

valós idejű és tervezhetetlen kommunikációnak a hatása legalább akko-

ra, mint az előkészített, tervezett kommunikációé. Kétségtelen, hogy ez 

ijesztő lehet egy olyan egyház számára, amely két évezreden keresztül 

arra épített, hogy a tartalomszolgáltatás kevés kiválasztott, kiképzett 

és „minőségellenőrzött” személy privilégiuma. Viszont megfontolandó, 

hogy a horizontális kommunikáció növeli a közösség elkötelezettségét 

a témával kapcsolatban a passzív befogadáshoz képest, így akár a gyü-

lekezetek megelevenedését is magával hozhatja. 

Kommunikációs formák és felületek az online világban

Az interneten keresztüli tanulás és motiválás  formái és felületei nagyon 

gyorsan változnak, most néhány nagyon elterjedt és az imádkozással 

kapcsolatban is jól használható formát említünk a teljesség igénye nélkül.

A tartalmak átadása lehetséges írásban, hanganyagként (podcast), 
képanyagként, videoanyagként.

Ezeket a különböző formájú tartalmakat különböző felületekre tölt-

hetjük fel:

– YouTube: videók. Bárki számára hozzáférhető, ingyenes.

– Nyilvános blogok: írásos anyagok, képek, hanganyag, videó. Bárki 

számára hozzáférhető, ingyenes.

– Zárt blogok ingyenes tagsággal: mint a nyilvános blogoknál, csak 

a zárt forma a biztonságos közösség és az exkluzivitás érzését 

nyújthatja.

  Amikor a tanulás és a motiválás jelen tanulmány szövegében egymás mellett szere-

pel, akkor azt hangsúlyozzuk, hogy a gyülekezetnek az imádkozással kapcsolatban két 

fő feladata van. Egyrészt helyet, lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az érdeklődők 

megtanulhassanak imádkozni, megismerkedhessenek az imádság teológiájával, sokféle 

lehetséges formájával, nyelvezetével. Másrészt folyamatosan alkalmakat kell kínálnia 

arra, hogy imádkozhassanak az érdeklődők. Ennek közösségi formái régóta ismertek: 

imakörök, imaórák, istentiszteletek. Az otthoni, személyes imádkozásra való motiválás-

ban viszont az eddigiekhez képest az internet és mobilkommunikáció világában azonban 

megnőttek a lehetőségek. Ezért fontos, hogy a tanulás és a motiválás egymás mellett 

szerepeljen a témáról való gondolkodásunkban. 
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– Zárt weboldalak fi zetős tagsági rendszerrel: írásos anyagok, ké-

pek, videók, hanganyagok, sok esetben személyes kommunikáció a 

program vezetőjével, általában kommunikációs csatornák a tagság 

közössége számára. Exkluzivitás érzése.

– Nyilvános weboldalak: írásos anyagok, képek, hanganyagok, videók 

mindenki számára elérhető módon. Sokszor lehetőség van a hozzá-

szólásra, olvasók egymás közti kommunikációjára (fórumfunkció).

– E-mailes tanfolyam írásos, videós vagy hanganyagokkal. Egyirányú 

kommunikáció a tanítótól a tanulóig. Sokszor fi zetős, ezért exkluzív. 

Sokszor kiegészül social media közösséggel, például tanfolyami 

blog vagy tanfolyami Facebook-csoport. 

– Facebookon belül tematikus csoport: lehet hosszú távú vagy konk-

rét projekthez kötött, nyitott, zárt vagy tikos. Bármilyen formájú 

anyag megosztására alkalmas. A közösségi vonás mellett a tagok 

egymástól való tanulása is fontos tényező. A titkos csoport a legbiz-

tonságosabb közeg, és egyben a legerősebb exkluzivitást is nyújtja. 

– Facebook-oldal: ezzel a médiummal már a gyülekezetek többsége 

él. Kisebb elkötelezettséget igényel a felhasználótól, mint egy cso-

portba való jelentkezés, ugyanakkor az is megfi gyelhető, hogy az 

interakciót az olvasótól nehezebb elérni, mint egy csoport – külö-

nösen zárt vagy titkos csoport – esetében. Jól helyettesíti viszont 

a régi idők üvegvitrinjét, ahova a gyülekezeti híreket, lelki impul-

zusokat tűzték ki a gyülekezeti „faliújság-felelősök”.

– Az Instagram eredetileg ugyan nem kifejezetten tanuláshoz hasz-

nálatos felület, viszont kiegészítő eszközként alkalmazható, ha más 

felületen közreadott tartalmakhoz szeretnénk új közönséget gyűjteni 

vagy meglévő közönségünk fi gyelmét fenntartani. Mivel itt a vizuális 

élmény van középpontban, így elsősorban inspirál, érzelmi kötődést 

erősít ez a médium. A képek rövid szövegekkel kombinálva szintén 

segíthetnek az imádkozás gyakorlatának kialakításában és fenntartá-

sában, abban, hogy az imáról kialakuljon egy vonzó kép, hogy kedvet 

ébresszünk rá, és elhitessük, hogy ez nem csak a nyugdíjas generációt 

érdekelheti. Új lehetőség az Instagramon a videók és a történetek 

publikálása – ezeket már kifejezetten oktató céllal is szokás használni. 

– A Pinteresten a felhasználók tematikusan gyűjtenek máshol publi-

kált tartalmakat. Az imádság, Biblia, hit, kegyesség témakörében 

is rengeteg találat van. A felhasználók saját maguk által készített 

tartalmakat is pinnelhetnek. Legalább egy képpel kell rendelkezni 

a tartalomnak, hogy a Pinterestre kerülhessen. 
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Az internet erős és gyenge oldalai 
a gyülekezeti munka szempontjából
Ebben a részben azzal foglalkozunk, hogy az internettől mit lehet és 

mit nem lehet elvárni. Mint minden kommunikációs médiumnak, az 

internetnek is megvannak az erősségei és a gyengeségei. A gyengesé-

gei nem adnak felmentést az alól, hogy használjuk ezt a médiumot, de 

ismeretük segíthet az ellensúlyozásban. Az erősségek ismerete pedig 

megláttatja az esélyeket, amelyeket kár lenne kihagynunk egyházként. 

Erősségek

TÁVOL ÁLLÓK, LASSAN KÖZELEDŐK ELÉRÉSE: BIZTONSÁGOS HATÁR
A gyülekezetben régóta aktív tagok sokszor nem is látják, mennyire ne-

héz egy már fennálló közösségbe új tagként, érdeklődőként bekerülni. 

Sokak számára ez egy megléphetetlenül magas küszöb – nemcsak egyházi 

összefüggésben, hanem más kiscsoportokban is (kórus, színjátszókör, 

egyesületi vagy klubélet). De még ha a gyülekezet tudatában van is ennek 

a problémának, akkor sem könnyű egy ismeretlennel szemben azonnal 

tudni, hogy milyen közelség-távolság esik jól neki, mivel riasztják el job-

ban az újonnal érkezőt: azzal, ha azonnal megszólítják, és barátságosan 

kezet fognak vele, vagy azzal, ha békén hagyják, megadva a lehetőséget, 

hogy a saját tempójában kerüljön közelebb a fennálló közösséghez. Az 

interneten ez a probléma jóval kevésbé van jelen, hiszen mindenki annyit 

mutat meg magából és annyi kapcsolatot kezdeményez vagy fogad el, 

amennyi neki komfortos. (Kivételt jelent az internetes zaklatás, de téte-

lezzük fel, hogy a gyülekezetben sem offl  ine, sem online nem zaklat senki 

senkit szándékosan.) Vegyünk példaként egy imádságról szóló kurzust, 

amelynek anyagai mindenki számára elérhetők egy videomegosztó csator-

nán, és amelyhez csatlakozik egy zárt csoport a Facebookon. A videókat 

mindenki megnézheti, így az információkhoz hozzájuthat. Ha igénye van, 

beléphet a kurzus kapcsolódó zárt csoportjába, és hozzászólhat az ottani 

beszélgetéshez a témával kapcsolatban. Ezt megteheti napi szinten is, és 

sokkal ritkábban is. Részt vehet a csoportban úgy is, hogy csak olvas, 

de nem szól hozzá. És alakíthatja a beszélgetést úgy is, hogy nemcsak 

reagál, hanem maga is felvet témákat a kurzus anyagával kapcsolatban. 

Ezek mind különböző aktivitási és bevonódási szintek, és mindenki a 

saját tempójában közeledhet a csoporthoz. Vannak, akik így, írásban, 

online kommunikációban sokkal fesztelenebbek, mint szemtől szemben. 

Erre nagyon különböző okuk lehet embereknek: van, aki szeret jobban 

utánagondolni annak, amit mond, van, akit a beszédhibája tart vissza 

az offl  ine beszélgetésektől, van, aki gátlásossága miatt nem jut szóhoz 
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csoportokban. A tapasztalat az, hogy az online közösségek, ha elég erős 

a közös érdeklődés és támogató a hangulat, előbb-utóbb igényelni kezdik 

az offl  ine találkozást is. Ha egy egyházról van szó, amelynek egyébként is 

van offl  ine kínálata, és az ehhez szükséges infrastruktúra is redelkezésére 

áll, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az online csoportok nem helyet-

tesíteni fogják a való világban való találkozásokat, hanem csak növelik 

a kapcsolati lehetőségek számát, és lehetőséget adnak azoknak is, akik 

valamely oknál fogva lassabban teszik meg a gyülekezeti alkalmakhoz 

való csatlakozás lépését, pedig a témák iránti érdeklődésük megvan. 

MINDENHOL ÉS MINDENKOR JELENLÉT
Minden élethelyzetnek és életkornak megvannak azok a tipikus időhöz 

és térhez kötöttségei, amelyek a gyülekezeti életben való részvételt is 

meghatározzák. Az idősek szeretnek már sötétedésre hazaérni, az is-

kolás gyerekeket köti a tanév és a délutáni szakkörök, az elvált szülők 

gyerekeit a láthatások miatti helyszínváltás, az egyetemisták ritmusát 

a ZH- és vizsgaidőpontok, a kisgyerekes szülőkét a gyerekek napirendje, 

alvási és evési ideje. Nagyon sokszor tapasztalják lelkészek, hogy a kínált 

programokat a gyülekezet tetszéssel fogadja – de csak elméletben, mert 

eljönni, részt venni mégsem tudnak annyian, ahányan szeretnének. Ter-

mészetesen lehet minden korosztálynak a saját szükségleteihez – nem-

csak tartalmilag, hanem időben és térben is – alkalmazkodva kínálni 

programokat, de például egy olyan életkorokon átívelő témában, mint 

az imádság, a lelkész munkaidejének végessége miatt is érdemes lehet 

generációkon átívelő megoldásban gondolkozni. Ilyen megoldás lehet 

például az internet, amely időtől és tértől függetlenül hozzáférhető. Az 

interneten elérhető forrásokat − kivéve a Facebook Live-hoz hasonló 

valós idejű tartalmakat – minden korosztály akkor nézi, hallgatja meg, 

amikor ideje engedi, s ehhez még csak el se kell hagynia az otthonát. Ez 

utóbbi különösen idősebb vagy mozgásban akadályozott, gyereket vagy 

beteg családtagot gondozó-ápoló, ingázó gyülekezeti tagok számára teszi 

könnyebbé a tartalmakhoz, s így a gyülekezeti élethez való hozzáférést. 

Hasonló előny, hogy az igényesen elkészített és internetre feltöltött 

anyagok többször használatosak, akár több éven keresztül is újra és 

újra ajánlhatók újonnan érkezett gyülekezeti tagoknak vagy olyanok-

nak, akik egy bizonyos témában – adott esetben az imádságban – el 

szeretnének mélyülni. 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Közösségi élmények adásában az egyház szakértő. Az úrvacsora, az egyik 

szentségünk asztalközösség. A gyülekezet hétköznapjaiban is csopor-

tos alkalmak dominálnak: istentiszteletek, beszélgetőkörök, különféle 
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életkorú gyülekezeti tagok közösségi alkalmai. A fent említett okokból 

azonban ezeknek vannak határai is: az időpontütközések, a távolságok, 

az új tagok integrálásának nehézségei. Az internet azonban új lehető-

séget kínál a közösségek építésében és létrehozásában, különösen a 

közös érdeklődési területek mentén. Az imádság témáját konkretizálva 

ezt azt jelenti, hogy ha valaki érdeklődik az imádság iránt vagy éppen 

általában a spiritualitás iránt, de még nem kapcsolódik egyházi közös-

séghez, vagy nem szívesen menne el egy imaközösség alkalmaira, mert 

a hangos közös imádkozással kapcsolatban gátlásai vannak, akkor az 

internetes kommunikációs csatornák egyikén még hozzájuthat az őt 

érdeklő információkhoz, és impulzusokat kaphat egy virtuális közösség-

től az imádkozás otthoni kipróbálásához és az ebben való kitartáshoz. 

Ilyen tapasztalatokat részben egyházak is szereztek már, de még több 

jó példa van olyan területeken, mint a sport, minimalizmus, egészséges 

életmód, egyéb hobbik. A közös érdeklődés összekapcsol, az ugyanabban 

a témában „utazóktól” értékes tudást és inspirációt is lehet kapni, a sa-

ját tapasztalatot meg lehet osztani, és lehet egymást motiválni a közös 

témában, közös vagy akár személyes célok elérésére. Az online közös-

ségek akkor is nagy szerepet tölthetnek be a tagok életében, ha sosem 

találkoznak valóságosan. De sok közösségben megszületik az igény az 

online mellett az offl  ine közösségi életre is. Például futóközösségek tagjai 

online megosztják egymással edzéseiket, beszámolnak versenyeikről, 

emellett néhányan együtt vesznek részt futóversenyeken, akár közös 

identitást kifejező mezt készíttetnek maguknak. Az imádság témájára ez 

úgy fordítható le, hogy az online közösség év közben egy közös vezérfonal 

mentén gyakorol imatechnikákat vagy imádkozik közösen megállapított 

témákban, egy évben egyszer pedig néhány napig közösen táborozik, vagy 

az egyházi év egyes kitüntetett pontjain találkozókat, közös imaalkal-

makat vagy istentiszteleteket tart. A hétköznapok lelkigyakorlata néven 

ismertté vált kezdeményezések is végigvihetők online és offl  ine módok 

kombinációjaként, segítve ezzel, hogy a távolabb élők vagy nem annyira 

mobilis érdeklődők is részt vehessenek a lelkigyakorlaton. Néhány ilyen 

kezdeményezést a jó gyakorlatok fejezetben is bemutatunk. 

MUNKATÁRSAK BEVONÁSA, NAGYRABECSÜLÉSE: TÉR ÖNKÉNTES SEGÍTŐKNEK
Az internetes tartalom gyártása sokszor igényel olyan tudást, képességet, 

amelyben a gyülekezet tagjai kompetensebbek, mint a lelkész. Ilyen lehet 

például a video- vagy hangfelvétel vágása, de akár a videofelvételhez a 

háttér esztétikus megalkotása is. A kész anyagok elkészítése után pedig 

azok megosztásában, népszerűsítésében, interaktív fórumok aktivitásá-

nak növelésében is fontos szerepe van a gyülekezeti tagoknak. Ez növeli 

mind a projekt, mind a gyülekezet felé való elkötelezettségüket, így 
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hosszú távon is lehet a gyülekezetépítés hatékony eszköze. A gyülekezeti 

misszió megvalósulásának új formája ez, amellyel nem élni pazarlás. 

Annyi kommunikációs csatorna létezik, hogy mindegyiken jelen lenni 

és azokat aktívan gondozni kitöltene egy teljes munkaidőt, és nem is 

feltétlenül igényelné azokat a kulcskompetenciákat, amelyeket egy teo-

lógus szakember magával hoz. Más cégeknél ez külön terület – s ha egy 

átlagos gyülekezet nem is engedheti meg magának, hogy közösségime-

dia-referenst alkalmazzon, egy kommunikációs munkacsoport önkéntes 

alapon dolgozó gyülekezeti tagokkal megoldást jelenthet erre a kihívásra. 

Természetesen az imádság tanítása, az imádságra való motiválás csak 

egy tartalom a sok közül, amit ezeken a csatornákon közvetíteni lehet. 

PLUSZ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK, ÚJ CÉLCSOPORTOK
Minden generációnak megvan a szokásos kommunikációs csatornája. 

A fekete-fehér, Wordben megszerkesztett gyülekezeti hírlevél egy bi-

zonyos életkor alatti gyülekezeti tagokat már nem szólít meg. A sokáig 

kulcsfontosságú Facebook-jelenlét mostanra a konfi rmanduskorú és 

fi atal generáció elérése szempontjából már nem vagy csak alig releváns. 

Ezen a csatornán inkább az ő szüleik és nagyszüleik aktívak, míg a fi -

atalok az Instagram – YouTube – Snapchat háromszögében mozognak 

– és lehet, hogy egy évvel e cikk megjelenése után már ez a kijelentés 

is idejétmúlt lesz. Így elmondhatjuk, hogy minden új kommunikációs 

csatorna használatával más és más célcsoportot, generációt és kulturális 

miliőt fogunk tudni elérni, nem használatukkal pedig lemondunk ezekről. 

FOLYAMATOS JELENLÉT, KRITIKUS INGERKÜSZÖB ELÉRÉSE
Marketingszakemberek szerint az új „vevőket” – vagy egyházak esetében 

a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket, programjaink résztvevőit – nem 

elég egyszer szembesíteni a kínált programmal ahhoz, hogy meghoz-

zák a döntést, és ténylegesen részt vegyenek rajta. Az egyes témákban 

tapasztalható túlkínálat – és ez alól a spiritualitás témája sem kivétel 

– következtében sokszor és rendszeresen kell találkoznia egy embernek 

egy lehetőséggel, egyetlen meghívás esetleg a kíváncsiság felkeltésére 

elég. Az istentiszteleti hirdetésekben több héten keresztül megemlíteni 

egy tervezett programot – például egy imádsággal kapcsolatos akciót, 

ideiglenes csoportot vagy kínálatot – akkor hasznos, ha a leendő részt-

vevők mind több alkalommal hallják. De mi van azokkal, akik nem heti 

rendszerességgel vagy (még) egyáltalán nem járnak istentiszteletre? 

A személyes meghívás hatásfoka még mindig nagyon jó, különösen, ha a 

meghívó is részt vesz a programon, így a meghívottnak nem egyedül kell 

átlépni az új közösségbe kerülés magas küszöbét. Az internet használatá-

nak különösen olyan csoportoknál van jelentősége, akik sok szabadidős 
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program közül választhatnak, de az idejük korlátozott – például a fi atal 

felnőttek, egyetemisták, gimnazisták. Ők akkor is folyamatosan kapják 

a jobbnál jobb programajánlatot az internetes csatornákon, ha az egyház 

itt nem aktív. Minden délutánra, estére több potenciális program közül 

választhatnak. Ezért jó, hogy a gyülekezet is jelen van kínálatával az 

interneten is, hogy bekerüljön azon programok közé, amelyek közül ez a 

korcsoport választ, amikor a hétvégéjét vagy valamelyik estéjét tervezi. 

Kellő számú és tartalmilag, valamint vizuálisan vonzó minőségű megje-

lenés után a téma iránt érdeklődők látóterébe kerül egy-egy rendezvény 

vagy egyéb online kínálat, például kurzus, kihívás. 

Gyenge pontok

A KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA
Az egyház hosszú évszázadokon keresztül olyan közösségként működött, 

amelyben a személyes találkozásoknak nagy szerepe volt. Amikor fel-

vállalja egy gyülekezet, hogy online tartalmakat is megoszt, például az 

imádkozással kapcsolatban, akkor egyrészt elér új embereket, akiket 

személyes közösségbe nem tudott behívni, másrészt viszont potenciá-

lisan le is mond a személyes kapcsolat kialakulásáról. Lehet, hogy egy 

e-mailes online kurzusban részt vevő ember megelégszik az e-mailben 

kapott információkkal, és nem akarja azokat az istentiszteleten vagy 

más közösségi alkalmon kipróbálni. Lehet, hogy még online közösségbe 

se kapcsolódik be, csak önmaga dolgozza fel az „anyagot”. De még ha 

online csoportokba be is kapcsolódik, azoknak a kapcsolatoknak egész 

más – nem jobb vagy rosszabb, de más – minősége lesz, mint a szemé-

lyes kapcsolatoké. Ez egy új terep az egyház – és az egész társadalom 

– számára, és még nem tudhatjuk pontosan, hogyan hat hosszútávon, 

ha online programokat is kínál az egyház. 

FÉLREÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ 
Az internetes kommunikáció sokszor nem valós idejű és kétoldalú (bár 

a Skype-beszélgetés vagy a webinárium műfaja kivétel, és bizonyára 

folyamatos lesz a fejlődés ebben az irányban). A visszajelzés lehetőségé-

nek hiánya, a mimika hiánya, írásbeli kommunikációban a hangsúlyok, 

hanglejtések hiánya sokszor félreérthetővé teszi a kommunikációt. Fóru-

mokon könnyen alakulnak ki sértődést okozó kommunikációs helyzetek, 

amelyek szemtől szembeni találkozáskor valószínűleg nem alakultak 

volna ki. Az interneten való kommunikálást, különösen, ha írásban 

történik, empátiával, óvatosan, udvariasan kell folytatni, s ezeket mind 

meg kell tanulni, mint bármi mást. 
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AZ ANONIMITÁS AGRESSZIÓHOZ VEZETHET
Mivel a különböző internetes felületeken sokan nicknévvel regisztrál-

nak, az anonimitás problémájával is találkozunk. Ennek több vetülete 

van, az egyik a biztonságos internethasználat, amelynek témájában itt 

most nem mélyedünk el, a másik, hogy az anonim módon megnyilvánuló 

emberek könnyebben lépnek át határokat, reagálnak agresszívan, mint 

azok, akik identitásukat vállalva lépnek fel. Ilyenkor a moderátornak van 

felelőssége abban, hogy a békét és a jó hangulatot, egymás tiszteletben 

tartásának szabályát a csoportban, fórumon betartassa. 

MUNKAIGÉNYESSÉG
Az internetre felkerült anyagok potenciálisan szinte örök életűek, így 

a minőségre nagyon oda kell fi gyelni. Amit egy gyülekezet feltesz a 

honalpjára, egyéb kommunikációs csatornáira, az a névjegye. Ha gagyi, 

csúnya, rossz minőségű, akkor az érdeklődők egy része még akkor sem 

fog eljönni a programra, ha egyébként épp olyan jellegű eseményt kere-

sett, mint amit kínálna a gyülekezet. Hasonlóan fontos szempont, hogy 

az internetes anyagok végignézéséről, végighallgatásáról, végigolvasá-

sáról a felhasználó szabadon dönt – ellentétben egy offl  ine prédikáció 

meghallgatásával, ami közben a legtöbben akkor is ülve maradnak, ha 

unalmasnak, vontatottnak tartják azt. Így a felkészülés arra, hogy mit 

fogunk mondani, hogyan fogalmazzunk érthetően és mégis tömören, 

hogyan hangsúlyozzunk és tegyük izgalmassá az írást, podcastot, videót, 

még fontosabb, mint az offl  ine programoknál. Az előkészületek – bele-

értve a kommunikációs koncepció tervezését és a technikai utómunkát 

is – időigényesek. Cserébe viszont hely- és időkorlát nélkül bárki számára 

hozzáférhetőek, tartósan tudnak hatni, nem csak egyszeri alkalommal. 

Így például egy böjti sorozatot vagy egy adventi kalendáriumot akár 

több évben is fel lehet használni, hiszen nem ugyanazok a felhaszná-

lók fogják megkapni a tartalmat. Ugyanez egy szóbeli prédikációval 

viszonylag állandó istentiszteleti publikum és gyülekezeti újságolvasó 

közösség esetében már nem működne. 

Ennek látszólag ellentmond, mégis igaz: a Google azt szereti, ha folya-

matosan, rendszeresen új, értékes tartalmak jelennek meg egy felületen. 

Tehát aki arra alapozza az internetes kommunikációját, hogy ugyan-

annak a tartalomnak majd mindig lesz új olvasója, az azzal szembesül, 

hogy a nem frissülő oldalakat nem dobja fel a keresőprogram, emiatt 

bár ott vannak, nem jönnek új olvasók. A régi akkor marad mégis min-

dig elérhető, ha emellett folyamatosan frissül is egy internetes felület. 

Egy imádságról szóló YouTube-csatorna esetében például ha hetente 

új videó kerül fel, akkor valóban tud profi tálni a csatorna abból, hogy 

vannak régi anyagok is ugyanott. Minél több anyag, annál több találat, 
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minél több találat, annál több megtekintés, minél több megtekintés, 

annál jobban szereti a kereső a csatornát, annál több megtekintő jön. 

A SZEMÉLYES KAPCSOLAT NEM AUTOMATIKUS
A gyülekezeti munka hatékonyságának fokmérője még mindig az, hogy 

hány ember vett részt az alkalmakon, hány személyes látogatás történt, 

hány találkozás zajlott le szemtől szembe. Az internetes elérések ebből 

a szempontból megfoghatatlanok. Vannak ugyan ennek is számadatai, 

de a hatásuk sokszor láthatatlan a lelkész, a presbitérium számára. Az 

is előfordul, hogy egy jó internetes anyag hatására az elért személy nem 

abba a gyülekezetbe integrálódik, mint amelyiknek az anyagát olvasta. 

Nem biztos, hogy ugyanaz végzi az aratást, aki a magot elvetette. Az is 

elképzelhető, hogy egyáltalán nem alakul ki személyes kapcsolat például 

egy e-mail tanfolyam résztvevőjével vagy egy vlog nézőjével. Lehetsé-

ges, hogy számára a virtuális térben való információszerzés és a saját 

személyes praxis elegendő, nem vágyik offl  ine közösségre. Ezt megvál-

toztatni nem lehet, viszont megváltozhat a saját munkánk méréséhez 

való hozzáállás. A gyülekezetek, akik az interneten is megjelennek, az 

online elért emberek számát éppúgy értékelhetik, mint ahogy az offl  ine 

elérteket. Ahogyan például egy élelmiszerboltnak is fontosak nemcsak 

a boltban személyesen megjelenő vásárlói, hanem az interneten rendelő 

és házhozszállítást kérő vásárlói is. 

Az már egy másik probléma, de szorosan ide kapcsolódik, hogy a 

tartalmak készítésének költségeit ki fi nanszírozza. Erre is több modell 

létezik. Finanszírozhatja önmagát is a termék, ha például fi zetős tar-

talomként, tanfolyamként osztjuk meg, lehet online adományozással is 

fedezni a költségeket, vagy tekinthetünk ezekre úgy, mint reklámanya-

gokra, amelyeket a már meglévő közösség, illetve a „cég” fi zet abban a 

reményben, hogy más módon lesz majd bevétele (ez esetben nemcsak 

anyagi, hanem személyi növekedésről beszélünk).

A KONTROLL KIENGEDÉSE
A személyes kapcsolat hiányával, illetve nem egyidejűségével is ösz-

szefügg, hogy a tartalomkészítés után a lelkész, gyülekezet kontrollja 

erőteljesen lecsökken egy normál gyülekezeti alkalomhoz képest. Ha egy 

bibliaórán, i  úsági csoporton, gyülekezeti szeretetvendégségen valaki 

félreérti az elhangzottakat, vagy elégedetlenség kezd érezhetővé válni 

a teremben, akkor azt egy empatikus csoportvezető azonnal érzékeli, 

tud rá reagálni, képes lépéseket tenni, magyarázni, a félreértésekből 

alakíthat termékeny vitát, és az ilyen zavarokból mindenki profi tálhat. 

Egy internetes felületen ez legalábbis sokkal nehezebb, de legtöbbször 

nem vagy csak korlátozottan lehetséges. Ennek ellenére érdemes mégis 
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együtt élni ezzel a hiányossággal, bízva abban, hogy Isten igéje nem 

tér vissza üresen, elvégzi a munkáját akkor is, ha nincs fölötte minden 

pillanatban ellenőrzésünk. Emellett persze azokon a pontokon, ahol 

mégis lehetséges – például csoportok moderátori szerepében vagy egy 

blog, videócsatorna kezelőjeként – számos eszközünk van interakcióra, 

konfl iktusok elsimítására, kérdések, bizonytalanságok megválaszolá-

sára, félreértések tisztázására. 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, LÁBNYOM AZ INTERNETEN 
Az internetet tudatosan használók egy része fi gyel arra, hogy minél 

kisebb digitális lábnyomot hagyjon hátra magáról az interneten, minél 

kevésbé legyen beazonosítható. Így különösen nagy felelősségünk van 

azzal kapcsolatban, hogy a gyülekezeti, egyházi felületeken hogyan 

bánunk az érzékeny személyes adatokkal. Ennek egyébként adatvé-

delmi törvénybeli vonatkozásai is vannak, amelyekre itt nem térünk 

ki bővebben, csak felhívjuk a fi gyelmet, hogy a minél tágabb olvasói, 

nézői és hallgatói kör érdekében (is) nemcsak be kell tartani ezeket a 

szabályokat, hanem átláthatóvá is érdemes tenni, hogy fontos számunk-

ra a tartalmaink felhasználóinak ilyen irányú védelme. Különösen is 

vonatkozik ez a gyerekekre és a kiskorú fi atalokra. Például bármilyen 

jó ötletnek tűnik egy konfi rmanduscsoportnak Facebook-csoportot lét-

rehozni, hivatalosan a betöltött 13 éves kor a feltétele a Facebook-re-

gisztrációnak, de vannak olyan szülők, akik e fölött sem támogatják a 

gyerekek Facebook-használatát. Ha ez így van, akkor más fórumot kell 

keresni az érintett családok bevonásával, amely mindenkinek megfelel. 

Az imádság témájának megjelenése különböző 
internetes felületeken: jó gyakorlatok 

Egyszeri feliratkozással rendszeres inputot kínáló oldalak

Az ilyen típusú oldalak arra a problémára kínálnak megoldást, hogy 

az imádkozást elvileg fontosnak tartó emberek egy része nem építette 

még bele a napi rutinjába az imádkozási időt, illetve tanácstalan azzal 

kapcsolatban, hogy mit is, hogyan is imádkozzon. Ilyen esetben segít-

séget jelent egy SMS-, e-mail vagy WhatsApp-szolgáltatás, amelyre ha 

egyszer feliratkozik az ember, akkor határozott vagy határozatlan ideig 

rendszeresen kap egy lelki impulzust, imát és egy emlékeztetőt, hogy 

most jött el az ima ideje. Ennek a tanulmánynak a kutatómunkáját böjt 

idején végeztük, így több, kifejezetten a böjt idejére szóló feliratkozós 

rendszerre találtunk rá a keresők segítségével. Ilyen például a What-
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sApp-Fasten.  De nem korlátozódnak az év bizonyos részeire ezek az 

ima-hírlevelek vagy internetes impulzusok. 

Az Einfach gemeinsam beten külön fi ataloknak és felnőtteknek, vala-

mint családoknak kínál napi rendszerességű imaimpulzusokat Whats-

Appon keresztül.  Ez nemcsak írott szöveget jelent, hanem videós anya-

gokat is. 

Ezek a szolgáltatások alacsony küszöbűek. Egy mozdulattal fel lehet 

iratkozni rájuk, korlátozás nélkül bárki és bármennyi személy felirat-

kozhat, és nincs semmi garancia, hogy miután megkapja a feliratkozó az 

adott impulzust, mihez kezd vele, kezd-e egyáltalán bármit vele. Nincs 

kommunikácó a küldővel, nincs visszakérdezési lehetőség alapesetben 

– bár ha az adott oldalon van kapcsolattartó személy megadva, akkor 

legalább elvi esélye van, hogy nem egy személytelen SMS-küldő szolgál-

tatásról van szó csupán. De a fő célja ennek a szolgáltatásnak nem is a 

személyesség, hanem kis elkötelezettséget igénylő módon elérni azokat, 

akik érdeklődnek az imádkozás iránt. Egyfajta belépő termékről van szó 

tehát, még akkor is, ha azoknak is segítséget adhat, akik egyéb módon 

is kapcsolódnak az egyházhoz. 

Egy fokkal nagyobb elkötelezettséget kíván a német Netzgemeinde 

böjti programja, amely az Überraschend Gott címet viselte (magyarul: 

Meglepetésszerűen Isten – ami nem adja vissza a német címbe rejtett 

szójátékot, a cím ugyanis hasonlóan hangzik, mint az, hogy „megle-

pően jó”).  Ez a gyülekezet kifejezetten az internet-generációt célozza 

meg, az egész netes jelenlétük rájuk fókuszál mind nyelvezetben, mint 

vizuálisan. Nincs is offl  ine gyülekezet ehhez kapcsolódóan, tehát 

nem egy normál egyházközség netes megjelenése az oldal, hanem egy 

olyan közösség, amely kizárólag az interneten létezik, illetve ott, ahol 

a tagjai, a feliratkozói élnek. A gyülekezeti hírlevél itt heti kétszeri 

WhatsApp-üzenet, a böjti impulzusok is WhatsAppon keresztül érkeznek. 

Viszont a feliratkozók nemcsak üzenetet kapnak, hanem tagjai lesznek 

egy tízfős csapatnak, akik online együtt imádkoznak és beszélgetnek 

az adott témákról egy zárt Facebook-csoportban. 

Online lelkigyakorlatok

Az online lelkigyakorlatokra több különböző felépítésű, működésű példát 

is találhatunk, az egyik jó gyakorlat az előző, feliratkozáson alapuló 

rendszernek a kibővített, személyre szabott módja: 

  http://fernsehen.katholisch.de/Service/WhatsApp-Fasten.aspx.
  http://www.credo-online.de/magazin/einfach-gemeinsam-beten.html.
  https://netzgemeinde-dazwischen.de/ueber_raschend-gott/.
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A http://www.heribert-graab.de oldalon feliratkozók szintén kapnak 

heti egy alkalommal egy e-mailt egy lelki impulzussal, azonban itt még 

nem ér véget a feladat.  A feliratkozó ugyanis vállalja, hogy egy adott 

időintervallumban a kapott anyaggal mélyebben foglalkozik – tehát 

jegyzeteket készít róla, refl ektál rá, – és erről be is számol hetente e-ma-

ilben egy lelkigondozónak. Ebből következik, hogy az így gondozható 

személyek száma korlátozott, és feliratkozni is csak azok fognak, akik 

ezt jól megfontolták, és vállalni tudják a vele járó feladatot. A célcsoport 

tehát egyházhoz, de legalábbis a hit témájához szorosabban kapcsolódó 

személyek, akik valamilyen okból a nem személyes jelenléten alapuló 

lelkigyakorlatot részesítik előnyben. Praktikus lehet ez a mobilitásukban 

korlátozott embereknek: időseknek, ágyhogy vagy lakáshoz kötött bete-

geknek, kisgyerekes szülőknek vagy éppen olyanoknak, akik különösen 

nehéz élethelyzetük miatt anonimak szeretnének maradni. 

A Kölni Főegyházmegye oldalán  hasonló elven működő online lelki-

gyakorlatra van lehetőség, csak itt az e-mailes impulzusok naponta ér-

keznek. A lelkivezetővel itt is hetente vált levelet a vezetést kérő személy. 

Egy harmadik, angol nyelvterületről való jó gyakorlat, amelyet a Center 

for Action and Contemplation szervezett, teljesen más módon működik. 

Böjt idején hetente egy alkalommal, kedd reggelente félórás Facebook élő 

bejelentkezéshez lehetett kapcsolódni az érdeklődőknek. Az élő adás jól 

kombinálta az offl  ine és online programot, ugyanis egy adott közösség 

valóban megtartott alkalmát közvetítették az internet segítségével. Így 

az online lelkigyakorlat tulajdonképpen a normál gyülekezeti élet ki-

nyitását jelentette azok előtt, akik nem tudtak személyesen részt venni 

a meghirdetett programon. Mivel az adás nyelve angol volt, így jóval a 

gyülekezet vonzáskörzetén kívülről, akár külföldről is lehettek résztve-

vők. Az alkalom rövid bibliamagyarázatból és imához adott impulzusból 

állt, majd húsz perc csendes, kontemplatív ima következett. Egy ilyen 

ima értelemszerűen nem látványos, aki pusztán nézi, az unatkozik rajta, 

ebből következően valószínűleg csak azok maradtak ott végig a közvetítés 

előtt, akik ténylegesen elfogadták a meghívást az imádkozásra. A rendez-

vénysorozatnak élénk marketingje volt, böjt ideje alatt a rendezvényre 

feliratkozók Facebook-hírfolyamában rendszeresen megjelent a következő 

alkalomra való emlékeztetés, valamint az a kisfi lm, amelynek segítségével 

bele lehetett kóstolni, hogy milyen jellegű program várható, és amelyben 

a vezető röviden bemutatta, mi a lelkigyakorlat célja. Ez a fajta lelkigya-

korlat is feltételez bizonyos gyakorlatot az imában, sőt a kontemplatív 

imában, tehát nem a kezdőket, érdeklődőket, távol állókat szólítja meg. 

  http://www.heribert-graab.de/online-exerzitien/wie_funktioniert_das.html
  http://tagen.erzbistum-koeln.de/edith_stein_exerzitienhaus/internet-exerzitien-fuer-mich
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Viszont előnye, hogy itt nincs felső létszámhatára a résztvevőknek, mert 

nincs személyes e-mail váltás, kommunikáció. Az is kapcsolódhat egy-egy 

alkalomhoz, aki nem tud egész böjtre elköteleződni, vagy akinek nem al-

kalmas minden héten a részvétel. Ilyen keretek között – részben az angol 

nyelvnek köszönhetően is – megvalósul a világot átfogó egyház víziója, 

hogy emberek napkelettől napnyugatig együtt imádkoznak. De ha saját 

kontextusunkra gondolunk, akkor is láthatunk ebben a formában lehe-

tőséget, hiszen egy több falvas szórványgyülekezetben is jól használható 

modellről van szó, ahol például minden héten más faluból jelentkezik be a 

lelkész, de a többi falu lakói is részt vesznek az élő közvetítésen keresztül. 

Imák az interneten: találni és megosztani

Alig van olyan gyülekezet, amely nem oszt meg saját honlapján imádsá-

gokat. Ha pusztán keresőoptimalizálási szempontból nézzük, akkor ez 

hatékony módja lehet annak, hogy új látogatókat vonzzunk egy gyülekezet 

weboldalára. Különösen kazuálékkal kapcsolatos imákat olyanok is ke-

resnek, akik egyébként ritkán imádkoznak: a keresztelést, esketést végző 

lelkészek ugyanis sokszor adják ki a párnak, szülőknek feladatul, hogy 

fogalmazzanak imádságot a közös életükért, a gyermekükért. Ha valakinek 

nincs imádkozási rutinja, akkor jó eséllyel internetes kereséssel kezdi, és 

örül, ha szépen megfogalmazott, mai nyelvezetű, nem túlcicomázott és 

nem túl patetikus hangú imákat talál, amelyeket kisebb-nagyobb változ-

tatással el tud mondani maga is, vagy inspirációul szolgálhatnak ezek a 

saját ima megfogalmazásához. Ez is egy fontos módja annak, hogy imád-

kozni tanítsuk azokat, akik csak laza szálakkal kötődnek az egyházhoz.  

A laza szállal kötődők imára hívásának klasszikus offl  ine módja a tu-

risztikailag jelentős és nyitva tartó templomokban kirakott vendégkönyv 

vagy berendezett imafal, imasarok. Itt kis cédulák és tollak várják azokat, 

akik szeretnének egy rövid kérést, köszönetet, imát megfogalmazni. Sok-

szor kevéssé formális szövegeket olvashatunk ezeken a falakon, nem kerek 

mondatokat, hanem töredékeket: „Gyógyuljon meg a nagymamám” vagy 

„Béke a világban”. Sokszor lehetőség van itt meggyújtani egy gyertyát, 

vagy más szimbolikus cselekedetet végrehajtani. Ezt a bevált és sokak 

által igénybevett „szolgáltatást” megtaláljuk az interneten is. A szeretett 

halottakra emlékező oldalak, például a gyertyaláng.hu is ilyen spirituális 

élményt kínálnak. Természetesen az ima nem kötelező, használják az 

oldalt nem hívők is, de a hívők valószínűleg már az oldal atmoszférájából 

következően is összekapcsolják imával is a virtuális gyertyagyújtást. 

Vannak olyan weboldalak is, ahol a saját fogalmazású imát fel lehet 

  Egy példa erre: http://gebetssuche.de/fuerbitten-fuer-alle-anlaesse/.
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tűzni egy virtuális imafalra is.  Itt nem tudjuk meg, hogy mi történik a 

beküldött imákkal. Előfordul viszont az is, hogy a projekt mögött van 

egy team, akik a beküldött imákat vagy azok egy részét istentisztele-

tek imáiba is foglalják, esetleg kis közösségben imádkoznak együtt a 

beküldött témákért, emberekért.

Click to Pray – a pápa imahálózata 

Részletesebb fi gyelmet szentelünk egy katolikus kezdeményezésnek, 

amely véleményünk szerint követendő példa lehet protestáns egyházak 

számára is. A pápa imahálózatának oldalát  szinte mindegyik alcím alatt 

említhettük volna, ugyanis sokrétű, átfogó módon segíti azokat, akik 

az imádkozáshoz keresnek támpontot, inspirációt. Az oldal hat nyelven 

elérhető – ez ugyan még nem fedi le az egész világot, de már érezhető 

rajta, hogy nem egy helyi miniprojektről van szó, hanem nagyobb per-

spektívában gondolkodnak az oldal üzemeltetői. Erre utal a szervező 

logója is, egy földgömb, amely előtt egy szív található. Az oldal vizuális 

megjelenése is a világperspektívát mutatja: nem csak fehérbőrű emberek 

szerepelnek a fényképeken. 

Az oldalon hét tematikus fül található: A pápa imatémája; Napi ima; 

Imaszoba; A szív útja; Adományok; Blog; Kapcsolat

A pápa imatémája havonta frissül: egy kép, egy evangélizációs terület, 

egy imádság és egy bekezdés különféle kihívásokról, feladatokról, be-

szélgetéstémákról. A kihívások nem az egyház nagy kihívásait jelentik 

itt, hanem olyan feladatokat, amelyeket az olvasók saját kis közössége-

ikben megvalósíthatnak. 

A napi ima fül alatt rövid, az adott napra szóló imádságot találunk. 

Az imákat visszamenőleg is megtaláljuk itt és a havi témáknál is. 

Az imaszobában regisztráció után lehetősége nyílik a látogatóknak 

saját imát vagy imatémát beküldeni. Itt különféle nyelveken találunk 

imádságokat, látszik, hogy a nemzetköziség nemcsak óhaj, hanem va-

lóban elérte a különböző országokat a kínálat. 

A szív útja oldalon úgy érezhetjük magunkat, mintha egy imádságról 

szóló szépen illusztrált könyvet lapozgatnánk. Fotók és egyszerű, infor-

matív és egyben lelki töltetű szövegek találhatók itt az imádságról, az 

imádkozó életről. Aki még nem tudja, hogyan is imádkozzon, mi is az ima 

egyáltalán, annak itt érdemes kezdeni az oldal olvasását. Kiemelendőnek 

tartjuk, hogy az út képét választották a szerkesztők az imához, amely 

  Például http://gebetssuche.de/ihre-anliegen/.
  Ilyen például a következő oldal: https://www.koelner-dom.de/informationen/fuerbitten/.
  https://clicktopray.org/.
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kifejezi, hogy nem egyszeri cselekedetről van szó, hanem egy életformá-

ról, amelyben lépésről lépésre haladunk, és amely kitartást is igényel. 

Az adományok fül alatt nyíltan kommunikálják, hogy az oldal üzemel-

tetése mögött sok munka van, és ezt valahogyan fi nanszírozni is kell. 

Egyszerűen, több módon (különböző hitelkártyákkal) is lehetséges itt, 

az oldalon belül adományt küldeni egyszeri vagy havi támogatás formá-

jában. A halvány számokkal beírt 10 euro bátoríthatja az adakozókat, 

hogy nem kell nagy összegekre gondolni, akár kisebb támogatásoknak is 

örülnek az oldal fenntartói. Különösen a fi atalabb generáció körében ez 

a fajta interneten keresztüli, célzott adományozás sokkal általánosabb, 

könnyebb, járhatóbb út, mint egy általános egyházi adó beszedése, így 

érdemes erre is lehetőséget adni. 

A blog fül alatt olyan posztokat találunk, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve az imádságról vagy legalábbis az egyházi életről szólnak. 

Kifejezetten az imádkozás tanulásában, szokássá tételében segítő be-

jegyzések is vannak, például arról is, hogyan lehet egy fogadalomból új 

szokást kialakítani, akár az imádkozásra is vonatkoztatva,  vagy hogy 

miért fontos, hogy az imaidőt betervezzük a napunkba.

A kapcsolat cím alatt kapcsolati űrlapot és különböző országok kap-

csolattartó személyeinek, szervezeteinek címét, linkjét találjuk, azaz 

ha valaki szeretne offl  ine módon is kapcsolatot keresni, az megteheti. 

Espresso Church

Egy másik, még viszonylag újnak tűnő katolikus egyházi kezdeményezés 

az Espresso Church.  Ami a testnek egy jó kávé, azt kínálja a léleknek 

ez az oldal: felfrissülést, rövid, frappáns impulzusokat, ami erőt ad a 

hétköznapokhoz. Az oldal mögött egy kétfős team áll, egy teológus férfi  

és egy lelkigondozó és fotós nő – jó egyensúlyt tartva ezzel férfi  és nő, 

ordinált és világi személy, verbális és vizuális érdeklődési terület és 

tehetség között. A rövid képes és szöveges impulzusokat három csator-

nán keresztül kaphatja meg az érdeklődő: az Espresso Church Instag-

ram-csatornáján, WhatsApp-üzenetre feliratkozva vagy a weboldalon a 

blog címszó alatt, illetve ugyanezt a tartalmat a főoldalról a képgalériára 

kattintva is elérhetjük. A képek, szövegek témája a tanulmány írásának 

idején főleg a béke témája körül forog, de korábban voltak egyszerűen 

a hétköznapokból, természetből vett pillanatok, nem kifejezetten teoló-

  https://clicktopray.org/de/news/wie-man-sich-gute-gewohnheiten-aneignet-die-dich- 

und-die-welt-im-kommenden-jahr-verandern.
  https://clicktopray.org/de/news/warum-du-dir-deine-tagliche-gebetszeit-in-den- 

kalender-eintragen-solltest.
  https://espresso.church/.
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giai témák is. A szövegek főleg meditatív jellegűek, elgondolkodtatóak. 

Nem kifejezetten imák, de a képekkel együtt megteremthetik azt az 

atmoszférát, hogy egy pillanatra megálljon az olvasó, és imádkozzon 

is. A blog bejegyzései Twitteren, Facebookon és Google+-on megosztha-

tóak. Ennek a funkciónak már egyetlen rendszeresen frissülő tartalmú 

egyházi oldalról sem szabadna hiányozni. 

Mobilapplikációk

A mobilapplikációk világa valamennyire kilóg az eddig említettek közül, 

mert ezek nem az interneten böngészhetők. Ugyanakkor felhasználói 

szemszögből hasonlóan népszerűek, és hasonlóan új területet jelentenek 

az egyház számára, mint az internet. Ha valakinek az okostelefonján 

lévő appokat megnézzük, akkor képet kapunk az illető érdeklődési terü-

leteiről. Minden témában léteznek appok, azaz egy kattintással elérheti 

a felhasználó az általa kedvelt internetes oldalakat, megtalálhat, rend-

szerezhet, archiválhat információkat. Imádsággal kapcsolatos appok is 

léteznek, és a bennük rejlő lehetőségek kivételesek. 

Az imát segítő appok egy része azt teszi lehetővé, hogy a felhaszná-

ló nehéz könyvek cipelése nélkül is hozzájusson bármikor a számára 

fontos szövegekhez. Ilyenek a különböző bibliaalkalmazások, de egyéb 

imakönyvek is. A digitális breviárium német változatát (Stundenbuch 

app ) például úgy reklámozzák, hogy ha ezt letölti az ember, akkor tud-

ja, hogy ugyanazt az imát olvassa, mint amit a pápa is olvas, és együtt 

imádkozik a szerzetesrendekkel is.

A Pray as you go nevű applikáció  már jóval több, mint egy e-book. 

Itt naponta új áhítatok hanganyagát találja meg a hallgató, komplett 

imaórát tarthatunk a telefonunk segítségével. A ráhangoló harangszó, 

bevezető zene után bibliai felolvasás, gondolatébresztő kérdések, csend, 

a bibliai szöveg újraolvasása, majd újra egy meghívás hallható refl exióra, 

esetleg beszélgetésre. 10-13 perces imaidőt tölthetünk el az alkalmazás 

segítségével, amelynek hangulata lassú, meditatív, lehetőséget ad a 

személyes imára is.

Az appokat létrehozni nagyobb szakmai tudást igényel, mint egy 

gyülekezeti honlapra anyagokat feltölteni vagy a közösségi médiában 

jelen lenni, így az ehhez hasonló projektek inkább összegyházi szintű 

kezdeményezést igényelnek az egyéni kezdeményezések helyett, de mi-

vel magyar nyelven még minimális kínálat van, érdemes lehet ebben az 

irányban is minőségi, színvonalas anyagokat tervezni. 

  http://www.pressebund.de/projekte/digitales-brevier/.
  https://pray-as-you-go.org/about/.
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Befejezés

Tisztában vagyunk vele, hogy a felsorolás nem teljes. Hiányoznak olyan 

fontos területek például, mint az online istentiszteletek, melyek önmaguk-

ban is izgalmas teológiai kihívást jelentenek. E tanulmány keretei között 

erre a pillanatfelvételre volt lehetőség. Legyen ez meghívás, hogy az olvasó 

tovább keressen, kutasson és találjon jó gyakorlatokat, és indítson maga 

is olyan projekteket, amelyek mások számára jó gyakorlatok lehetnek. 

E tanulmány tudatosan íródott szakirodalmi hivatkozások nélkül. 

A digitális világ, az internetes kommunikáció olyan gyorsan változik, 

hogy mire egy témában irodalmat lehet találni, különösen az egyházi 

alkalmazás területén, addigra az a tartalom jó eséllyel már elavult. Így 

a kutatás során saját online kommunikációs tapasztalatunkon, több éves 

blogoláson és Instagram-használaton túl arra koncentráltunk, milyen 

jó gyakorlatok találhatók meg jelenleg az interneten, illetve az egyházi 

kezdeményezésű mobilapplikációk között. Hogyan dolgozzák fel ezek az 

imádság témáját, hogyan segítik szövegekkel, képekkel, videókkal az 

imádkozás tanulását és későbbi gyakorlását?

Meglepő lehet, hogy épp a konzervatívabbnak gondolt katolikus egy-

háztól ilyen sok jó példát hoztunk. Várakozásainknak, előítéleteinknek 

talán jobban megfelelt volna, ha több szabadegyházi, evangelikál, ame-

rikai gyökerű gyülekezet weboldala szerepel a példák között. A jó példák 

felsorolása se nem teljes, se nem reprezentatív. Bizonyára evangélikus, 

református és szabadegyházi háttérből is lehetett volna több példát hoz-

ni. A kutatás során azonban felfedeztük, hogy a katolikus egyház ilyen 

irányú tevékenységéről jó gyűjtőlapok léteznek, amelyek segítségével 

könnyen eljutottunk több digitális projekthez, témába vágó weboldalhoz. 

Ezekbe belemerülve már jóval több anyag összegyűlt, mint amennyi jelen 

dolgozatban feldolgozható volt. Ennek egyik tanulsága az, hogy nem elég 

izgalmas, újító projekteket létrehozni, hanem azokat összegyűjteni is 

érdemes, hogy egy releváns keresőszó segítségével egyetlen oldalon az 

adott egyház összes témába vágó internetes megjelenése megtalálható 

legyen. Ennek kiváló példája a német https://www.internetseelsorge.de/ 

oldal, ahol imaimpulzusok, internetes lelkigyakorlatok és lelkivezetési 

kínálatok egyaránt megtalálhatóak. A másik tanulság, hogy lehet egy 

régi, patinás egyháznak is korszerű online megjelenése a hagyományos 

mellett. Nem kell, hogy az új eltörölje a régit, lehetséges, hogy csupán 

kiegészíti azt. Ahogy például egy új istentiszteleti alkalom, egy i  úsági 

istentisztelet sem riválisa a hagyományos vasárnapi alkalomnak, hanem 

gazdagítja a palettát. 

Hogy a bemutatott kezdeményezések nem magyar nyelvűek, nem 

jelenti azt, hogy ilyenek ne lennének. Gondoljunk csak a Szélrózsa fesz-
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tivállal kapcsolatos Nyisszantásokra, amelyekben Mesterházy Balázs, a 

Szélrózsa korábbi vezető lelkésze napi lelki impulzusokat osztott meg 

a Facebookon keresztül. De szerettünk volna olyan példákat hozni, 

amelyek talán hazai környezetben kevésbé ismertek, és amelyekből új 

inspirációt meríthetünk. 

Többször előkerült a gyors elavulás problémája a tanulmányban. 

Még a néhány hónapos tanulmányírás ideje alatt is változtak a tren-

dek, oldalak és kezdeményezések tűntek el és születtek. Így az írás 

célja nem az, hogy hosszú évekig utánozzuk az ötleteket, amelyeket 

itt bemutattunk. Hanem inkább, hogy Lutherral együtt ki merjünk 

menni a piactérre, oda, ahol az emberek vannak. S ha kortársaink az 

interneten vannak, akkor ott, azokon az eszközökön keresztül is szól-

junk, amelyeket naponta használnak. Ha az emberek nem visznek ma-

gukkal vastag papírbibliát, akkor használjuk az e-bookok lehetőségét. 

Ha a misszió régi formája, a szóbeli bizonyságtétel nem mindenkinek 

testhezálló, akkor használjuk a könnyű, egymozdulatos tartalommeg-

osztások lehetőségét. Ne siránkozzunk, hogy ma már senki nem olvas, 

hanem kommunikáljunk képekkel az Instagramon, hiszen a képeknek 

egyre nagyobb szerepe van ma a kommunikációban. Ne szidjuk a mai 

fi atalokat, mert egész nap be van dugaszolva a fülük a fülhallgatóval, 

hanem készítsünk podcastokat olyan tartalmakkal, amelyeket érdemes 

meghallgatni, és amelyek számukra is vonzóak. Erre is van jó magyar 

példa ismét csak a katolikus egyházból: Pál Feri atya, akinek a pod-

castjait nem csak katolikusok és nem csak egyházhoz közeli fi atalok 

hallgatják tömegesen. Tartsuk nyitva fülünket és szemünket, tanuljunk 

folyamatosan online marketinget, kérdezzük a konfi rmandusokat és 

a még fi atalabbakat, kérdezzük a gyülekezeti tagjainkat: milyen al-

kalmazásokat használnak, hol vannak jelen az interneten a fi atalok, a 

fi atal felnőttek, a középkorosztály, az idősebbek? És persze végezzük 

el a szokásos teológiai munkát is, fogalmazzuk meg az üzenetünket. De 

mindezt ne a közvetítés helyétől függetlenül tegyük, hanem inpirálva 

attól, amit az adott közeg, a blog, a YouTube, az Instagram, a What-

sApp stb. kíván. Így nem egyszerűen a korszellemmel haladunk majd, 

hanem elfogadva a kihívást, még pontosabban is megfogalmazhatjuk 

az evangéliumot – röviden, frappánsan és érthetően.
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