
Az igazi imádság

Ole  Hallesby  Az  imádságról című  könyvében  az  imádságot  a  lélek 
lélegzetvételének nevezi. Sok-sok jó könyv látott már napvilágot az imádságról és 
annak fajtáiról. Én most a saját véleményem szeretném elmondani, ahogyan én 
látom  az  imádkozást.  Szerintem  az  egyik  legfontosabb  igevers  a  témával 
kapcsolatban a  kánai  menyegző történetében található:  „A  lakodalom közben 
elfogyott a bor, s ekkor Jézus anyja szólt a fiának: 'Nincs több boruk!'” (Jn 2:3, 
EFO). Ez az imádság. Egyszerűen feltárjuk Isten előtt a szükségletünket, életünk 
ürességét,  engedjük,  hogy elfoglalja  az  őt  megillető  helyet,  és  akarata szerint 
cselekedjen.  Nem  mi  döntjük  el,  hogy  mit  tehet,  hanem  rábízzuk,  hogy  azt 
cselekedje, ami szerinte a legjobb – neki és nekünk. 

Az igazi imádság szerintem két részből áll: (1) a szüntelenül való imádkozásból, (2) 
és a belső csendből, mely az imáinkat kíséri. 

1. Szüntelen imádság 

„Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden körülmények között adjatok  
hálát Istennek – mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban!” (1Thessz 5:16-18, 
EFO).  Pál  azt  mondja,  hogy  szüntelenül  imádkozzunk.  Ha az  imádság alatt  az 
apostol  azt  értené,  hogy  hálaadásunkat,  kéréseinket,  dicsőítésünket, 
közbenjárásunkat a szavainkkal kifejezve Istenhez beszélünk, akkor az ennek való 
engedelmesség  kivitelezhetetlen  lenne  („szüntelen”).  Úgy  vélem,  hogy  az 
imádság  ezért  nem  csupán  az  elmondott  szavainkat  jelenti,  hanem  egy  lelki 
hozzáállást, egy látásmódot, egy „tudatállapotot”, mely során folyamatosan Isten 
felé irányulunk. 

Az  imádságnak,  imádkozásnak  fordított  görög  kifejezés  a  προσεύχομαι 
(proszeukhomai), mely a prosz prepozícióból (felé, valami irányába), valamint az 
eukhomai (kíván, óhajt) kifejezés összetételéből áll. E két szó alapján az imádság 
nem más, mint a lélek Isten felé való kívánkozása. Ez pedig nem szűkíthető le a 
szavakkal  történő  kommunikációra,  hanem  magába  foglalja  az  ember  egész 
életét, amennyiben mindennapjait a szüntelen Isten felé való kívánkozás jellemzi. 

2. Belső csend 

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a  
népek, magasztal a föld” (Zsolt 46:11, MBT). Az imádság másik, épp ilyen fontos 
összetevője  a  belső  csend.  Még mindig  telefonos  ügyfélszolgálaton  dolgozom 
(hogy jön ez ide?). Nem ritka, amikor egy ügyfél telefonál, elhadarja, hogy mit 
szeretne, majd leteszi a telefont, és az ügyet elintézettnek tekinti. Azt már nem 
várja meg, hogy válaszoljak a felvetéseire, vagy ténylegesen el tudjam intézni, 
amit  szeretne.  Az  ilyen  ügyek  pedig  a  vonal  megszakadásával  egyszerre  a 
feledésbe merülnek. 



Vajon  nem  így  állunk  időnként  az  imádsághoz  is?  Elmondjuk  Istennek  a 
kéréseinket, hálaadásunkat stb., utána pedig elfelejtünk csendben maradni, hogy 
odafigyeljünk  Isten  válaszára.  „A  csend  nem  valaminek  a  hiánya,  hanem 
lehetősége  annak,  hogy  valami  megszülethessen...  Akkor  észlelsz,  amikor 
érdeklődve,  nyitottan  figyelsz.  Magadhoz  engeded,  befogadod,  tűröd,  hogy 
megérintsen  valami.  Engeded,  hogy  hasson  rád.  Megszólítson.  Rezonáljon 
benned. Megváltoztasson” (Mustó Péter SJ.:  Csendben születik az élet – A belső  
ima tapasztalatairól, L'Harmattan, Bp. 2013. pp. 66-79.). 

Mustó  Péter  jezsuita  szerzetes  gondolatai  nagyon  szépen  rávilágítanak  annak 
fontosságára,  hogy  elcsendesedjünk,  és  esélyt  adjunk  Istennek,  hogy  szóljon 
hozzánk, szava által  pedig megváltoztasson bennünket.  Az igazi  kommunikáció 
mindig kétirányú: mi megszólítjuk Istent, majd engedjük neki – elcsendesedünk 
–, hogy ő is szóljon hozzánk. 

Az igazi imádság 

Az igazi imádság tehát nem más, mint lelkünk Isten felé való kívánkozása életünk 
minden egyes pillanatában, mely időnként szavakkal, máskor pedig szavak nélkül 
jut kifejezésre. Szükségszerű velejárója pedig a békesség, türelem és várakozás 
belső csendje, amikor lehetőséget adunk a Másik Félnek, hogy reagáljon és a 
szava által magával ragadjon minket. 
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