
Imánk teljesitésének feltétele. 
Juk. IV. 3 . • KMikk ";$ nem vosl:itck d, mort nOlt1 j':'l kóri\.(lk •. 

Az ima szivUnk vflgyódásanak, lclkllnk érzelmeinek kifejezl!se. 
Önkénytelen elismerése annak, hogy van valamely erő cs hatalom 

• • 
mely relette ali mindeneknek s rendelkezik életOnkke! és sorsunkkal' 

• 
clismcr~ annak, hogy van cgy végetlen bölcsesség, melytől szannazik 
minden, van egy Orökké való szeretet, mcly előtt kitárva keblünkel , 
varjuk nehéz helyzctllnkbcn az cnyhOlést. Az ima önkénytelen és leg
halha ósabb bizonyítéka annak, hogy isten szeretetét, hatalmát és jó
ságál nagyobbnak, jobbnak isrnerjUk e földön mindennél. Nagy, erös, 
hatalmas a szllló szeretete és jósága s mégis sok gyermeki gondolat 
és értelem marad elrejtve a szülö elött, mig lsten e lőtt kitárul kebc
IUnk S azt tartván, hogy nem tudjuk érzelmeinket, gondolóltainkat kel· 
ökép kifejezni, várjuk, hogy maga lsten olvassa le azokat keblünkbő!. Előtte 
semmit cl nem rejlUnk, bevalljuk legtitkosabb bUneinket, feltárjuk leg. 
elrejtettehb szándékainkat és áldjuk sokszor olyanokért, melyekre nczve 
Orök zár van helyezve ajkainkra minden emberi lény elött. 

Az ima szivU nk vágyMásilnak, lelkUnk crzelmeinek kifejezése, 
lsten létezésének legerősebb bizonyitéka hatalmának és szeretetének 
legbensőbb elismerése. S nincs ember, ki ne imádkomékj még az 
is, kit istentagadónak neveznek, aligha nem borul le legtitkosabb 
gondolatában lsten és az ö hatalma előtt, ha már máskor nem is, 
lcgah'lbb akkor, midőn a halálnak cJkertl1hctellensCgéről s ezzel t.'g)' 

rajta felUI álló hatalomról kénytelen meggyőződni. , 
Imádkozunk mindnyájan. Most hálát adunk valamel~ c1\'elf ~óért, 

nem remélt, nem várt változását; majd bcvalljuk lsten elott bUnemket 
és gyarlósAgainkal, de legtöbbször kéressel állunk elébe: Ige~, lllert 
ugy érezzOk hogy sokkal több vállozást Slerctnéflk nil elérni sor· 

, , ''''' rt há!"t adunk Imánk 'unkban c földön és világon mini a mennnyi luc a ' 
ezért le~többnyire kérésböl áli j kérésböl valamely ~rsnak, he,lyzelnc~ 
Cs lIllapoInak megváltozásáért, Nem történik s nelll IS történhehk IIzon 



l1,ln nml,ku a Im kl'itnlllk ~l~nnl ; nt'm nurlthg tc1It'!'ul,,~k c, .a lq:_ 
hlhlhl~ ,r "enr IS tdJc~Ulhdnck kcr(."crnk. t.s a kuvctkcl(-S?". Zugillúd;\~, 
l"ln.l~tkO\t;\~ a sors, \"11~g \'S lsten cllo.:n 11<'l ilstek ele vonjuk rnagunk.lt 
\'~ bt\'nllllkcl ; kt'rt':;..~llk, 11(11-0' llekilnk \"Uli- l! igawnk. midőn k<'rHlnk, 
n\'agy 1~lt'nnck, midőn Ilcnl tl'lje~i t dlt' kcrcslhlkt,t? S I·alahngy nrilldig 
IIg)' Hlrrcnik ,1 Illi cmberi itcló~zékhnk elűn, hogy lICIII Is\('nnek, h:lI1Clll 
nck!lnk Il'SZ igazunk. Ekkor kövl!tkezik aZ lsten szidallll<lzáS:l, aItlit' 
,'aM ellonJul<ls, minth,l ellc1 bosZuI :Illalll akarn:\nk ISIencn ~S nem 
magunknak trrtan:\nk. Majd később \·'llanrcl)· Il:lg)'obb csap..'ts. sul)·us 
1:\r.rgnl:\s n fOld i crőlól Ulm cs.1k a rncnycihcl '·l'zet, h~' aZlfln, lia 
elkor 51::111 telJcsrtl tal:\n mCI,,'tört szil·Unk kil';'tns.'t~<;\t, :lzt ismét 

clhll~jllk. 
I!:y I'olt \'z a ,"ilng kezdcIc otn cs igy fog lenni a világ I'cge

l\'lcig. Pedig, ha r!fuglll,Ulmlul, tisztán \·ilsgálnuk kércseinkd, állát
hatnok, hogy midőn III1~nk nem tdJcsill : nem ISlentx:n, hanem tx:nnllnk 

r.'llik lrkkor a 1111>.1. nckünk nmes igazunk, mert kéréseink sokszo! 
,·alús.'1gos Istcn kisértl'sck. Ezt jegyezte nreg az :Ipostúl is, miuön 
zugolóUó hiveinek, kiknek lsten bizOIl)'.\ra $Ok kcr\'sél nelll leljcSitelll'. 
11 fc101l'asott ig~klx'l1 illI nromtjll: .Uri(('k Ó 11('111 I·('szik!.:!'l, IIlI'r( 
m'lII jól !':!;ritck". E SZlll'irk azt a tanulsngot r.'jtik számunkra llIagllklrall , 
hog)' illl/illk (rIJáit.'sl' k,lrésüllk he/)'/'SSi~ét(j/ ji/gg. Ismerjük m\).: ;tzcrt 

I. mikor 111'111 tll'lyes lis igy ncm h:ljCSlthct\"I : 
11. mikor hcl)'l'S I's igy tclJesi lhetü ;r mi imána foglal! kcrLlsllnk ? 

• • • 
Mi~"Of fI/'1II hl'lyr$ ts (If)" II/'III tdjcsitl/('/ú itmioo fog/ali A:én'

sI/lik? I\kkor, h;! eltl'nk\'Zlk a7 II Il'rtlll'Slet tön'cllyc\"d. II \"il~gi rl'nddd 
cs Cl~ltal s Is!clllll'k tr!ttHllalo:>s.~g;il ing,luoz;'tSS;\ ki .. jnja 1·:\IJOZla\ll i ll:; 
tillc k"r~sllnk IdJ~'1>i'l"sC \cgct! c,;odate\"csl \":"Irllnk. 

btell a mimtcn~g alkolója s a mind~nS4.'gtJ.cn rrulcscn ,·ak l':;l'l. 
nrn<1\en ,· ... le'lenseg. elO' Orök tuncny szeTlnt r" ncnik abban mUfden 
A kIS porszt'mllt'k II le'·~góOen ,·alÓ uSZtrS.l. a menydörgés mOr.ljJ, ~ 
fellegek jar.\sa, II nal'n:rk r;llO·ogáSlI. a ,·irn1.".k nyl1:\s.a LI;; hl· .... ,U!.l,.;J. 
a ~zlll<'ll's .' s halj!. ~ maga a sletl~rrl\·rttrg hal~d;\"'l. ,agy ,'iSQ<I\':;<''''"'
mlml-mirrd l'g)· "r('lk 1I\ .... ·<'n)' SZI·r;1II !\Irr<'nlll"l.;. S cl llruk t" .... ·"lIy SUT,n! 

'1111111,'11 okozaln;tk IIII:g,·arr'l11k uk;I;: b;\nalrnrkn.1k ... ag)' Orilrn.-inkná. 
l(\nyc,rrkn~k, ,·310· IIJj\\ilgj:!Ounknak nrcg\";rnnak dőidl'ro Icll.'td.·,~. 
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mcrl II természetben '-~ világban egyik erő mindig hat alnAsikra , c 
hat,",sok szerint minden vallozAs bizonyos SlUkstlgcssCg. Sőt a mi tObb, 
csup{1Il egyetlen egy okozat, sokszor al okoknak egesz lánc:rolatlll 
feltételezI. Hiszen nézzélek csak az esőcscppcl, mcly lalán arczOlllkra 
cselt; mennyi mltéttlre, okra volt SZ(lkség. mig az hozzátok érhetett s 
cl>cn reAtok eshetett? Ki tudja, hol került az a tengerbe, hol SZállt 
p!ira gyanánt a levegőbe, mety szél hajtotta felétek, l11ely légáram hUtoth: 
cseppé s minó suly, vagy vonzerő Iniatt cselt az a földre avagy 
ncdvesité épcn arczotokat? Igy mindennek, a mi csak létezik, meg
vaunllk a maga előfeltételei, okának ltmczolatai. S ha jÓl meggondoljuk, 
hll{lIlk sokszor, sőt a legtöbbször épen arra irányul, hogy e törvények, 
e rcnd és ezél, melyekben Istennek Allhatatoss.'lga oyilvánul, változzanak 
meg kérésUnknek megfelelücn s igy mintegy azt kívánjuk, hogy k':ré
sünkért lsten csodát tegyen, nter! mindazokat csodatevés nélkül ő scm 
változtathatja meg, Valah;'lnyszor tehál ilyeneket kértlnk, írnánk nem 
helyl'S és igy nem teljesíthető. 

De tegyük e kérdést világosabba, Esőzés, vagy szárazs,'g dül 
határainkon, lllOst a természetben nyilvánuló hőség, majd a fagyasztó 
hidegség fenyegetnek minket veszedelemmel. ~s az ember n~m alt 
kéri Istentói, hogy adjon neki erőt, értc!mi és lelki vHágoSs,'\got, hogy 
javára használhassa a kedvező időt és alkalmakat, védelmi cszkOzökct 
találhasson a természet koronkénti mostohaságai ellen, hanem azért 
imádkozik, hogy szüntesse meg lsten az csől, vagy szárazságot, a 
hőséget, \'agy fagylaló hideget. S a helyett, hogy meggondolnók, hogy 
kérésünk teljesitéseért első sorban mindezeknek okait kellene Istennek 
megszüntetnie, s igy csodflt tennie, várva várjuk imánknak teljesítését. 
Sőt belt'vegyül kérésünkl>c az önzés is, mert nem bAnjuk, csak meg
szüntesse lsten a \'cszedelmeket itt reánk nézve, ha azokat m:\s 
helyekre, más emberekre tereti is, nem gondolunk mi más, t:\vollevő 
CIHbcrtársaiok javára, vab'Y szenvedésére, 1~ ]lCn ezért k':réseink nem 
helyesek, s igy nem is leljcsiilhetllck, mert igaT.a van az apostolnak; 

.kéritek és nem I'eszitek el,lIIert 1/('111 jót kérilek~, . 
Bcteb,'Ség, jflrvány pusztít az emberi nem körében s ~) a helyett, 

hogy tudomauyt, vilAgossagot, I)lM.laSI és segedeImet kémetek r.stcntlll, 
ho,,:y tiszlában legyelek a betegségek okaival s al okok ('11:..-olIl;\5.1.\'al 
elcj~1 vehessélek a jáT\lAnyoknak; a helyett, hogy alt kt'rnl'lck: adjon 
erői fellalfllni al eszkOzök .. t, melyekkel crőssé tehetitek il lelkel 61 



s,u'r.ezetel, l"Q~ .. "f1lCll taldn ÖSSlNUl.,tOU kczzclazcrt ,",:,'\lIko;al\\k, ho~ 
szDmcs;;c meg Ist.:n 11 I~tt'b~ekct. Tal{ln ama raJongo IlItocn. 11,'10' 
u i$ az log tUrtcnni. a mit lsten akar. Idl'(,h'ck. hogy ez ok"za!!!ak 
U~I."'ollak a nlaga okai, mcl)'ek alapj.1n ~I~en az iS1l:lIi lúrn~lIy Slcnnl 
be kellt'tt következniök a bclel.'Scgcknt'k. r. azonban mcgdcgt'~l!ck 
azzal, hogy éjjel-nappal cs.akis ezek mcgszlhl1t'1escért im!!t.lkOUiltl\k 
Dc kérésetek nCnI fog tcljtos{ljni, mert nem jól keritek, dlenke:uk ez 
a tl'f1t1~1 isteni IOn .. ~ny6'el, és Istennck allhalatoss.'\g1I\'a1. 

Keth'escink beteg agya mellett imádkozunk a halálnak dl.h"I; 
t.1saért és sz.1mukra e földön Sleretnén k örökelctct bIztositani; OnzCsOnkben 
nl.1soknak és javaiknak puszlul.1sll1 óhajt juk : a cS.1p.'\sokb.1n CS szcu 
vl'(K-sekbcn felkiáltunk, ho~' bár csak a mienket szlIntessc meg ISlen. 
Illi nem töródUnk azzal, hogy más minO terhel visel. Kercscink azonhan 
nem teljesülhetnck, mert nem jól kerJlik: nálunk \·oJc.1k a Imlálmtk, il 

szenvedésnek és csaj),'\snak leltetelci, \'isdnonk kell l1.1t azokat: Istt'u 
nem fogja az O tOrvén)'ét a mi im.1nkcrt 11lq, ... ·áltoztalni. S jól is van 
cz igy, mert ha 11legvahoz1aln.1, akkor a rajonbTÓk. kik vajmi kevli! 
gyakorlati énelemmel bimak, sok veszedehnl't hozn!!nak im!!ikkal az 
eml~ri~gre 

Oe feljajdultok talan. s azt mondjfltok, hOb'}' ha lsten akaratát cs 
törv~nyét ugy scm váJtoztatllatjuk Illeg. a kkor tnill.:!k im!idkozunk I ? 
ts ~1I azl mondom, hOl:)' igenis kell ;m!ldkoznnnk. nem Istenért, hanem 
Omnal:unkért: kérntlnk kell még a termeszct; tűr ... ~nyek tJl"b ... ·:\ltozt~tt:\:l.~t 
is Istentől. a mi azt jclcnli, ki kell OntenOtlk előltc szi\'lInk vagy.it . 
lelk Unk <'rzclmét. mert ha nem tclJesitheti is k<'resOl1ket, kl:al.1bb rnnk 
1TIO$OtyO!,:, s e 11lo50lya mcgkönnyiti ~lelDnket. terheinh'l és l;\tni fogjuk. 
hogy ő még a csapAsban ls alyAnk, -oly jó, ItIint <1 gyermekét fCtlyitő 

s~U\O magzat!thoz. Ne csslInk hM kélsegbc. ha imánk nem mindi!; 
teljesül, Ill~rt ~t1n~k oka, hogy nem jol kértink, a természe! isteni 
IOrvénycvc1 ellenkezőt k~rllnk, dc azért csak inn\dkozzunk. hogy nyl'fjOk 
Illeg Il'galább Istellnek m0501y.1l s cnyhtlsOnk il-:)' Icrheinken. 

• • 
Dc l<\ssuk röviden, mikor h('{yl'S és Igy leljesi/llcfö 1/ mi imri"" 

fo~ltll/ kéré$ünk? A lcnll~szct ~S vil~!! tOrvényci Y~lloza tl<1l1ok: m'lI! 
azok alkaI11l,,~kodnak hozzánk. hanem ncknnk kell 3wkhoz nlkIlJlI!a ~
kodnunk. Egffi Onkénytclcn!lI sokszor kérUnk otyanokat. IItclyck nem 



ft'I)dIllnek, .... ," .lrT.I \..ell 1!o!)'\'\..i!VIunk, b.~. oI~·.lt1(\jQl k<:fJuTl .... M)d. 
1~I~ll'letL'o .. t'$ lelj..-"',lIcmd.:. 1;<, u~w,,' mel~"d. nem IlIlo.ömdl ,- 't. 
Iffl'I,~'gel "''\fn'n}''t'inek "l.lnJ,\I,;\gkll. 

lk Mt mik en'k? Al do.'mi ~'Mp,\",-~kal, a h.lnal\)l no V'tUILl 'azl 
"'-'nkl ki nell, k.'rtllllo.'lI. llIen IIgy OUIlllI.1 oc l:$t~'n t' v~, hOQ 
minJen emOemd hoRh"\lni:. kell II $:liii lerh .. !. N,' an k .... rjt!ltk tkkor, 
~' d.hou<'k l1Iq! • \,I!~ kMllrlnt'I .. I.;. ~. \'ise1te mb. ta tn
ht'u,'ket, hanelll illl.idl.;oualok nén. ho(:.)" a,jJl'n ~ nckkk MIl 
el\'I",-'1l1i ... ''S.lp.i.:k\l.;al; heUl,lSI észr ....... nni. luJm, h~' miMk UÖIr. U 

""n:1:hn,\nyei .Is to.'hl'tSt1.'t'1 arra 111IIIIk1h'l. hi.l~' t'kjo..'t \1.'hO! !'tek ~ 
l1:)' ujabb, CS<'lll')!: n;tgyot>h l~ UOH1orubb \.Iho..\l;\$nak. An k~tl(k 

1s.lo.'nlöl. hogy AdJol1 nd,l('k i!:.1l \ jU).'l.l$..,,\).'tll. In<-lom.\n}1 Umi Al II 
Ulpil és czéljail, mo.'l}·l'k II '''1011101 l"s ,;.z.lm\lru:;.l~'lll i$ ~Inmkra, l'1"iIsi
[l!.sOnk!\' fortliIJ:\k; nYIlII~~n ~~,,->do.'lml't "-'1,\lni a muhn31.; .... "'e\lbo:-it, 

Ill\'gb.\nni a \·~lkda,'1 t's ll'g}'en \-a~n'l('k ''ID' jllhh l~ Sll'flld'll" l'IO' 
1l1,~'llnJoII:lbb l"s I!.l,\Z.11\lS.lbb elo.'I \'('Z,'1,'so,\n';:U1 k .... rjl'to.'k I~I..,..,,\I. 

Ik~'h..l ml'g1ön(' a ~·\\.'ÖI s,zin~lekben. h:l mct.-.;tl;ina knnhl'J,\z;\sto.'OUI. 

i:.)'uJI~n \"i1jb"Os..."\~'OI :l IISZI,I \:\11.\5 igns..\g:lin:lk bdllg.ld.l"ir.1 l's II 

I1IU1.k1l1 :ltülelö SJ:o.'!\'tt.'tno.'k )O'ak\Jrl;\,;,"\ra, hogy IdJlll\ 0.'1'\'1 l"s kilan.\:\t, 
hogy henne .... etell hitell'k('1 ;;.oh:-. cl lll' \·l'SlIl~ll·k 5 \\'Il' ~emmmo.'l11(l 

\'I$l.OIlIJ.I,<ffig es l'S.1Iód;\5 l'l 110.' szakllson. II:-. Igy im:\lIkOZlllk, l'!\'l11i 

fogj:\tok. hogy le1ko.'lek nllPn}l-n.1pl";l \'i!.1:J$l. ... ,l'lo.lik. o.'ru..~l'l\'ldik ,"s \'iL'
g\lso.hk, llIen jól lu.I\311 II ti lIlenyei 1I1)".\IOk, hogy lill!\' \'an Slilk
St'l;\'lek. nll'g:ldJIl. 1I0.'kll'k nl mid.'" k .... mt-I"k: hls,zen 1Ie.'!1l1 o.'l!\'nl.;clI'étt • 
.... it egyllt'h:tll!-."Oldn im.ltOk ti Il'rml'9o.'t l"s \'I1:\g tl\,.,.~nY' .... 'd, il ('ll'I1.11 

l's rcnddd, IdJl'Sl\1 k .... résld,cl. Ez /I hd}'l'S Im;!. ennek mind'g 111<'1-:,',111 
o.'rcjl'. hlll;\:;'1. .... ti crl"lm~lIyc. Nem ~ro.'l'''ld-c ezt sok$l.tIr lj nU~,IIIl~ 

is?., Mil.liín !IlomOrus.l~, b:\11111 .... s '-':':lll.~S to.'rhe IlyomolI:: bt"nh,'z 
Im:\dki)l.IJlok. nem mul1 l'l tal:\n II telll'r \":\lI,IIIokl'\\1. 1II,'gi; itI l,,!!: k!dl'rtIl! 
il'1cl1o.'lek, num ('1\\1, \'II!ltSlI n}wto.'I,·k G~'l'rllleh'II'~ l'J1Il,·rtII1 az \·rkill,..,.· 
Ic1cnSl1!. ~S blhl {'tr ... ~n}"~he. II Imjd~ol\.1.10k ,'n'tll'; un,ilo\( 111.1g.\1>.1 

u."\I1,hra t:l1I11:\ III ilJul. jslt'n l'n'jl /1<\011 no.'l.;, M:lI.;II.mi ll. mullt.ll. ,'Im 

o.'i:}. ;obb j,hőt, l~ .. m,'~:Ilok lIIeg".g,lsLI.lt.."'I"u,'I.;; nl'lII o.'!\'rll·"'I.;~' 

ilycnkor. hOK) ''z nlll /I h .. l)l':$, ltl ig.Ili 1111", ,'l \01' liX. IIId)'I'1 1,1,'11 
ld]<:$'I"., ,'s ldjl~,lh,'II'II,:1 n~I~III, hni:}' ,'SOIU! miHI! \(~llIl I. l'S.I~I$, 
h:1 Igy Im:\dk<1l1()~. ~ 1M ily .. ndel hIn""., I'~ II~ nll,1 :Il. Illdy hl'll"'~, 

Ig,11. ~S l~]j .. slll. 
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