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MIÉRT PANASZKODUNK, HOGY NEM TALÁLTUNK MEGHALLGATÁSRA?
2735 Mindenekelőtt egy ténymegállapításnak meg kellene döbbentenie minket. Amikor Istent
dicsérjük vagy jótéteményeiért általában hálát adunk, alig törődünk azzal, hogy vajon imádságunk
tetszik-e Neki. Ezzel szemben mi elvárjuk, hogy lássuk kérésünk eredményét. Vajon milyen az
istenkép, amely imádságunkat indítja: egy fölhasználandó eszköz vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus
Atyja?
2736 Meg vagyunk-e győződve arról, hogy "mi még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni" (Róm
8,26)? "Megfelelő javakat" kérünk-e Istentől? A mi Atyánk pontosan tudja, mire van szükségünk,
még mielőtt kérnénk tőle; mégis várja kéréseinket, mert az Ő gyermekeinek méltósága a
szabadságukban rejlik. Tehát az Ő Lelkével kell imádkoznunk, aki a szabadság Lelke, hogy valóban
megismerhessük, mi az Ő vágya.
2737 "Nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz
szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok." (Jak 4,2--3) Ha megosztott,
"házasságtörő" szívvel kérünk, Isten nem tud meghallgatni, mert Ő a javunkat, az életünket akarja.
"Vagy azt gondoljátok, hogy hiába mondja az Írás: Féltékenyen vágyódik a Lélek, aki bennünk lakik"
(Jak 4,5)? A mi Istenünk "féltékeny" ránk, ami az Ő szeretete igazságának jele. Lépjünk be Lelkének
vágyába, és meghallgatásra fogunk találni:
"Ne akard mindjárt birtokba venni azt, amit kérsz; nagyon sok jót akar adni neked, ha kitartasz az
imádságban."
Isten "edzeni akarja vágyakozásunkat az imádságokban, hogy befogadhassuk azt, amit készít
számunkra."
HOGYAN VÁLIK HATÉKONNYÁ IMÁDSÁGUNK?
2738 Az imádság üdvtörténetben adott kinyilatkoztatása arra tanít, hogy a hit Isten történelmi
tevékenységére támaszkodik. A gyermeki bizalmat leginkább ébresztő tevékenysége: Fiának
szenvedése és föltámadása. A keresztény imádság együttműködés az Ő gondviselésével, az
emberekre vonatkozó, szeretetteljes tervével.
2739 Szent Pálnál ez a bizalom merész, mert a Léleknek bennünk való imádkozására és az Atya
hűséges szeretetére támaszkodik, aki nekünk ajándékozta egyszülött Fiát. Az imádkozó szív
átalakulása az első válasz kérésünkre.
2740 Jézus imája teszi a keresztény imádságot hatékony kéréssé. Ő a példaképe. Bennünk és
velünk imádkozik. Ha a Fiú szíve csak azt keresi, ami az Atyának kedves, a fogadott fiak szíve
hogyan tapadhatna inkább az ajándékokhoz, mint az Ajándékozóhoz?
2741 Jézus értünk, helyettünk és a javunkra is imádkozik. Minden kérésünket egyszer s
mindenkorra belefoglalta a kereszten elhangzott kiáltásába, és az Atya az Ő föltámadásában
meghallgatta azokat, és ezért nem hagy föl a közbenjárással értünk az Atyánál. Ha a mi imádságunk
bizalommal és gyermeki merészségével egyesül Jézus imádságával, mindent elnyerünk, amit az Ő
nevében kérünk, és még többet, mint ezt vagy azt a dolgot: magát a Szentlelket, aki minden
adomány foglalata.

