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1. Ha a belső ima idején állandó szórakozottsággal, szárazsággal küzdesz, vizsgáld meg magad.
A nap folyamán törekedtél-e arra, hogy Isten jelenlétében élj? Nem ragaszkodsz-e túlságosan
bizonyos személyekhez, dolgokhoz? Valóban Isten a Minden számodra? Ha rájössz, hogy te
magad vagy a nehézségek oka, kérj bocsánatot, s tedd azt, ami egész életed feladata: térj meg.
2. Mégis, minden erőfeszítésed ellenére gyakran zaklatnak tolakodó gondolatok és képek. El
ne bátortalanodj! Mihelyt tudatosult benned, hogy elkalandoztál, fordulj azonnal Isten felé. Ez
a visszafordulás a szeretet tette: gondolataid helyett, bármennyire érdekesek is, Istent
választod.
3. Idézd fel Szent Teréz anyánk tanácsát: „Tehát ismételve mondom – s ha még sokszor
találom is mondani, az sem tesz semmit, mert annyira fontos a dolog –, hogy a lelki szárazság
vagy pedig a szórakoztató és a zavaró gondolatok miatt ne nyugtalankodjék és ne
szomorkodjék senki sem, mert különben sohasem fogja megszerezni a szellemi szabadságot, s
mindig gyötrődni fog. Szánja rá magát mindjárt
kezdetben arra, hogy nem riad vissza a kereszttől, s
meg fogja látni, hogyan segíti majd az Úr annak
viselésében” (V 11,24).
4. Olvastad, hogyan írja le Keresztes Szent János
atyánk az elmélkedésből a szemlélődésbe való
átmenetet. Tudod, hogy Isten fokozatosan mélyebb
szintre „költözik”, ahol te érzékeiden túl találhatsz rá.
Az érzékek szintjén ez száraz lelkiállapotot jelent, s ha te önként elfogadod, béke fog eltölteni.
Édes érzelmek helyett békére találsz. Szent Teréz anyánk is azt mondja, hogy a valóban
elfogadott szárazság elvezet az alázathoz és a békéhez. ,,Az Úr meg fogja adni nektek, hogy
megértsétek, s a szárazságokból alázatosságot merítsetek és ne nyugtalanságot, ahogyan a
gonosz szellem akarná. Higgyétek el, hogy ahol az alázatosság igazán megvan, ott ha Isten soha
nem ad is élvezetet, ad egyfajta békét és harmóniát, amellyel elégedettebbek lesztek, mint
más az ajándékokkal” (M 3,1,9).
5. A szárazság mélyebben bevezethet téged Isten létébe. A szárazságban Isten kinyilvánít
valamit Önmagából: Ő csend, Ő nyugalom. Amikor nem érzékeidhez és értelmedhez szól,

megfoszt téged önmagadtól, elszegényít, hasonlóvá tesz Önmagához (vö. Fil 2,7-8). Keresztes
János szavaival: ,,A léleknek szabad, tétlen, nyugodt, békés és olyan derűs állapotban kell
maradnia, amely Isten működéséhez illik” (Ll 3,34).
6. Azt azonban ne hidd, hogy valóban elérkeztél a szemlélődő ima stádiumába. Az, ami ma
csodálatosan „működik”, lehet, hogy holnapra teljesen lehetetlenné válik. Mindig kezdő
maradsz. ,,Nincs a belső imának olyan magas foka, ahonnan gyakran ne kellene visszatérnünk
a kezdetekhez”, írja Szent Teréz (V 13,15). Lehetséges, hogy hosszabb vagy rövidebb időre
vissza kell térned egy tevékenyebb imaformához.
7. Az imában megtapasztalt „tehetetlenséged” elmélyíti benned gyöngeséged és szegénységed
tudatát; ez a szegénység valójában a gazdagságod (Mt 5,3). Egyre jobban megérted majd, hogy
a belső imában megélt kudarcaid az életszentség útján való haladás fontos lépései. Az
életszentség útja a kifosztottságon és az önkiüresítésen (kenószisz) át vezet.
8. Ha olykor az a benyomásod, hogy nem tudsz eljutni Istenhez, mivel egy vastag,
áthághatatlan fal választ el tőle, akkor itt az ideje, hogy elmélyítsd hitedet. Ez a fal csupán
illúzió. Isten soha nem lehet távol, mindig közelebb van hozzád, mint te saját magadhoz. E hit
rendíthetetlen szikláján békére lelsz.
9. Az akédia nem azonos a szárazsággal. A szárazság az érzékek területén jelentkezik, az akédia
egyenesen akaratodat támadja. Ez az utóbbi elvesztette lendületét. Minden halott, s nem
csupán az érzékek, hanem az akarat szintjén is. Az akédia az undorról ismerhető fel, amelyet
minden lelki iránt ébreszt. Unalom, lanyhaság, levertség. Még az Isten utáni vágyat is
elveszítetted s ezzel együtt az ima ízét. Úgy tűnik, az életnek nincs tovább értelme, nincs mit
remélni, egész életed szomorú és halálosan unalmas.
10. Amennyire a szárazságot elfogadtad, sőt nagylelkűen átölelted, mert azt sugallta, hogy
Isten egy mélyebb szinten akar veled találkozni, ugyanannyira kell azonban most aktívan
harcolnod az akédia ellen. A latin „acedia” szó a hét főbűn között az utolsóra utal, melyet
általában a „lustaság, lanyhaság, csüggedtség stb.” szóval fordítanak, s amely egy kísértés,
amit le kell győzni. Szent Teréz anyánk írja: ,,Mit tegyen az a szerencsétlen, aki a hosszú napok
végén csak szárazságot, bosszúságot, egyhangú unalmat tapasztal, ahhoz sincs kedve, hogy a
vízből merítsen, hacsak nem emlékeznék arra, hogy örömet szerez a szőlőskert Urának, hogy
szolgálatot tesz neki, s ha nem félne azt is elveszíteni, amije már van, mert még reméli annak a
nagy munkának hasznát, ami abból áll, hogy edényét sokszor leereszti a kútba, víz nélkül
felhúzza, vajon akkor nem hagyna-e ott mindent?” (V 11,10).
11. Sokkal inkább, mint az egyszerű szárazság esetében, jó most lelkiismeretvizsgálatot
tartanod, hogy kiderüljön az akédia oka. Nem gondoltad kissé elbizakodottan, hogy előbbre

vagy, mint valójában? Nem foglal le túlságosan a munkád? Nincs benned neheztelés elöljáród
vagy testvéred ellen, azt vélve, hogy valami igazságtalanság áldozata lettél?
12. Hogyan viselkedj az akédia állapotában? Ne félj! Ne akard kikerülni a valósággal való
szembesülést. Fogadd el jelenlegi állapotodat, ez lesz majd kiindulópontod. Az elfojtás még
soha nem oldott meg egyetlen problémát se. Csak az tud átalakulni, amivel valóban szembe
mersz nézni. Imádkozz segítségért! Tehetetlenséged még tovább hajt: kiáltanod kell, amint az
Egyház mindig is tette: ,,Istenem, jöjj segítségemre!” Imádkozhatsz Keresztes Jánossal is: „Jöjj,
déli szél, mely fölgyújtod szerelmünk! Fújj végig kertemen!” (Cant 17)
13. Hogy kilépj ebből a lelki kábultságból (tompaságból), tudatosan választhatsz egy mély
értelmű gesztust: keresztet vetsz, meghinted magad szentelt vízzel. Próbálj teljesen a jelen
pillanatban élni, összpontosíts arra, amit éppen teszel. Lépj ki némaságodból, kezdj beszélni
Istenhez, még ha üresen konganak is a szavak. Egyesülj Jézussal a Getszemáni kertben.
14. A legjobb, amit tehetsz, kétségtelenül az,
ha dicséred Istent, áldod Őt és hálát adsz Neki
(1Tessz 5,16-18). A „búskomorság elűzésének”,
Szárovi Szerafim (1759-1833) tanácsa szerint,
általában a legrövidebb útja: kezdj el hálát adni
Istennek.
15. Az akédia mellett, amelynek gyökerei
kevélységedbe, önzésedbe, valamint a gonosz
kísértéseibe nyúlnak (vagy ezek együttesébe),
létezik olyan állapot is, amely bizonyos
mértékig hasonlít az akédiához, de amelynek okai főképp testi vagy/és pszichés (lelki)
eredetűek. Amikor ebben az állapotban vagy, úgy érzed „teljesen kihunytál”, testileg és
szellemileg kimerültél. Ez esetben természetesen beszélned kell elöljáróddal, aki
engedélyezhet több pihenést, esetleg ajánl egy pszichoterapeutát. De még ebben az esetben is
hathatós segítséget jelent – békében és csendben – az öröm mellett „dönteni”. Ha szellemed
egészséges, ez jótékony hatással lesz testi és pszichés (lelki, szellemi) mivoltodra.

