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A BELULVALO ELET

Quis volens turrim aedificare non prius sedens ,
computat sumptus
Aki tornyot épít ..•

Hogy a lelkiéletben haladjunk és alkalmassá váljunk a
szemlélődés kegyelmére, használnunk kell az Egyháztól
rendelt eszközöket. A szentségek buzgó vétele, az Oltári
szentség szeretete, gyakori áldozás, a Szentlélek tisztele
te, gyermeki és állhatatos bizalom Jézus Istenszívében
és a Boldogságos Szűzben, minden kegyelem közvetítölé
ben, és az az édes alázatosság, mely boldogságunk hajna
la, -- incipit beatitudo ab humilitate, - a Szent Angyalok
tisztelete, lelki és testi vezeklés, a szent gyűlölet önma
gunk iránt és az állhatatos imádság mind kell. Nem is
érdemes sokat bizonygatni ezt a nyilvánvaló igazságot.

De néhány szót még a liturgia jelentőségéről. Az
isteni hatásoknak megnyilt szívvel belekapcsolódni az
Egyház imájába, szentségi életébe, nagyon biztos út. Tisz
títja szívünket, világosság a lelkünk számára, előkészít a
szemlélődésre, mert Krisztus életébe vezet minket. "Min
den imakegyelem, minden misztikus állapot, mintája és
forrása az Egyház szentségi élete. Ezek mind színekké
bomlott sugarai a Krisztusképnek, amely teljes a Test
ben." (Humbert Clerissac, Le Mistere de l'Eglise.)

A liturgikus élethez csatlakoznia kell a Szentírás és
a Szent Tanítás olvasásának. Rendesen ez is szükséges
eszköze a szemlélődésnek. Ezt hívták a régiek Szent Be
nedekkel Lectio Divinanak (Szabályok 48 c.). Ez nem hi
deg és elvont spekuláció, sem egyszerűen emberi kíván
csiság, nem fölületes olvasmány, hanem komoly, elmé
lyült és állhatatos kutatás az igazság után. Imádságos és
gyengéd. Lectio-nak hívják és első fok az emelkedő lép
csőn: lectio, cogitatio, studium, meditatio, oratio, contern
platío;' de Szent Benedek tudta, hogyha nagylelkű és bá-
1 V. ő. Dom. GUIGUES LE CHARTREUX: "Együtt van minden lépcsőfok.

Egyik függ a másiktól. Az olvasmány alap; anyagót ad és elmélkedni késztet. Az
elmélkedés nagy gonddal keresi, amit kivánni érdemes, vizsgálja és napfényre hozza
a kincset, megfogni azonban képtelen, imádságra indít, Az ima minden erejével oda-
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tor az ember, megkapja még hozzá a többi fokot mind.
Az imádság egyszerű és könnyű módszere ez volt: meg
feledkezni az énről, állandóan összeszedetten élni, át
itatni lelkünket a misztériumok szépségével, érdeklődni

a természetfeletti rend iránt minden vonatkozásban, úgy,
ahogy a Szentlélek küldi sugallatait, mert egyedül Ő ta
níthat meg minket imádkozni. Tizenhat századon át az
Istennel való egyesülésnek csak ezt a médját ismerték a
papok, a szerzetesek, és az egyszerű hívek is: lelküknek
ezt a szabad kiöntését Előtte, ezt a lectio divinát, mely
táplálta az imádságot és fel is tételezte azt, szinte eggyé
vegyült azzal."
(Dom Delatte: Oommentaire sur la Regle de saint Benoit.

Ez nem azt jelenti, hogy a régiek nem szenteltek
órákat annak az imádságnak, amit sem a liturgikus ima,
sem a szokásszerű összeszedettség nem pótolhat. Amikor
az olvasmány és a zsolozsma csendben folytatódott bizal
mas társalgásban az Istennel. De a mi munkától és tevé
kenységtől lázas korunkban elengedhetetlen lett ki
fejezettebb formában is időt biztosítani az elmélkedés
nek, amennyit csak állapotbeli kötelességünk enged. EI
gondolhatjuk, hány lélek fosztja meg magát Ia magasabb
ima kegyelmétől, mert nem törekszik elég áldozatot hozni,
hogy lélekközelben legyen az Istennel.

"Az elmélkedés minden más rnunka fölé való, mert
ez la lélek ereje." (Keresztes Szent János.)

"Csak egy út van az Isten felé: imádság; ha valaki
mást mond nektek: hazudik. (Szent Teréz.)

Ki kell emelni még a fohászimák nagy hasznát. Szo
kássávált gyakorlatuk Isten jelenlétében tartja a lelket
és kicsit kárpótolja is a gátló szellemi munkáért, amely
természete szerint teljesen lefoglal.

Kasszián szerint Izsák apát a lelkiélet értékes titká
nak tartotta, - amit a legöregebb Atyák hagytak rá s
amit csak azoknak mond el, akik nagyon vágynak utá
na - gyakran ismételni ezt a zsoltárverset: Deus in ad
jutorium meum intende Domine ad adjuvandum me fe
stina, mert így Isten jelenlétében tartjuk magunkat és
mindig reá gondolunk. Mert mindennél fontosabb szo
kássáváltan az Isten színe előtt járni.

"Mindenfelől szorongatnak, harcot és megpróbálta-
fordul az Úrhoz és kérí a szemlélődés várvavárt kincsét. Végül is jőn a kontemp
láció, hogy három nővére munkáját megjutalmazza, és édes égi harmat járja át az
Istenhez hasonult lelket... Ez minden ízt és minden fogalmat túlhalad. Ez hát a
boldogság lépcsője." (L. Echelle du Paradis, ch. VI.)
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tást kell kiállnom, ha nem emelkedern gyakran és nagy
vággyal Isten jelenlétébe, hogy szüntelenül Színe előtt

éljek. Minden javam egyedül csak Ö; rajtakívül csak
szörnyű nyomor".

(Gerlac Peters.)
Praebe mihi cor tuum
Add nekem szívedet ...

A laikus és világi bátorságát sem kell elvenni a lel
kiélettől és a kontemplációtól, azért mert körülményei
sokkal nehezebbek. Ha nincs is számára külön szabály s
ha nincs is külön fogadalma, amiben a szerzetes erős tá
maszt talál, ha magának kell is szüntelen önmagát irá
nyítania, mert a világban él és emiatt sok bocsánatos
bűnbe, tökéletlenségekbe esik, pótolhatja a külső segítség
hiányát belső buzgósággal, amit az imádságos élet ke
gyelmében kap meg.

Hogy jóvátegyék életük gyengeségeit és hiányait,
fogjanak hozzá mindenekelőtt a mély és mindentátfogó
alázatosság gyakorlásához, hiszen erre úgyis segíti őket

minden gyakrabban visszatérő hibájuk. Merüljenek el
kicsinységükben, in propriam parvitatem. Tegyenek meg
mindent, ami rajtuk áll, hogy Isten irgalmára s a Gond
viselésre teljesen ráhagyatkozott nagy bizalomban élje
nek. Gondoljanak a sok velükközölt kegyelemre és adJa
nak szüntelen hálát érte. Teljesitve az Apostol parancsát:
gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete; így az
után ez a teljes és fenntartásnélküli ráhagyatkozás lesz
szent őrületünkké, mert minden keresztényben valami
lyen módon látszania kell a Kereszt szent őrületének.

Végül legyenek jóakarattal minden teremtmény
iránt, tartózkodjanak attól, hogy ítéletet mondjanak má
sok belső dolgairól. Nagy szívvel csodálják mindenütt
Isten szabad, széles és változatos útjait. "Quotidie quo
que perdurantes unanimiter in templo et frangentes circa
domos panem. Sumebant cibum cum exultatione et sim
plicitate cordis, collaudantes Deum, et habentes gratiam
ad omnem plebem." (Ap csel. II, 46, 47.)

Izay Béla S. J. fordítása.
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