
A KIS ÚT
Lelki életemnek állandó problémája (IZ elmélkedés. Lcytüú/J

ször nem vagyok megfelelő hangulatban és rengeteg munlaim, el
foglaltság om mellett időt is nehezen tur/ok rá szakitani. Mitél'ö
legyek?

Kérdésére Rupert Müller, a neves
aszketíkus író szavaival válaszolunk.
Ö a napi elmélkedésről ezt írja:

Minden emberi képességet, hajla
mot, művészetet gyakorlással kell ki
fejleszteni és megtartaní. Aki képes
ségeit nem használja, elöbb-uróblr
elveszur (iket. Az cnL'k!ung csenge·
sét, erejét, hajlékonysagát és terje
delmét rendszeres tanulással iokoz
ni lehet; de csökkenteni ís, ha nem
használják.

Igy vagyunk az elmélkedessel is.
Természetes és természetfeletti ér
telemben is vonatkozik rá a Mi
atyánk könyörgésének törvénye:
"Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma l" Legtöbbször azért nem
teszünk szert rendes' tudásra, azért
nem érünk el látható eredményt, mcrt
a rendszertelen gyakorlat sohasern
szül igazi mcstert. Az elmélkedés
nundenkor. ídőtartarna nem is olyan
fontos, rníut a rendszeres ísmétlö
dése, Az elmélkedés művészetc és
rnélységí hatása a ritmikus ísmútlő

des függvénye. Itt az első áldozat,
amelyet a benső imádság kegyelmé
ért meg kell hoznunk.

Ezt az áldozatot nem szabad tu
da.lanra . venni, még kevésbbé az
"elmélkedés. gyönyörüségeíröl' szóló
szép szavakkal eíkenní. Ez azt .;e
lentené, hogy az elmélkedést szóra,..
kozással vagy élvezethajhászással
cseréljük fel. Ilyen alárendelt célo
kat akkor keres az elmélkedés, ami
kor valamilyen megnevezhetetlen
öröm utáni vágy lepi meg az em
bert, vagy ellenkezőleg egyedül és
csalódottnak érzi magát..Nem arról
van szó, hogy az ilyen lelki állapo
tot, mínt kiindulópontot nundenkép
pen el kell utasítani. De hangsúlyo-z
ni akarjuk, hogy az elmélkedés nem
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függhet egyedül ettől. A megfelelő

hangulat segítségünkre van, de ha
ellenkező szelek fújnak, a küzdelrnet
azért nem szabad abbahagyni.

Nem mentség, hogy nincs rá idő.

Ha valaki arról panaszkodik, hogy
nem tudja idejét megfelelően beosz
tani, ezzel csak azt' bizonyítja, hogy
hiányzik belőle a kornoly vlszántsag,
a hűslég és őszinteség. Ha viszont
valaki vállalja a meghozandó áldo
zatot, ezzel hitet tesz a lélek ben
ső életének törvénye mellett. Ezt a
benső életet pedig éppúgy ápolni, is
kolázní, tökéletesíteni kell, mint a
lélekzés technikáját.

Ez a hasonlat rnín gyárt még va
lamit eszünkbe juttat. Azt a viszonyt,
arnely n télekzés és a jó levegő kö
zött áll fenn. A tiszta levegőben job
ban, könnyebben, mélyebben lélek
zik az ember. Igy kell az elmétke
cl:önek is arra iörckedníe, ho,:::"y a 11<:1
pol' - mindig csak a mai napról
van ~iZÓ -- tiszta levegővet töltse
Illeg. Arra az ('!etre gondolunk itt,
amely lsten titokzatos jelenlétében
zajlile Ez a jelenlét' bennünk van, kö
rülvesz, beborít nunket fényköpenyé
vel, áthatol rajtunk, mtnt a fénysu
gár, ('S elára ·-zt il SZI!pség csodála
tQS (-s el>'y más világba ut.Jó ke-
petvel. <' c

Csak a napi elmélkedés tartja fenn
éJ ápolja ezt az állando kapcsola
tot Istennel, amely nem csak ter
mészetfeletti síkon érvényesül, ha
nem a tennészetes síkon is nemese
Jést, Lnomodást, szellemte-edést jl"
lent. Ha azután egy nap a külsö
cseménvek, <l túlzott' igénybevétel va
lóban nem hagy 'helyet 'az elmélke
désnek, lelkünk belső vágyakozása
szakadatlanul a végső magunkba
szállás és magunkból kt-zakada-:



órája felé taszít majd bennünket, Az
elmélkedés míndennapossága így
kapja Illt?g az öt megillető helyet és
így torkollik majd rnínd gyakrabban
valóságos benső Imádságba.

Aki el akarja sajátítani az elmél
kedés művészetét, a rníndennapt ke
nyerért könyörögve gondoljon az el.,
mélkedö imádság rumdennapos lel
knsrneretes gyakorlásához szulcséges
erő és hűség adományára is.

Rupert Müller szavaihoz még csak
annyit tehetünk hozzá, hogy az el
mélkedéshez nem szükséges egy tét-
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len órát kíszakíraní. Elmélk-unt vil
lamoson, autóbuszon va,gy háztartá
sí munka közben is lehet. A :ényeg;
az, hogy az arra szánt ídölFn va
luban lsten jelenlétébe helyezaik ma
gunkat és ebből a szernseögböl vizs
gáljuk meg életüűket, csele cedctcín
kl" és helyzetünket a ben.i'urket kii
lüLTVŐ világban. Figyelmébe <\);.nl
Juk azonkívül a Vigilia Igy.! febru
ári számát, amelynek ugyanebben a
rovatában részletesen f':lg:,"lkoztlink
az elmélkedés míként jével.

SZEN'l'MISID 'l'ELEVIZIÖN. Kölnben ez év március 2;-)-';11 -
Németországban először - szentmisét közvetítettek távolba.lútóu.
Az adás nem volt nyilvános, meghívott papok és világiak vettek
reszt rajta. Utána megbeszélést tartottak s arra a megállapításra
jutottak, hogy a szentrnise televiziós közvetítését általánosságban
javallják, egyelőre azonban ajánlják annak az egyházi h csúcs
pontjaira való korlátozását.

Az adás korántsem keltett egyöntetűen kedvező elméuvt. Volt,
aki oly kőzvetlenül l~lte út e szeutm isét, "mintha csak u''; úldoz
tató rácsnál térdelt volna"; volt viszont, aki úgy találta, hogy
,.i1Jkúbb voltak nézők , mint résztvevők" s a szent eselekmérmvel
nem tudtak valódi kHPI'so\atot találni. Ef, utóbbi, Hi ldc Herrmanu
a "l!'rankfurter Allgemeine Zcitung" hasábjai II megjelen ~ beszá
molójában kifogásolta az adás túlzott filmszerűségót, elmerülést
zavaró nyugtalanságát is. De túl e technikai és reridezesbvli fo
g-yatékosságokon, fölmerülnek a televizi ós szentmisével kapcsolat
ban fontosabb kérdések is. Clemens Münster Foglulkozott némo-.
ly ikűkkel a "Hochiand" júrriusi számában. Fejtegeteseinek lénye
ge: a távolbalátás végeredményben a publicisztika eg'vik formá
ja, a liturgia pedig "optikailag hatásos s a kultikus cselekmény
megfelel a távolbalátás dramaturziá.iának": érthető tehát, ha a
televíziós állomások szívesen szercpeltetnék progrummjuk on ököl
vivó mérkőzések és divatbemutatók mellett szentrnisék közveti
tését is. Ez a szomszédság, ez a környezet azonhan nemcsak hogy
ellenkezik a liturgia szellemével, hanem már-már --- írja ~.lúllstel·

- "szentségtörés, rnelyet vajmi kevéssé enyhít a résztvevők jó
szándéka". Adási időben bárhol elképzelhetünk televizrós vevőke
szülékeket, konyhában, bárban vagy hotelszebában egyaránt, s
az élet legkűlönfélébb, legközömbösebb helyzeteiben, munka köz
ben, szórakozás vagy társalgás közepert nézőket: nem jár-e ezzel
szükségképpen együtt a szent cselekmény megengedhetetlen pro-
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