
Heinz Schürmann

A SZENTíRAS MINT LELKIOLVASMANY ÉS ENNEK MÓDJAI

Van egy "klasszikus" keresztény imaélmény és az imádságról szölö
tanítás, amelyet így vagy úgy minden század lelki íróinál és a lelki
élet sok kézikönyvében megtalálunk, és mínden történelmi változás
ellenére legmélyebb alapjaiban két évezreden át állandóan megmaradt.
És bármilyen különbözők az imaformák az egyes korok szerint, meg
fog maradni közös elemként a jövőben is. Akármennyit is kérdezget
jük - és joggal: "hogyan kell ma imádkozni", nem szabad közben
megfeledkeznünk erről a tapasztalatról. Az imádságról szölö keresz.
tény tanítás állandó, soha fel nem adható sajátos vonása ez a formu
la : "Krisztus által az Atyához". A keresztény imádságban lényeges az
Istenhez való viszony "krisztológiai törése" . Ha ez "zavarónak" érző

dik, akkor ez a kereszt zavaró jellege: ez adja meg a keresztény imád
ság sajátos mélységét.

A keresztény imádkozó "Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségé

be hatol be" (2Kor 4,4). Nem megy föl Mózessel a Sinaira, Isten dicső

ségének "felhőjébe" (Kiv 24,18 és másutt), hanem Pállal együtt hivő

megtéressel Jézus Krisztushoz, a megdicsőült "úrhoz tér", aki "Lélek",
és .mtndnyéjan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét,

a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke
által" (2Kor 3,17k).

A képek hozzáférhetőbbé tudnak tenni va lam it . Van testi, szellemí
és lelki "látás". Szemünk a tárgyakat csak világosságban látja. Éppígy
lelki szemünk is csak a "lé t" transzcendentális "világosságában" is
meri meg az önmagában Létezőt, mondják a filozófusok. Hasonlóan
- és mégís egészen másképpen "senki sem ismeri a Fiút, csak az
Atya" (Lk lD,22). Csak akkor ismerjük meg, ha "Isten, aki azt mondta:
,A sötétségből támadjon világosság!', a mi szívünket is megvílágosítja,
hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon
nekünk" (2Kor 4,6). Csak Isten kegyelmének világosságában ismer
hetjük meg Krisztust. De az imádságról szölö tanítás számára éppen
ilyen fontos a megfordított igazság: "Senki sem ismeri az Atyát, csak
a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni" (Lk 10,22)' Ö azonban
nem a "bölcseknek és okosoknak" teszi ezt, hanem a "kicsinyeknek"
(Lk 10,21), akiket "balgaságnak látszó" (ti. a keresztről szölö) ige
hirdetéssel OKor 1,21) akar megmenteni. Miközben az imádkozó együtt
éli át Isten Fiával a megtestesülésig és kereszthalálig vivő "kiüresedé
sét" és "megalázódását" (Fil 2,6kk), elérkezik a vallomáshoz: "Jézus
az úr", és "az Atyaisten dicsőségéhez" (Fil 2,9kk). Csak a Krisztussal
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való szem élyes közösség vezet el Istenhez mi nt ..szem élyfölötti" part
nerhez.

Keresztény imádság sohasem létezett e nélkül a Krisztussal val ó
személyes találkozás nélkül, Istennel való ..t ranszcendentális" viszony
nincs úgy , hogy ne ér intkezzünk az ember Jézussal a hallás, látás és
felelés ..kategóriáiban". övele pedig a hivő - a szentségek ..látható
szaván" kivü l - mindenekelőtt az írás szavában találkozik, amelyet
az összegyü lekezett község előtt felolvasnak és megmagyaráznak, s
azután ottho n újból el lehet olvasni és imádkozva meggondolni. Erről

az egyéni szentírásolvasásról beszélü nk it t.

A keresztények belső imája kezdettől fogva mindig szo rosan össze
fűződött Isten igéjével: Isten az ő igéjében Fia, az Ige által bes zél hoz.
zánk, az imában pedig mi fe lelü nk Is tennek Kr isztus által, a Szerit
lélekben. Ezért az Egyházban soha nem volt olyan igeistentisztelet ,
amely ne lett vo lna ka pcsolatban imádsággal. Amit pedig a keresz
tények magánéletében még az újkor idején is ..lectio divina"-nak ne
vezt ek, az min dig szentírásolvasás és imádság egysége vol t. Mindig
tudatában voltak annak, hogy a Krisz tussal va ló tal ál kozás bármikor
ténylegesen megt örténhet , minden lelki és lélektani ..lépcső" átugrásá
val. De azért régóta úgy tartották, ho gy ez az imádkozó olvasás általá
ban négy fokozatban megy végbe:

olvasás (lectio)
elmélkedés (m edí tat ío)
párbeszéd (l ocu t ío )
szemlélődés (conte m platio) ,

Ez a négy fok egy összefüggő egészet jelöl, amely összeforrt és
együtt jár. ha a hangsúlyelosztás igen különböző is lehet. Az olv asás
és imádság ho l itt , holot t időzik el jobban. De Kastelli Guigo. a kar
tauzi (t 1137) azt írja ..Scal a caustralíum v-ába n: ..Az olvasás elm él
kedés nélkül száraz, az elmélkedés olv asás nélkül elkószál. Az imádság
elmélkedés né lkül hideg, az elmélk edés imádság nélkül te rméketlen .
Az im ád ság hasonlíthat a jámbor szemlél6déshez. de sok imádság n él
kül eljutni a szemlélődésre: ez ritka és csodával határos kivétel lenne."

Ha tehát a következőkben a Szentírás olvasásának m édjait keres
sük. ezt a klasszikus hagyomán t vesszük vezet őnkül. és megkü lön
böztetjük

1. az egyszerű hivő olvasást .

II . az elmélkedő olvasást .

III. az imádságos olvasást,

IV. a szemlélődő olvasást.
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1. Az egyszerü hivő olvasás

Ha naponta elolvasnánk egy részt a Szentírásból mondjuk azért,
hogy "megismerjük", vagy valami szempontból tanulmányozzuk, az
kétségtelenül szintén dicséretes vállalkozás lenne, de még nem "lelki
olvasmány" . ..Lelkivé" az olvasást csak az a beállitottság teszi, hogy
hivő lélekkel Isten szavát akarj uk meghallani belőle, és ezt azután
saját életünkben engedelmesen teljesfteni kivánjuk. (A puszta olvasás
foka annak a lelkiállapotnak felel meg, amit Avilai Szent Teréz ,,A
lélek várá"-ban mint "első lakást" ir Ie.)

Az imának ezen a fokán a keresztény még cs ak aj akimá ra képes. De
ahogyan nincs ajakima, amit ne kisérn ének gondolatok és a sziv meg
mozdulásai, éppúgy nincs olyan lelkiolvasás, amelynek ne járna a kí 
séretében valami meggondolás és imádságos válasz.

1. Az egyszeru olvasás nyugodtan lehet ko mmentár nélküli, olyan
egyszeru, ahogyan Dosztojevszkij Zoszima sztarece ajánlja a Karama
zov-testv érekben: "A szülö í házhoz fűződö emlékeim közé tartozik a
bibliai történetek első megismerése, amelyeket már akkor mohön hab
zsoltam, bár még gyermek voltam. Volt egy gyönyörű képekkel díszí
tett könyvem: Száznégy bibliai történet az ó- és újszövetségből. Ezt
olvasgattam, ebből tanultam. Még most is ott áll könyvállványomon
rn ínt drága emlék . . . Micsoda könyv ez, micsoda tanitásokat tartal
maz! - MicsOda egy könyv ez a szent elbeszélés! Milyen csodát, milyen
erőt ajándékoztak vele az embereknek! Igazán a világ és az emberek
tükre: mostanra és mindenkorra megvan, és mindent néven nevez! És
mennyi misztériumot tár föl és magyaráz meg! . . . - Csak egy pici
vetőmagra van szükség, a pap sz6rja ezt az egyszeru hétköznapi ember
lelkébe, és a mag nem senyved el, hatni fog lelkében egész életén át,
és a sötétségben, a bűnök forgatagában apr6 lángocskaként világit,
mint magasztos emlékezet. Nincs itt szükség hosszas magyarázatra és
tanításra: a hétköznapi ember a maga egyszeruségében mindent meg
ért. Nem hiszitek? Próbálj átok meg! ... Isten igéjét mindinkább a
nép közé kell vinni, és mindig erősebben beléjük ültetni . .. Ha a nép
nek hiányzik Isten igéje, akkor a pusztulás fenyegeti! Urunk, vedd
pártfogásba népedet, és küldj neki világosságot és békét!"

Dosztojevszkij felismerteti velünk ennek az egyszeru olvasásnak az
ér telm ét : Az 6- és újszövetségi Szentírás magának az emberiségnek
a könyve. Mi6ta a homo sapiens letelepedet t és kultúrát kezdett te
remteni, az emberiség története úgy csap6dott le benne, hogy szent
történetté vált, kezdve onnan, hogy a kinyilatkoztató Isten megkezdte
szerető párbeszédét az emberiséggel - egészen az üdvösség betelje
sedéséig az eszményi Emberben, az emberiség és az egész kozmosz
Fejében: Jézus Krisztusban. Az 6- és újszövetség 72 írás a ennek az

7



Isten és ember közötti párbeszédnek a dokumentumai. Az emberiség
története sajátos jellegében kerül napvilágra benne. Nincs semmi em
beri, ami ebben a gyűjteményben elő ne kerülne, ki ne kerülne Isten
világosságára. Jézus Krisztusban .megjeíent számunkra üdvözítő Is
tenünk jósága és emberszeretete" (Tit 3,4); de ennek az emberszere
tetnek a vilá gossága már azóta világít, mí öta Isten története az em
beriséggel megkezdődött . A bibliai emberiség életének Istennel lefolyt
történetei tehát példajellegiiek: saját sorsunkra vetnek világot. Csak
arról van szö , hogy "beleérzéssel" azonosítsuk magunkat a bibliai tör
ténet alakjaival, és így jobban megértsük a magunk sorsát ezekben az
ábrázolásokban, az emberiségnek Istennel kapcsolatos sorsában. Jézus
Krisztusban és az ő "sorsában" azután az imádkozó olvasó mindenes
t ül me gtalálja önmagát.

Kalauzunk. a kartauzi Guigo, Mt 5,8-on világit ja meg a lelkiolvasás
ra való helyes beállítottságot: "Ezt hallottam olvasni: .Boldogok a
tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.' Ez rövid szö, de dúsgazdag
az értelme és az édessége. Olyan, mint a léleknek odanyújtott szölö
fürt. A lélek gondosan megszemléli és azt mondja magának: Ebben
valami nagyon jónak kell lenni. Magamba térek és megpróbálom
megérteni ezt a tisztaságot, azután meg is szerezni. Becses, kívánatos
dolog ez. Birtoklása boldogságot jelent: hiszen Isten me glátása és az
örök élet az ígéret érte."

A Szentírás olvasása tehát mindig akkor "lelki", ha kutatva irányul
Isten igéjére, és újonnan próbálja megérteni és alakitani benne saját
életét.

2. A rendszeresen gyakorolt olvasás bizonyos rendet igényel. Tart
hatjuk naponta, vagy szabad délutánunkon, vasárnaponként, vagy
ahogyan a legalkalmasabb. Idejét is előre állapítsuk meg: öt perc, ti
zenöt, vagy még több, ahogyan helyesnek tartjuk. A Gonosz ugyan
erősen fog ösztönözni, hogy a megállapított időt megrövidítsük: azért
nyugodtan tegyük magunk mellé az órát, és inkább mindig adjunk még
hozzá egy percet. Sokaknak segít, ha mindíg ugyanazon a helyen is vég
zik az olvasást, ott hagyják felUtve a Szentírást, és az vár rájuk. Jó
lenne, ha minden kereszténynek meglenne otthon a "cse ndes karnr ács
kája", ahol "az Atya a rejtekben látja" (Mt 6,6 ) , még ha csak egy szék
is ez egy zavar talan, csendes sarokban. Mielőtt hozzá!ogunk az olvasás
hoz, egy kis időre csendesedjünk el, és gondoljuk meg, hogy az Úr
akar most sz ölní hozzánk a Lélek ál tal. Imádság is helyénvaló az olva
sás előtt. Azután olvassunk, lassan és meggondoltan. Ami nem ragad
meg, azzal ne törődjünk tovább. De keressük az értékes kincset, és
kérdezzük minden szakasznál : Mit jelent számomra az, amit itt olvas
tam?
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A lelkiolvasás leh et hűségesen végzet t folyamatos olvasás, mint
ahogyan az ősz Pio ntek püspök ajánlotta di ákonusainak (Das Schloss
mit 72 Zimmern, in : Kölner Pastoralbiatt 13 (961) , 34k) : "Van egy
kastély, 72 szobával. Ha szemügyre vesszük, azonnal észrevesszük,
hogy nem modern építmény: ez a kastély százados, sok százados. És
már az első tíz szo ba után bizonyosak vagyunk benne, hogy nem egyet
len építőmester al kotta , sok művész dolgozot t ra j ta , és mindegyik
rajta ha gyt a a maga sajátosságá t.

. .. Ez a kastély a Szentírás, a 72 szoba az ó- és újszövetség 72
könyve .. .

A könyvek olvasása megerőltető. Az első kön yv első fejezetétől a
72. könyv utolsó fejezetéig 3 évre , 7 hónapra és 17 napra van szük
ségünk, ha mindennap egy-egy fej ezetet olvasunk el. Sokan bel efognak,
kevesen tartanak ki. De aki komolyan veszi a dolgot , az azt mondja
a 72. könyv elolvasása után: Most pedig újból előlről kezdem, mert itt
sem boldogulunk egycsapásra. Ezt a könyvet sohasem lehet kiolvasni.
Olyan, mint egy gyűrű, amelynek mindenütt eleje van és sehol vége.
És az utolsó Amen után mindjárt előlről kezdődik: Kezdetben terem
te t te Isten a mennyet és a földet . . .

Isten áldja meg szentírásolvasásukat , kedves ifj ú bar átaim! "

II. Az elmélked6 ol vasás

Ha a szeretet növekszik , föl emeli a lelket és szárnyat ad neki. Az
"én" könnyebben meg tud szabadulni te rmészeti hajlandóságaitál és
a fö ldi ügyektől. Aki szeret, az szert tesz a kellő távolságra és képes
sé gre, hogy elgon do lkodva időzzék Isten előtt. Aki ezzel a szerető, el
gondolkod ó magatartással mélyed el a Szentírásban, az tud elmélkedve
olvasni. (Ez az a lelkiállapot, amelyet Avilai Sz. Teréz a "második la
kásban" ír le.)

1. Az elmélkedő olvasásná l a hivő medi tálva, gond olkodva erősebben

eltávolodik a szövegtől, hogy mélyebben megértse. Gondolkodva mélyed
el az olvasottakban, és eközben talán valamilyen akarati elhatározásra
is jut. Gyakran - kül önösen az ó- és újszövetség tö rténeti könyveiben
- eleven jelenetek, nagy erővel belénk vilá gító, beszédes képek kerül
nek szemünk elé ; ezeket el kell néznünk, szeml élnünk kell. A képzelet
és az érzékek minden képessége se gí thet, hogy élénken magunk elé
állíts uk, am it olvas tunk. í gy könnyebben elérünk a lelki bel átáshoz.
Sok meggondolni valónk lesz - mint Máriának, aki .znínden szöt hí 
ven megőrzött és szívében forgatott" (Lk 2,19), hogy "mit jelenthet"
(Lk 1,29)' Hiszen a Szentírás szavai mindig csak jelek, útjelzők, ame
lyek nagyon mély tartalomra mutatnak. A Szentírás szövegeiben szö
hoz jut Isten egész üdvözítő működése és szent akarata a múltban,
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jövőben és jelen ben . Isten azon ban jelzésekben beszél; halkan szól, a
Szentlelken keresztül. Csak annak beszél, aki keresi az üdvösséget és
kéri a világosságot, aki er re időt szakít m agának, elcsendesedik és el
gondolkodik.

Fo lyamodjunk ismét a kartauz i Gu igo szavaihoz, aki to vább fontol
gatja Mt 5,8·at: "H ogy jobban felfogjuk ez t az igazságot, hozzálátunk
a szőlö elfogyasztásához. Szétmorzsoljuk, mondhatni prés alá tesszük.
Biztatjuk az értelmet, találja ki, hogy ál l a d olog a neki adott ígéretek
kel; lássa meg, hogy lehet megszerezni ezt a becses ti sztaságot. Itt a
részletekbe men ö elmélkedés fogódzó pont ja . Ne m m arad ez meg a
ktilsőségeknél és a felszínen : tovább hatol a dolgok bensejébe, be egé
szen alapj aikig, megvizsgál minden részle te t . Mérlegeli , hogy a szöveg
nem azt mondja: Boldogok a tiszta testűek. hanem : a tiszta szívűek.

Nem elég tehát, hogy kezün k tiszta a rossz cselekedetektől , ha szívün
ket is nem tisztítjuk meg a rossz gondola toktól. .. . Látod-e, milyen
becses nedű csorog a kis szőlöftirtből? Micsoda tűz gyúlt ebből az
apró szikrából? Láto d , hogyan kalapálödik szélessé ez a kis f émdarab
ka: .Boldogok a tiszta szívűek' - az elmélkedések üllőjén? És még
mivé lenne, ha olyasval aki jönne, a ki ért ezekhez a dolgokhoz! - Tu
dom, a kút mély ; de én csak kezdő vagyok, és csa k néhány cseppet
tudok meríteni belőle."

2. Az elmélkedő ol vasás kommentárokat is megkiván . Ezek nélk ül
az elmélkedő , gondolkodó szentírásolvasás ne hezen boldogul, ha még
nem érte el - mint a következő fo kon - a szeretö imádság gondtalan
ságát. De a közvetlen lelkiolva sáshoz nem olyan szakkom mentárok van
nak segítségünkre, amelyeket szakszerűerr iskolázott exegéták írtak
szakteológusoknak; nem is olyanok, amelyeket szake m berek szélesebb,
teológíailag kereső körö k számára ál lí tottak össze. Hanem segíteni fog
mindenekelőtt az olyan lelki jellegű kommentálás, amely az emberi
szóban Isten igéjét kereső értelem számára érthetővé teszi a szöveget,
anélkül, hogy mellékes dolgo kra terelné a figyelm et, és a tekintetet
felszabadítja arra, amiről lén yegében sz ö van, - mindezt pedig olyan
tartózkodóan te szi, hogy maga a Szentl élek végezheti az ösztönzést ,
és az olvas ó imádságos fe leletre érez felhívás t . Ilyen segédeszköztin k
kevés van.

III. Az i mádkozó olvasás

Csak az imádkozó olvasás vezet igazából a "lelki olvasás ra" , mert
mind az olvasás, mínd az elmélkedés még csak előzetes lépcsői az Imá d
ságnak. A "hivő" és "fontolgató" olvasás m ost mindinkább "szerető

és imádkozó" olvasass á válik. (Avilai Sz. Teréz ezt az imá t a "harma·
dik lakásban" írja le .)

10



1. Jó órákban megtö rté nhet. hogy az elmélkedő olvasásnál Isten
az olv asót a külső szö n keresztül belülr6l is megszólftja. Ekkor az Úr
maga hinti szívébe igé jét, mint a kicsírázó magot. Isten külső szava
ott belső sz övá válik. Miről ismerjük m eg ezt a belső szót? Vannak
"röpke gondolatok" , amelyek jönnek-mennek ; a szél mint a falevelet
id e-oda fúj j a őket. De vannak olyan gondolatok is, amelyeknek külö
nös súlyuk van; az ilye n "ny omós" gondola to k megmaradnak a szív
ben. Isten Lelke az, amely ilyen jelentőssé és nyomoss á tud tenni egy
sz öt: a hit benső világossága , a megértés , a megismeré s , a bölcsesség
ad ománya. Ha egy szö ilyen módon belül megvil ágosodott előttünk,

akkor Isten az életne k egy magját hullat ta a lélekbe, és ez majd felnő

és megér ik. Az ilyen "sugallatoknál" el kell időzni. A sokféle gondolat
k öz ül egy igazság igy k ül önö sen fontossá válik; ez most Istennek egé
szen személyes szava az olvasó szám ára . Az olvasásban és meditáció
ban gyakorlott kereszt ény belső élete igy lépésről-lépésre "egyszerűbb"

lesz. Úgy látszik ép pen ez az Egyház százados bölcsességétől annyira
ajánlott napi olvasás, elmélkedés , "belső ima" legfőbb haszna: hogy
bensőnk kiüresedik az önző és külsőséges gondola toktól, és helyettük
Isten világának tartalma tölti meg. A lelkiolvasás, a "benső ima" így
"tuda tvált ozást" id éz elő: megerősödik a szerető "magasabb lélek",
átjárja az okoskodó szellemet, és mindinkább a szeretetet teszi ben
sőnk uralkodó tényezőjévé, úgyhogy igazán "bölccsé" tesz.

De hallgassuk csak újból Guigo mester képes beszédét: "Ha a lelket
lángra gyúj tják eze k a fáklyák, akkor fölébred kivánkozása . .. Vilá 
gossá válik előtte , milyen boldogító lehet magának a valóságnak meg
tapaszta lása , ha már a puszta ragondolas ilyen gyönyörűséges. De mi t
te gyen a lélek? Szeretné birtokolni a tisztaságot , de hogyan? Minél ín
kább keres, annál inkább nő a szomja. Minél többet elmélkedi k erről,

annál jobban szenved . . . ! Most így szól: Arcodat keresem, ó Uram!
Abrázatoda t keresem, sokáig elmélkedtem szivemben! De akkor fel 
gyulladt bennem a hit és a vágyakozás, hogy mindig jobban megis
merjelek téged. Mialatt te m egtöröd számomra a szent írások kenye
ré t , föli smerlek téged a keny ért örésr ől . És minél jobban ismerlek,
annál jobban szeretnélek megismerni, nemcsak a betűk alakjában, ha
nem sze llemi találkozásban. Erre kérlek, nem érdemeimért, hanem
irgalmasságodé rt. Beismerem, hogy méltatlan és bűnös vagyok; de a
kiskutya is számí that az ura asztaláról hulló morzsákra . - Add meg
nekem, Uram, a j övendő örökség valami zálogát, adj egy csöppecskét
legalább a mennye i es öbö l, hogy csillapíthassam szomjúságoma t , mert
ége k a szeretettől." í gy az olvasás im ádsággá válik.

2. Az im ádkozó olvasáskor tehát az olvasó elidőzik egy gondolatn ál.
amely bensőleg megragadta. Nem képes tovább olvasni. De ennek az
egy gondolatnak a házában most sok "érzelem" ébred (rnondja a kö-
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zép kori lélektan) : a lélek egzisztenciális alapmagatartásáig értünk. Az
ilyen "egziszt enciális" ("affektív") megmozdulás alapján válik lehet
ségessé a párbeszéd: Az olvasót bensejében mélyen és maradandóan
megragadta Isten igéje, most indítást érez a válaszra, a szerető pár
beszédre. Akit Is ten bensejében igy megragadott, az már nem is fog
sokat "meditálni", elmélkedni és mérlegelni; inkább felelni kíván most
már. Hiszen Isten igéje m ár behatolt a sz ívébe, "fölemelte" és "tágas
sá" tette, megmozgatta és átjár ta lélekkel; I s ten megérinti ez t a szivet,
és vid ámmá, cse ndessé, alázatossá, áhítatoss á , szeret övé, odaadóan
imádóvá teszi - mi kor hogy. Ki kell használni azt a lendületet ("affek
tusokat") , amelyeket a léleknek ez az éri ntés ad , mert Istenhez akarja
elvinni. A szívnek ezek a indításai elvezetnek a "benső imához", a "szív
imájához" : olyan párbeszédhez, rnínt amikor a barát beszél barátjával.
Az olvasó a szöveget most már úgy hallja , mint Isten szerető megsz ö
lftását, és válaszol a sz ölít önak. A szöveg "második személyüvé" vál t ,
szó longatássá let t .

A lelkiolvasás tehát nem állhat meg az "elmélkedésnél" : el kell ér
keznie az imádkozó olvasáshoz. Az Istennel való beszélgetéshez, a
szerető párbeszédhez. Az ember mindig újbólodahallgat Istenre, és
mindig új meg új fel eletet kell adnia neki alázatb an és szeretetben,
kérve és könyörögve, hálát adva és dicsérve, imádva - amint a szív
nek éppen izlik.

IV . A szemlélődő olvasás

Ha a sze retet naggyá és méllyé lett a lélekben, akkor kerülhet sor
benne az ún. "egyszerűség imáj ára" , a "szerzett szemlélődésre", a kon
templációra. Aki "egyszerűen" , szemlélődve imádkozik, az másképpen
olvassa a Szentirást . (Az im ádkozó itt a "harmadik lakásban" időzik;

avila i Sz. Teréz itt együtt írja le az imént vázolt "affek tí v" és ezt a
"kontemp latí v" lelki magatartást .)

1. Most már nem képek vagy gondola tok indít ják az okoskodó
sze llemet; m ég csak nem is egy igazságban nyu gszik meg a lélek, pár
beszédet folytatva. Hanem megérinti a természetfölötti világosságot,
a mélység abszolút titkát: az imádkozó közvetlenül Isten felé fordul.
Egyetlen egzisztenciál is alap magatartás (e gyetlen "affektus" ) állandó
sul most a lélekben, és nagy szeretettel m agát Istent keresi. Ez már
nem "Istennel val ó be szélgetés" többé, hanem a léle k egyszerű "fölemel
kedése Is tenhez", sok sz ö nélkül. A lélek al apjában véve immár csak
ennyi t mond: "Te". "Az imádság - folytatja kalauzunk, Guigo 
mintegy bűvöletbe ej ti az t , akit szeretünk, és kényszeríti, hogy hoz
zánk jöjjön . Ez a szemlélődés kez dete." Ebben a szakaszban a léleknek
már semmi va llási "cuJ{rászáru" nem ízli k tö bbé, még a legértékesebb
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irodalom sem. Szívesebben nyúl a sze ntek klasszikus írásai, e jó,
egészséges fekete kenyér után, amely ek hasonló lelki beállításból szü
lettek. Rokon lelkek tapasztalatai ezek; a szentek köl csönösen feli s
merik egymást. De tápláló fekete kenyérként ízlik ilyenkor a Szerit
írás minden szava. Van a lelki "sürűségnek" egy bízonyos belső él
ménye, amelyet a világ egyetlen más könyve sem tud ilyen mértékben
kiváltani. A Gyermek Jézusról nevezett Szent Te réz beismeri magáról :
"Ó mennyi megvilágosítást merítettem Atyánk, Keresztes Szent János
írásaiból! Ez volt 17-18 éves koromban egyedüli lelki táplálékom. Ké
sőbb minden könyv cserbenhagyott, és még ma ís ebben az áll apotban
vagyok. Ha felütöm egy lelki író könyvét, akár a legszebbet , a leg
megragadóbbat is , azonnal érzem, ho gyan szorul össze a sz ívem, és
úgyszólván meg sem értem, amit olvasok, vagy ha megértem, a szel
lemem megmerevedik, és nem tudok elmélkedni . . . Ebben a te hete t
lenségben a Szentírás és a Krisztus követése jön segítségemre: ezek
ben ízes és egészen tiszta táplálékot tal álok. De mindenekelőtt az
Evangélium adja meg számomra azt , ami a belső imához szükséges,
benne mindent megtalálok, amire az én szegény kicsi lelkemnek szük
sége van. Benne mindig új világosságot, re j tett és ti tokzatos jelentést
fedezek föL"

2. De az "egyszerűségnek ez az im ája", ez a szemlélődő imádság
legtöbbnyire a sötét hit imája, amely közben a lélek alsó r étegei a szö
rakozottság és megzavarodás keserves kisértéseit állhatják ki. Az ilyen
imádság sötét hite azonban néha már kettős ( rejtett , mísztí kus ) kegye
lemben részesül: A sötétség már Isten ér intése lehet : az ő túlságosan
vakító világossága elkápráztatja a lelket. És lehetséges, hogy a lélek
előtt értelmen túli belátás tárul fel, amely súlyával rendbeszedi a világ·
képet. Az ilyen leegyszerűsödött szemlélődő lelkiállapot aztán a kegye
lem segitségével tovább juthat mindabba a mélységbe, amelyről a
misztikus teológia ad tanítást . Az ilyen szerető leegyszerűsödésben az
imádkozó megtalálja azt, ami - legalább is számára akkor - "a Szerit
írás középpontja". Amint Krisztus egés zen jelen van minden ostyában
és azok minden kis sz éttört r észeesk éjében . éppen úgy van jelen La
goszként a Szentírás egészében és minden egyes szavában, ha az egész
felől nézve olvassuk. Az olvasó most már minden könyvben, minden
fejezetben , sőt minden mondatban végül ís ugyanazt az igazságot ta 
lálja. A nagy szentek, akik tipikusan meghatározták az Egyház lelki
ségét, ilyen módon voltak különleges kapcsolatban az írás egy-egy
alapvető igazságával, és ez a benső megértésük vált az egész Szentírás
értelmező elvévé.

Az írásnak ilyen kontemplatív megértése ugyanakkor mindig igen
tevékeny is . A lélek nagy világossággal ismeri föl, hogy Isten igéjén
nem gondolkodni kell, hanem meg kell tenni, sőt csak az érti meg
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igazán, aki megcselekszi. "Az élet igéje" a cselekvéssel ad életet. tgy
Isten igéje behatol az életbe, és müködés közben ad az embemek ta
pasztalatokat. Ezek a mindennapi tapasztalatok pedig újból segítenek
az Ige megértésében. Csak így jön létre a Szentírás igazán "lelki"
magyarázata, amely azután Isten igéjét az életből tudja megmagyaráz
ni az élet számára.

Osszefoglalva :

,OA Szentírás lelki olvasása" egyszeru folyamat. Akkor jön létre, ha
valaki a Szentírásban hív ő és engedelmes lélekkel Isten szavát keresi,
és csakis ezt, és ha az után megkísérel a m aga módján felelni Isten sza
vára. Közelebbi módját mindenkori lelkiállapotunk határozza meg; en
nek megfelelően lesz egyszeru hivő olvasás, elmélkedő, imádkozó, vagy
szernlél ödö olvasás. Aki a Szentírásban szeretö sz ívvel akar találkozni
a szeretö Istennel, az sok elmélet nélkül is megtalálja a módját, hogyan
kell olvasnia. Az előző sorok csak bátorítani akartak arra, hogy egy·
szerűen fogjunk hozzá , és válasszuk azt a módot, amely nekünk sze
mélyesen megfelel.

+

Aki nem ismeri az Irást, az Krisztust nem ismeri (Sz. Jeromos)

Azt kívánjuk, hogy komolyan igyekezzetek ne csak a templomban hall
gatni Isten szavát, hanem otthon is újból elolvasni és az Or törvé
nyével foglalatoskodni; mert ez is Krisztus, és 6 mindenütt közel van
ahhoz, aki keresi. (Origenész)

Az Irásban az Ige testté lett, Izogy bennünk lakozzék. (Origenész)

Idd mind a két evangélium kelyhét, az áét és az újét, mert mindkettő

ben Krisztust iszod. Idd Krisztust, mert 6 a sz6l6t6. Idd Krisztust,
mert 6 a folyam , amelynek árja megvidámftja Isten városát. (Sz.
Ambrus)

Hallgassatok rám, kérlek, ti világban élők mind: szerezzetek magatok
nak Bibliát, mint az üdvösség eszközét lelketek számáraI A Szentirás
által Isten lép érintkezésbe a lélekkel. (Aranyszájú Sz. János)

Szetit Paulinus tanúsága szerint régebben két része volt a tabernáku
lumnak: egyikben az Oltáriszentséget, másikban a Szentírást őrizték.

(Olier)

Tanuld megismerni Isten szívét Isten szavaiban. (Nagy Sz . Gergely)
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