
A KIS ÚT
Nem vagyok tisztában az elmélkedés haszn4val. Mert elhiszet"1f

ugyan, hogy enélkül haladás az imaéletben nincs, de azt is ta
oasztolom, hogy az én életemben édes kevés hasznát látom. Cso
dálom a Seent I gnác-i pszichológiát, de nálam hatástalan marad.
Tisztelettel követem lelkiatyám tanácsait, de att6l félek, hogy az
elmélkedést hatásosabbnak gondolja. Én úgy érzem, hogy előbb
utóbb teljesen hiába elmélkedném-•

I. Az elmélkedéssikertelensé- erényeit, különféle helyzetekben
gének az oka legtöbbször az el- való magatartását, él', próbálja
szánt komolyság és kitartás hi- meg saját magatartását össze
ánya, Azért mindenekelőtt eb- vetni ezzel. Közben legyen türe
ből a szempontból kell magun- lemmel önmaga iránt és gon
kat megfigyelnünk. Az ernber dol.ia meg sokszor, hogy Isten
ugyanis igen ravasz ügyvédje az erőfeszítést kívánja tőlünk,
önmagának. Az elmélkedésben nem a sikert.
kezdő nagyon hamarosan úgy II. Vannak, akik nem kedvel-
találja, hogyamegszokott mód, vén ezeket a rendszeres témájú
szer nagyon bonyolult, nem is elmélkedéseket, arról próbálnak
lehet minden alkalommal végig'- elmélkedni, ami éppen eszükbe
venni pontjait - elkezd önké- jut. Némelyek az Evangélium
nyesen rövidíteni él', nem .1<1- történetein, mások a Hegyi Be
gyon hosszú idő múlva meg is széden, mások a hét Iőbűnön

elégeli az elmélkedést. Nem, stb. elmélkednek. Van, aki az
ilyen gyorsan nem lehet végezni önmegtagadás szerétetén a bűn

evvel, nem tízszer, hússzor, ha- bánat szellemén elmélkedik,
nem rendszeresen, állandóan, vagy egyes erényeket eIUel ki
hosszú éveken át kell "tanulni" (például a pontosságot) és. azt
az elmélkedést. Nézzen csak teszi napi : elmélkedésének tár
szembe a szokott emberi fogvat- g-yául. Ez mind lehet nagyon jó
kozásokkal, bűnökkel, szerivedé- if>, de magában foglalja azt a
ly ekkel. Ha ezekkel kapcsolat- veszélyt, hogy az em ber mindig
ban van még a lelkében rende- ujra csak megszokott, általános
zetlenség. ne mondjon le akkor témákat vesz fel, olyanokat,
erről az évszázadokon keresztül amelyek úgyis megfelelnek neki
jól bevált önnevelési eszközről, és közel állanak hozzá.
amit elmélkedésnek hívnak. EI- III. Akinek van alkalmas lelki
mélkedjék az ember végső cél- vezetője, és aki éveken keresz
járól - a lelki élet eszközeiről tül bersületesen megíett min
-- a keresztény ember állapot- dent, hog'y gyakorolja az értel-
beli (állásbeli) kötelessógeiről, rni elmélkedést, és mégis, ~
és Istennek irántunk tanúsított évek rmrnkája után is úg-y ér
jóságúról. Szent Pál és Szent zi, hogy ar. eddigi módszerei
.1 ános ezekről prédikáltak az mellett "üresen forogonak kere
újonnan megfért pogányoknak, kei", az talán lelkiatyjának
akik kezdők voltak a lelki élet- meg-kérdezése után csakugyan
ben. Ezek után ig-yekezzék el- áttérhet az elméll,edésnek e~y
mélkedés útján jobban mesris- egyszerűbb és lényegében jobb
merni az Úr Jézus egvéniségét, alakjára, amelyet Bossuet etW-
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szerű elmélkedésnek, Szent Te
rézia elmerülő elmélkedésnek
nevez. Bossuet szarint az a lé
lek, aki kitart az okoskodó el
mélkedésben való önmegtagadás
és összeszedettség gyakorlatá
ban, jutalmul elnyeri Istentől

-ennek az egyszerű elmélkedés
nek kegyelmét. Aki sehogysem
jut előbbre az "oko"kodó" el
mélkedéssel, sokszor nagy hasz
not húz ebből az Istent szemlé
lő, egyszerű módszerbőI.

A módszer valóban egyszerű:
nézni kell az Istent és szeretni.
Bossuet ezt írja: "Szokjunk
hozzá, hogy lelkünket az Úris_
tenre, az Úr Jézusra vetett egy
szerű, szerető tekintettel táplál
juk o " legyen a lelkünk egy
szerű, tisztelettudó és figyel
mes, hogy egyre jobban közelít
sen Istenhez". Sokan vannak,
akik birtokában vannak már
ennek az elmélkedési formának
és nem is tudják, amint nem
tudott róla az a szerzetes atya
sem, aki élete vége felé már
nem is "végzett elmélkedést", de
akármikor léptek be hozzá, lelki
örömben Isten szeretetében bol
-dogan elmerülve találták. Van,
akinél ezt az elmerülési folya
matot az indítja meg, ha a
szentsézházra, a feszületre,
vagy valamely szeritképre néz,
Az ars-i plébános szerint: "Ah·
'hoz, hogy jól imádkozzunk, nem
kell sokat beszélni. Tudjuk,
hogy ő ott van a szentségház
ban, átadjuk neki a szívünket,
örvendünk szent jelenlétének. Ez
a legjobb imádság." Akinek
élénkebb képzelőtehetsége van,
ilyen külső elindítóra sem szo
rul, Egyszerűen elképzel vala
mely evangéliumi jelenetet és
annál időz. "Szeretett engem és

önmagát adta értem" mondogat
ja magában.

Eljön az idő, amikor elég né~
hány pillanat és máris könnye
dén fakadnak bennünk a leg
szentebb érzelmek. A lelki élet
igazságai, ha már hosszú ideig
elmélkedtünk róluk, lassanként
olyan világosak és biztosak
lesznek, mint általában az alap
vető igazságok. A "M~atYánk"
jelentőségének felfogása eleinte
sok megfontolást kívánt, de ké
sőbb egy szempillantásra oly
gazdagnak tiínik, hogy szivesen
időzünk mellette, mert élvezni
akarjuk minden édességát.

Vagy: mennyi elmerülési al
kalmat adnak az ilyen rövid
gondolatok: "Szeretlek Istenem,
mert magad vagy a jóság." "Te
vagy az én uram,azért enge
delmeskedni akarok Neked," -
,,'l'e vagy az én Pásztorom,
azért követni akarlak" - "Te
vagy az én orvosom, bízom
Benned" - "Te vagy az én Meg
váltőm. áldlak és csatlakozom
Hozzád" - "Te vagy leghűsége
sebb barátom, ezért mindenkinél
jobban szeretlek."

E-zek az apró gondolatok fel-
o R'yujtják bennünk fl szerotetet

és a szeretetnek érdekes kivált
sága, hogy ha akarunk szeretní,
már szeretünk is.

A kezdő talán elcsodálkozik az
elmélkedésnek iJyen egyszerű
formáján. De aki otthonos a lel
ki életben, az tanúsíthatja., hogy
a szerétet nélkül nincs jámbor
ság, viszont a szeretetnek van
ereje hozzá, hogy különösebb
értelmi megfontolások nélkül is
Isten szerínt formálja azt a lel
ket, amely a szerotetet felgyuj
totta és életben tartja magában.

O.
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