
a !könyv,amelyből a Vigilia jelen számában talál szemelvényeket az olvasó:
Lelkivezetés és elmélkedés. A címek már sűritik a mondanívalót. A szemlé
lődő élet és egyá1Jta1án a keresztény élet alaptényezőiről van állandóan szó:
Isten kegyelme, ebbe való belekapcsolódásunk a Legkézenfekvőbb módokon:
Imával, odaadással, napi kötelességeink' hűséges teljesítésével; közösségünk az
Egy1~ban, felelősségünk a kereszeény küldetés: az emberibb és istenibb éle
tért folytatott iharc vállalásában. Nem úgy, hogy belefúlunk a tevékenység
be - roncs nálénál szígorúbb kritikusa Amerika őrült hajszájának, s neki
igazán mínden joga megvolt ehhez - hanem úgy, hogy oolt>ekezünik kegye
lemmel és, ezt sugározzuk tovább, a magunk Istenben kitéljesedeibt embersé
gével meggyarapítva, ameddig hatósugarunk terjed. Könyveineik roppant nép
szerüsége mutatja.vrnire van az embernek napjainkban égető szükségük: egy
szerű, őszinte és főleg hiteles, élettel-pecsételt információkra a keresztény élet
formáról és arról: mí tesz gyakorlatilag nyugodttá, boldoggá, kiegyensúlyo
zottá - olyanná, amíröl ennek az írás közben velem szembenéző okos és me
leg kifejezlésű arcnak világító mcsolya tanúskodik.

Míndíg érdeke1ték a kelem vallások, előbb ismerkedett meg velük, mint
a kereszténységgel; sajátságos módon egy buddhista szerzetes hívta fel a fi
gyeimét Szent Agoston és Kempis olvasására. Utolsó müve pedig 19l37~ben

Misztikusok és Zen-mesterek címmel jelent meg. Szívvel-Iélekkel kapcsolódott
az ökumeníkusförekvésekbe. Nemrég a buddhisták meghívására keletre uta
zott, hogy előadásokat tartson a katolíkus aszketikáród és rnisztíkáról és egyen
gesse a nagy világvaillások közeledését, Bangkokban éppen a dalai 1ámával
készillt találkozni, amikor az élet Ura egy nagyobb találkozóra srzólí'ÚOtta 
ugyanaznap, mint a nagy protestáns teológust, Karl Bart/wt. Halálos áram
ütés :tett pecsétert mísszáójára és egész földi működésére -- és nekünk most
papi naplójának befejező sorai, járnak az eszünkben :

"Mikor a királyi nap megjelenik, egy-iElgy harmatcsepp zafírként eséllog
föl a füvön, és a levelek megrezdülnek. amint némán velszáll róluk egy ki
röppenő galamb."

Kardos Klára

•

Thomas Merton

LELKIVEZETÉS ÉS ELMÉLKEDÉS

Egyesek hajlamosak azt gondolni, hogy a lelkivezetés az ember lelki tevé
kenységeinek irányitása, ez a terület pedig életünknek egy ~is része vagy
részlege. Úgy megyünk el a lelkivezetőhöz gondoztatrii a lelkünket, minrt
ahogyafogorvoshoz megyünk megcsináitatni a fogunkat. vagy a borbélyhoz
hajat vágatni. Ez teljesen reves. A lelkivezetőnek az egész személyiséggel van
dolga, mert a lelkiélet nemcsak az elmének, vagy az érzéseknek, vagy "a lélek
csúcsának" az élete, hanem az egész személyíségé. A lelki ember (pneumatikos)
olyasvalaki, akinek egész életét, minden téren és mínden tevékenységében,
lelkivé emelte a Szeritlélek működése, akár a szentségek által, akár személyes,
belső íhletéssel. Ráadásul a lelkivezető számára a teljes személyiség nem egy
szerűen az egyént jelenti, hanem Isten fiát, másik Krísztust, aki a teljes isten
hasonlóság helyreállítására törekszik Krisztusban és Krisztus Lelke által.

Lelki ember az, aki "akár eszik, akár iszik, akár másvalamit tesz, míndent
Isten dicsőségéve cselekszik" (1 Kor. 10, 31). Ez megint nem azt jelenti, hogy
pusztán elvont szándékiként táplálja gondolatában Isten. megdicsőítését. Azt
jelentii, hogy mánden cselekedetében szabad a hagyományos rutin felületes
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gépezetétől, hogy míndenben, amit tesz, szabadon, egyszerűen, önként cse
Iekszik, szívből jővően, szeretetből.

Nem kell abba a hibáiba esnünk, hogy a lelkivezetést egy különleges
elit számára fenntartota fényűzésnek gondoljuk. Mert ha - mínt Eric GilJl
mondta - "mindenemiber külőnleges fajta művész", akkor talán az is igaz,
hogy mánden embernek különleges, sőt veszedelmes hivatása van a legmaga
gasabbrendű remekmű: az életszentség létrehozására. Innét egy orosz sztarec
találó mondása, míkor fölrótták neki, hogy elpazarolja idejét, mert komoly
tanácsoikat ad effY öreg parasztasszonynak pulykáí gondozáséban. "Egyálta
lában nem - válaszolta - neki az egész élete azok a pulykák." A lelkivezetés
tehát az egész embernek szól, életének konik,rét körülményeiben, bármilyen
egyszerűek is azok, Nem arra való, ihogy az, önsanyargatás és a vezeklőöv re
latív érdemeit VIi;taitgaSiSák, és azt méricskéljék, elérte-e már valaki la "nyugalmi
imát", vagy nem.

A lelkívezetés egész célja az, hogy behatoljon egy ember életének felszíne
alá, eljusson konvencionális gesztusainak és viselkedésének kulisszái mögé
és felszínre hozza belső lelki szabadságát, legbensőbb ígazségát; vagyis azt,
amit krisetushasonlósagnak hívunk a lelkében. Ez teljességgel természetfö
lötti dolog, mert a belső embemek 'HZ automatizmustól való megváltása min
denekelőtt a Szenélélek műve. Azt a Ielkivezető egymagában nem teheti meg.
Az ő szerepe: megállapítani, mí igazán lelki a lélekben, és azt fejlődésre biz
tatni. Meg kell tanítani másokat arra, hogy ,.megkülönböztessélk" a jó él rossz
hajlamokat, elválasszák a gonosz lélek sugallatait a Szentlélekéitől, Lelkive
zető tehát az, aki segíti a másikat abban, hogy felismerje és kövesse életében
a kegyelem sugallatait és így elérkezzék Isten akarta céljához.

Az első, ami az ígazi lelkivezetéshez szükséges: normális, spontán emberi
viszony. Nem szabad azt föltételeznünk, hogy valamiképpen "nem természet
fölötti", ha könnyedén megnyílunk egy vezető előtt és bizonyos jóleső, fesz
telen családiasság légkörében társalgunk v,el,e. Ez segíti a kegyelem művét:

ez is egy példája a természetre építő kegyelemnek.
Paradox tény: azok, akik la természetfölötti 'életre vonatkozó elméletük

ben a leQ)sz~gorúbban "természetfölöttiek", gyakorlatban néha a ,.leg1:errnésze
tesebbek", Azt képzelni, hogy a hit csak emberilee visszatetsző helyzetekben
tud működni, és, hogy csak azok a "természetfölötti" elhatározások, amelyeket
a gyónó Iázítónak, vagy zvakorlatílaz lehetetlennek talál, annyit jelent, minf
megbíüsítaní a lelkivezetés egész célját. Egyes vezetők. azzal az ürüggyel,
hogy teljesen "természetfölötti .elvek" szerínt cselekszenek, zsarnoklak és ön
kényesek. Megeng,edik maguknak, hogy ne ismerjék gyónóile egyéni szük:sép-'eit
és gyöngeségeit. vagy elnézzenek fölöttük. Szabvány-feleleteik vannak, "ke
mény mcndások", amelyek, nem tűrnek kivételt vagy enyhítést, és míndia
ugyanazok, függetlenül attói, meanyíben változtatják meg az esetet a körül
mények. így kiélik magukat abban, hogy titokban engednek agresszív öszrtö
neiknek,

Nyilvánvalóan föl kell készülnünk rá, hogy olyan dolgokat hallunk, ame
lyeiket nem szeretünk, és olyan igényekkel találkozunk, amelyek maglasrendű

követeléseket támasztanak irántunk. Készen kell lennünk az áldozatra, :es 'cl

jó vezető ezen a téren nem fog tétovázni, ha úgy hiszi, hogy ez Isten akarata.
Csakhogy a lelkiség ef!Y bízonyos fajtája sajnos elvszerű határozottságga[

önkényes és érzéketlen, A lelkiélet alaptételének azt V1eszi, hogy mínden Lelket
meg kellalázní, ki kell ábrándítani és le kell tömi; hogy mínden spontán
vágy gyanús, pusztán spontán volta miatt; hogy minden egyéni jelleget le
kell nyesní és a lelket másokkal abszolút, gépies egyformaságba kell juttatni,
ugyanabba a képzeletbeli kategóriába. Az eredmény: "áldozatirobotlelkeJk"
serege, amint görcsösen halad gyakorlatról-gyakorlatra, titkon gyűlélve az
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egészet és korai halálért fOlhá.slJkodva, közben "felajánlva" ezt is, nehogy kár-
barnénjen. .

Az ilyen vezetésnél persze a semmilyen is többet ér. Ez méreg a vallásos
életnek.

Mit várhatunk rendes körűlmények között a lelkivezetéstől? Minden bi
zonnyal sok segítséget ad, de ne képzeljük, hogy csodákat tesz. Egyes emberek
úgy látszik azt gondolják, olyan lelkivezetőt kellene találniok, aki egyetlen
szóval mánden problémájukat eloszlatja. Nem vezetőt keresnek, hanem csoda
tevőt. Valójában igen gyakran fordulunk máshoz olyan problémák megoldásá
ért, amelyeket magunknak kellene megoldanunk, nem is annyira a saját böl
csességünkkel, mínt inkább naglelküségünkkel: szembenézve azokkal a tények
kel és kötelezettségekkel, amelyek számunkra Isten akaratát jelentik. Az em
beri természet azonban gyönge, és ha olyasvalakitől kapunk figyelmes támo
gatást és bölcs tanácsot, akiben megbízunk, gyakran képessé tesz arra, hogy
tökéletesebben elfogadjuk, amit homályosan már úgyis tudunk és látunk.
Lehet, hogya vezető semmi olyat nem mond nekünk, amit már ne tudnánk,
de nagy dolog, ha segít legyőzni habozásunkat és megerősíti nagylelkűségün

ket az Úr szolgálatában. Sokszor viszont olyan dolgokat ad tudtunkra. amit
eddig képtelenek voltunk meglátni, pedig majd kiszúrta a szemünket. Mínden
bizonnyal ez is nagy kegyelem, hálásnak kellene lennünk érte.

Mit nem fog elérni a jó lelkivezető? Nem fogja egy kézmozdulattal való
sággá varázsoini határozatlan, nem öntudatos óhajtozásunkat a tökéletesség
után. Nem fog képessé tenni arra, hogy elérjük, ami után "kívánkozunk", mert
a lelkiélet nem a tökéletesség' "kívánásán" fordul meg. Az emberek igen gyak
ran azt gondolják: mindössze egy létkivezető megerősítésére van szükség, és
a "kívánság" máris "Isten akaratáva" alakul, Sajnos az alkímiának ez a faj
tája nem hat, és aki ezzel próbálkozik, csalódni fog.

Gyakran megtörténik, hogy "jámbor lelkek" rosszirányú komolysággal
fogják fel "le1kiéletüket". Minden bizonnyal komolyan kell keresnünk Istent,
- ennél mí sem komolyabb ügy. De nem kell állandóan méelcskélni a hala
dásra fordi,tOltt erőfeszítéseinket, és nem kell túlzott figyelemmel kísérni "lelki
életünket". Egy;eselkazon panaszkodnak, hogy nem tudnak Vleze<tőt találni.
Pedig valójában részük van abban a vezetésben, ami csakugyan szükséges
nekik, de nem tetszik a rendelkezésre álló vezető, mert nem hízeleg őnbecsü

Iésüknek, vagy nem táplálja önmaguk felől alkotott illúziókat. Szóval olyan
vezetőt kivánnak, aki segédkezet nyújtana hozzá. hogy tetszelegjenek saját
magukban és erényeikben, nem pedig olyat, aki kitépi őket önszeretetükből

és megmutatja nekik, míkérrt szabadulhatnak meg a folytonos magukkal
törődéstől és saját csíp-csup ügyeíktől, hogy Istennek és az Egyháznak szen
telhessélc magukat.

MJJtkel1 tennünk? Hozzuk kapcsolatha a vezetőt igazi énünkkel,ahogyan
tőlünk teldk, és ne féljünk betekintést engedni neki abba, ami a hamis énünk
ben hamis. Ez bizonyos oldott, alázatos megatartást kíván, önmagunk kiszol
gáltatását, lemondást arra irányuló öntudatlan törekvéseínkről, hogy fenntart
suk a látszatot. Meg keH ismertetnünk a lelkivezetővel, mit ,gondoG.unk, mít
érzünk és mít kívánunk igazában, akkor is, ha mindez nem válik dicsőségünkre.

Amennyire CSIak tudunk, egészen nyíltnak kell lennünk indítékainklat illetőleg.

Nagy kegyelemforrás már maga az az erőfeszítés is, amibe annak beismerése
kerül, hogy nem vagyunk olyan önzetlenek, vagy olyan buzgók, amilyennek
látszani szerétnénk. Tehát a lelkivezetőhöz az alázat és bűnbánat szellemében
kell közelítenünk, készen nrra, hogy olyan dolgokat valljunk meg, amelyekre
igazán nem vagyunk büszkék! Vagyis le kell tennünk minden harctasságunk
ról, meg kell szabadulnunk önvédelmi, öntgazoló öeztönünktől, rnert ez magá
ban véve is. súlyos akadálya a kegyelemnek a lelkivezetővel való kaposola
tuntkban.



A rendes lelkivezetés igényelte lélekföltárás föltételezi a ráérős nyugalom,
a barátságos, őszinte és kötetlen társalgás légkörét, személyes meghittség
alapján.

A Ielkívezető olyan .ember, aki ismer és rokonérzéssel van, engedményeket
tesz, megérti a körülményeket, nem siet, türelmesen és alázatosan várakozik
Isten cselekvésének jeleire a lélekben. Nemcsak ezzel vagy amazzal a sürgető

problémával. ezzel vagy azzal a bűnnel foglalkozik, hanem a léileik egész éle
tével. Nem csupán tetteink érdeklik. Sokkal inkább lelkünk alapmagatartésaí,
legbensőbb vágyaink, az, hogy hogyan viselkedünk a nehézségekben, hogyan
válaszolunk jóra és rósszra. Egyszóval énünk érdekli, egész egyedülálló mivol
tában, szánandó nyomorúságában és lélegzetállító nagyságában. Az igazi vezető

sohasem szűnik meg áhítatos tiszteletet érezni' egy személviség; egy halhatat
lan lélek jelenlétében, akit Krisztus szerotett. legdrágább Vérében mosott meg
és Szerétetének szentségével táplált. Ez la személyiség misztériuma iránti tisz
telet jellemzi a valódi lelkivezetőt. a józan értelemmel, az imádság adományá
val, a türelemmel, a 'tapasztalattal és arokonérzéssel együtt.

Persze - mánt ahogy Szent Terézia rámutat -- a teológiában is jártasnak
kellene lennie. De semmiféle teológiai tanulmány nem adhatja meg valakinek
a lelki megkülönböztetőképességet, ha hiányzik belőle azalázatból és szerétet
ből fakadó tisztelet a leiLkek iránt a maguk egyszeri mivoltában.

A lelkivezető nyújtotta igazság világossága néha önmagunk ellenére ke
resztülhatol öntudatlan fegyverzetünkön. Olyasmit mond, ami mélyen meg
zavar. Először talán lázadunk ; azt hisszük, homoly hibái követett e~ és nem
ért meg minket. Úgy gondoljuk, hogy mindannak. amit mond, békét kell árasz
tania belénk - ez a mostani állítása pedig mélységes zavart kelt bennünk!
Kísértésbeeshetünk, hogy visszautasítsuk döntését, és ne vegyük figyelembe
tanácsát, sőt egészen otthagyjuk.

Ilyenkor résen kell lennünk önmagunkkal szemben. Lehet, hogy Isten
világosságának ánunk ellent. Lehet. hogy olyan kegyelem elfogadását utasítjuk
vissza, amely e~ész életünket át fogja alakítani. Lehet, hogy ama "meg'térések"
egyikének küszöbén habozunk és fordulunk ViSSZla. amelyek a lelkiség egészen
új szintjére és a Krísetussal való mélyebb bensőségre vezetnek. LegyüD!k na
gyon óvatosak, ha haragszunk lelkivezetőnkre. Vizs0."áljuk meg, nem tud
nánk-e elfogadni, amit rnondott. akármilyen helytelennek is látjuk. Legalábbis
próbáljunk meg ,együtthaladni vele és megnézni. mi jön ki ebből.

Egy kevés jóakarat, egy kicsi hit és Istenhez intézett alázatos imádság
képessé tehet arra. amit lehetetlennek láttunk, és meglepve tapasztaljuk, hogy
hirtelen szirrte csodálatos változás történt az életünkben. Még ha maga a vezető

balkezes vagy erőszakos volt is, Isten nagy kegyelmekkel jutalmazhatja a mi
alázatunkat és jóakaracunket.

Ha egyszer a vezető és gyónója megismerte egymást. a vezetés rendszerint
békésen, eseménytelenül folyik hónapról-hónapra, évről-évre. Nagy problémák
l itkán merülnek föl. Kevés a nehézség. Ha előfordul ilyesmi, egyszerűen és
békésen tárgyalják meg, szófecsérlés nélkül. Lehetnek néha nehéz, szorongó
pillanatok, de azok elmúlnak, Az ernber már-már azt hinné, mindez túl szelíd,
túl nyugodalmas, túl biztonságos. Majdnem úgy látszik, mintha 'l Ielkivezetés
tdőpazarlás lenne, semmi több, mint barátságos csevegés az eltelt időszak kö
zönséges eseményeiről.

Ha azonban bölcsek vagyunk, be fogjuk látni, hogy pontosan ez a lelki
vezetés legnagyobb értéke. A békés, 'egyszerűségében színte közhelyszerű élet
talán egészen más lenne ezek nélkül a barátságos alkalmi beszélgetések nél
kül, amelyek nyugalmat hoznak magukkal és megőrzik a dolgoikat sima folyá
sukban.
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Az egyházratyáik igen jól megértették egy bizonyos "szent tétlenség" 
otium sanetum - [elentőségét. Nem adhatjuk oda magunkat leilJki dcígoknak,
ha a külső tevékenységek sokasága állandóan magával sodor. A tevékenység
nem a legfelsöbb erény, és az életszentségnek nem a teljesített munka mennyí
sége a mértéke. A tökéletesség Isten iránti szeretetünk tisztaságában van, és
ez a tisztla szerétet kényes növény, akkor nő ilegjobban, ha bőséges ideje van
a beérésre,

Ez az igazság magától értetődő 'természetes alapon nyugszik. Valaki azt
mondta: .,Időbe kerül, hogy az emberből lángész legyen." Sok ígéretes művészt

tett tönkre az időelőttJi siker, amely arra csábította őket, hogy agyondolgozzák
magukat, csakhogy pénzt keressenek, és újra meg újra fölfrissítsék a közvéle
mény róluk alkotott képét. A bölcs képzőművész. többet gondolkodik, mirrt
amennyit fest, és a művészetét tisztelő költő többet éget el verseiből. mint
amennyit közzetesz. így van ez a belső életben is: nem remélhetjük, hogy jól
fogunk imádkozni, ha nem engedünk magunknak csendes átmeneti időszakot

a munka és a tulajdonképpeni imádság közőtt. Ha túl sokat próbálunk dol
gOZIliÍ. Istenért, könnyen ott végezhetjük, hogy egyáltalán semmit sem teszünk
Erte, ugyanakkor pedig' elveszítjük belső életünket. Lisíeuxi Szenit Teréz böl
csen emlékeztet bennünket arra, hogy .,Istennek nincs szüksége a mi múve
inkre: a szerétetünkre van szüksége."

A gondolatí ima oélja: fölébreszteni bennünk a Szentlelket iés szívűnket

összhangba hozni az, Ö hangjával, úgyhogy hagyjuk szólní és könyőrösmi ben
nünk; kölcsönözzÜ'k Neki hangunkat és érzelmeinket, hogy amennyire csak
lehetséges, tudatára ébredjünk: Ö imádkozik szívünkben,

Ez nehéz dolog és azt követeli, hogy állandóan figyeljünk szívünk őszin

teségére, Csak olyasmit szabad mondanunk a gondolati imában, amit komolyan
gondolunk, vagy legalább őszintén kívánunk gondolni. Hogy gondolati imánk
!könnyen hideggé és közönyössé válik, annak egyik oka, hogy olvasmiket kez
dünk csinálni, amit abban la percben nem érzünk vagy nem gondolhatunk iga
zán. Például mesrszokásból letérdelünk és anélkül, hogy figyelmünkert Istenre
Irárryítanánk, többé-kevésbé külsőséges és gépies módon kezdjük mondozatní
neki, hogy 87Jerretjük Öt, alig gondolva meg. mit Js mondunk. Igaz, van ben
nünk egy többé-kevésbe szokásszerű vágy Isten szeretetére. és ha figyelünk
arra, amit teszünk, többé-kevésbé "megtudjuk tisztitani szándékunkat", mintha
valami autóüvegtörlőt használnánk és azzal letörölnénk az önszeretet folltjait.
Nem akarunk igazán olyasmit, ami Istennel és az Ö aikaratával ellenkezik.

De azért igazán őszinte dolog-e laz. ha mély szerétetérzelmeket fejezünk
kianélküil. hogy éreznénk őket? Főleg ha történetesen szívünk egészen hideg,
és elménket javában elfoalal'lák aezórakozások - igaz, nem akarjuk őket ki
fejezebten, mégis; színte eltöltik ebben a pillanatban szívürrket.

Itt az őszinteség 'kizárja a Ielki rrenyheséget. Ilyenkor az őszinte dolog az,
ha sajnáljuk :szár:aikozottsálg'Unik:at és becsületes erőfeszítést teszünk. hogy imád
kozzunk, közben pedig elísmertük, hogy valójában az imádság minden vágya
nélkül kezdtüik és csak megszokásból fogtunk hozzá.

Oeszehasonlítva a liturgia józanságát azoknak a jámbor könyveknek mez
lehetősen ömlengő érZi€llmessé,Q'éV'el,amelyek állltólaz "elmélkedni" segitik
a keresztértveket. e1qys'lieriben beláttuk, hogy a Ilturgikus ima nagyon meg
könnyíti 'az őszínteséaet. A liturgia olyannak veszi az embert. amilyen: bűnös

neik, aki Isten ir,g-almát ikefle<;i. A jámbor könyv néha olyannak, amilyen csak
naevon ritkán: csuna tűz a felmagasztosult és hősies szeretettől, kész éltét
mártíromsásrban feláldozni. valg'y azon a ponton van. amikor szívét a misztikus
szel'etet dárdáia döfi át. Sainos leQ'többün:k rendszerint nem kész mártírom
sálITa áldozni életét reltg1el hat órakor, vagv amikor éppen sor kerül rrondolatá
imánkra, és Legtöbbünknek csekély vagy éppen semmi köze a misztékus sze
vetet dárdáíhoz,
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A gondolati imának érzelmi színezetűnek kell lennie, a szeretet múvéneik.
De ne legyen opera, vagy lelki melodráma jellegű. Bizonyos fajta jámbor iro
dalom ömllengő érzelmességé a barokk jámborságnak és elmúlt századok misz
ticizmusának maradványa - ez a fajta jámborság és mísetícízmus Olaszor
szágra, Franciaországra és Spanyolországra volt jellemző a 17. és 18. század
ban, A jámborságnak ez a különleges formája talán különböző nagy modem
szentek lelkiségénelk vulgar-izálásából származott, akik ebben a korszakban
dönt<5 befolyást gyakoroltak a katolikus lelkiéletre,

A hit valamelyik titkán elmélkedni mindenekelőtt annyit jelent, hogy
külsőleg megérttük. úgy, amint megjelenik előrfJtünlk, az Egyház tapasztalatának
egv részeként. Az Egyház hittitok-élményét -- ha szabad ezt a Ikifejezést hasz
nálnunk - a hagyomány közvetíti korszakról kO!'S21aikra. A hagyomány minden
keresztény nemzedékben és társadalomban a hittitkok élményi megismerésének
megúj'/1,lása. A kereszrbénység minden új korszaka újonnan éli át a megváltás
titkának, a Krisztusban az Istennel egvesült ember ti1ikám'lk hitét és e titlkok
megralgadálsát, éSI mínden kor ,a maga jellegzetes médján újítja meg a keresz
tény misztériumnak ezt az alapvető élményét.

Elmélkedéssel behatolni amt titk,aiba annyit tesz, mint -az Egyház szel
Lemétől, külőnösen a Iíturgía és a keresztény művészet szellemétől vezérelve 
me~jí:f:ani magunkban az Égvháznak e titkokkal kapcsolatos élményét azáltal,
hogy részt veszünk bennük. ~s természetesen a keresztény ernber teljes rész
vétel,p' Krisztus misztéríumában s2lentség1i., nyilvános. Iiturpiikus: a szenrtl'lé,;rek
ben és a szenfrnisében történik Innét aszeros viszony a magánelmélkedés és
az EQ'yház nyilvános hódolata között.

De vannak más elmélkedési tárgyak is.
Saját életünk. saiát tapasztalataink. saját kötelességeink és mfuémégeinik

természetszerűen belelk,eMilnP!k elmélkedéseinkbe. Sok szórakozottsáz eltiinnék,
ha tilsztáiban lennénk vele, ho~ nem kötelező imádság idején mind!i~ fiqyel
men kí~)ill luunmi életün!k Q'Yiakorlati problémáit. Ellp.n'kezólelt, néha éppen
ezeknek a nl'ohlémákn:ak keüen» elmélkedésünk táravát adnáok. Végre lis el
mélkednünk kell hívatásunkról, Istennek minkielt mető akaratára adandó fele
letünkröl, más ernberek iránti szeretetünkről, a ke~elemhez való hŰS1P'$.ink

ről. Ez résre Krisztusról és az O életéről szóló elmélkedésünknek, mert Ö ben
nünk kíván és szánd~koziik élni. Krisztus életének legfontosabb oldala mínd
egyikünk számára az, hogy ez az,étet valóságosan jelenvaló és tevékeny a mi
életünkben,

Ugyanígy Ikell néha elmélkednünk korunk történetének eseményein, s
megpróbálnunk behatolni roppant jelentőségükbe.

Hajlandó lennék azt rnondarií : aki elmélkedett Krisztus kíriszenvedéséről,

de nem elmélkedett a dachauí és auschwitzi haláltéborokról, még nem hatolt
be egészlen korunk kereszténységének átélésébe. Mert Dachau és Auschwitz
két rettenetes, valósággal apokaliptikus megjelenése volt a napjadnkban meg
újult passió valóságának. Ezeket ,a dolgokat ismerni kell, gondolkodni keliI
róluk, imában keH megérteni őket.

Az elmélkedésnek tehá:t a gyakorlatban mindig társulnia kell az Isten
akaratára és cselekvésére való ráhagyatkozással, Kéz a kézben jár az önma
gunkról való lemondással és a Szeritléleknek való engedelmességgel. Az az
elmélkedés, amely nem igyekszik egész lényünket összhangba hozni Isten aka
ratával, magártól értetődően terméketlenségre és elvontságravan kárhoztaéva.
De mínden olyan őszinte belső ima, amely igazán törekszik erre az egyedül
tontos célra - az Isten ránk vonatkozó akaratával való egyesülésre - csalha
tatlanul kegyelmi viszonzásban részesül.

K a r d o s K l á r a fordítása
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