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"Lelki élet" 
"vallásos élet"

Lelki életaz
Ószövetség népénél

Lelki élet a
hétköznapokban
A "lelki élet" kifejezéssel kapcsolatban először is tisztáznunk kell
bizonyos félreértéseket. Helytelen azt mondani, hogy amikor
imádkozom vagy szentmisén veszek részt, akkor lelki életet élek.
Egy tudósról, egy irodalmárról például azt mondjuk, hogy szelle
mi életet élő emberek. Természetes, hogy nem csak akkor gondol
kodnak, amikor a munkájukat végzik, vagy valamit éppen alkot
nak. Vagyis szellemi életet élnek akkor is, amikor sétálnak vagy
zenét hallgatnak. Ebben az időszakban nem olyan intenzív a szel
lemi tevékenységük, mint munka közben, mégis azt mondjuk,
hogy ők szellemi életet élő emberek. Hasonló módon, a lelki életet
élő ember nemcsak bizonyos ideig él lelki életet, hogy utána jöjjön
a profán élet, hanem egész napja, egész élete "lelki élet".

A "lelki élet" kifejezést gyakran összekeverik a "vallásos élet"
fogalmával, pedig lényeges különbség van a kettő között. A val
lásos élet mindössze annyit kíván az embertől, hogy teljesítse az
adott előírásokat. A lelki élet ennél jóval többet jelent. Az ókori
pogány vallások például semmi mást nem kívántak, mint bizo
nyos szertartások elvégzését és egyes szövegek pontos, hibátlan
elmondását. Hogy az illető hitt-e az adott istenek létezésében,
vagy nem, azt senki sem kérdezte. Így előfordulhatott, hogy va
laki, miközben pontosan elvégezte a szertartást, magában jót ne
vetett és az egészet ostobaságnak tartotta. Az illetőről mégis el
lehetett mondani, hogy vallásos életet él, mert teljesítette az elő

írásokat.
Hasonló helyzet előfordulhat olykor a keresztényeknél is. El

mennek misére vasárnap, évente gyónnak és áldoznak, elmond
ják a napi szokásos imákat és megtartják a böjtöket. Hogy ez az
egész hatással van-e az életükre, gondolkodásukra - az más
kérdés. Vallási életet lehet élni hit nélkül is. Az előírások pontos
megtartása önmagában még nem nevezhető lelki életnek.

Az Ószövetség választott népe történetében beszélhetünk-e
lelki életről? Az ő életüket kétségtelenül meghatározta az Isten
től kapott Törvény. Ennek következtében egy jóval magasabb er
kölcsi norma állt ellőttük, mint a körülöttük élő pogány, bál
ványimádó népek előtt. Az már más kérdés, hogy kinek, milyen
mértékben határozta meg az életét ez a Törvény. Voltak, akik
eleve nem is igen próbálkoztak a megtartásával, mert vagy úgy
gondolták, hogy kár erőlködni, hisz előbb-utóbb úgyis megsze
gik valamelyik parancsot; vagy pedig a körülményeik és kötött-
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ségeik (például munka) miatt eleve képtelenek voltak megfelelni
az előírásoknak. Ezek voltak az úgynevezett "nyilvános bűnö

sök". Voltak, akik hihetetlen erőfeszítéseket tettek, hogy meg
tartsák a parancsokat, vagy legalább annak a látszatát megőriz-

Farizeusok és próféták zék. Ezek voltak a farizeusok, akiknek kitartása valóban tiszte
letre méltó. Mindez azonban nem nevezhető lelki életnek, csu
pán igazi vallásos életnek. A szívük távol volt a Törvény szelle
métől, büszkeségük, önteltségük pedig eltávolította őket Istentől.

Végül volt mindig egy "szent maradék", az igazi hívők egy ma
roknyi csoportja, akik csöndben, hűségesen, Istenbe vetett mély
séges hittel élték az életüket. Nem csupán az előírásokat tartot
ták meg, hanem egész lényüket átjárta a hit. Ilyenek voltak
azok, akiket a Szentírás igaz, istenfélő embereknek mond. Gon
dolhatunk itt például Zakariásra és Erzsébetre, Keresztelő Szent
János szüleire, és különősen Józsefre, a Boldogságos Szűz jegye
sére. Az ő életük nem csupán vallásos élet, hanem már egyfajta
lelki élet. Volt azonban az Ószövetségben is egy-egy olyan kivá
lasztott személy, aki egyértelműen lelki életet élt. Ilyenek voltak
a próféták és mindenekelőtt a Boldogságos Szűz Mária. A prófé
tákra Isten Lelke szállt le és birtokba vette őket. Irányította gon
dolataikat, tetteiket, vezette életüket még akkor is, ha emberi
gondolkodásuk másfelé húzta volna őket. Gondoljunk például
Jónásra vagy Jeremiásra, akik hiába is igyekeztek mást tenni,
mint amit Isten akart tőlük. A próféták így akarva, nem akarva,
lelki életet éltek.

A Boldogságos Szűz életének első pillanatától kegyelemben
élt, vagyis állandó kapcsolatban Istennel. Sohasem kényszerből,

hanem mindig szeretetből szolgálta Isten akaratát. Ő az első,

akiről azt lehet mondani, hogy igazi lelki életet élt. Általa jött Jé
zus a világba, mert Ő ott lép be a mi világunkba, ahol igazi lelki
életet élnek.

Az Ige megtestesülése Az örök Ige megtestesülésével valami döntően új kezdődött.

Maga Isten jött el a mi világunkba, hogy megmutassa, mit je
lent igazi emberi életet élni, úgy, ahogyan azt a Teremtő elgon
dolta rólunk. "A Világosság a világba jött" (Jn 1,9) - mondja Já~

nos evangélista. Jézus személye, tanítása megvilágította, hogy ki
csoda az Isten valójában: maga az irgalom, a szeretet. Földi élete
pedig azt világította meg, hogy kicsoda az ember valójában:
olyan lény, aki képes isteni, természetfeletti életet élni. Ha végig
tekintünk Jézus életért, látjuk, hogy minőségében messze fölül
múlja kortársai viselkedését, gondolkodásmódját. Ő emberi test
ben, emberi keretek között élt isteni életet, mivel Ő egy személy
ben volt Isten és ember. Emberi életének minden mozzanatát,
emberi akaratát minden pillanatban tökéletes engedelmességgel
alárendelte a Szentlélek vezetésének, az Atya akaratának. Mind
ez nem kényszerből történt, hanem szeretetből - ezért tökéletes
az engedelmessége. Alázattal mindig elismerte az Atya nagysá-
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gát: "az Atya nagyobb nálam" (Jn 14,28), mindig elfogadta és vi
szonozta az Atya szeretetét. Ez az élet a minta, a követendő pél
da minden keresztény számára. Aki követője akar lenni, annak
"úgy kell élnie, ahogyan Ő élt"(lJn 2,6). Ezt az életet nevezhet
jük lelki életnek, igazi lelki életnek.

Mit jelent ez az élet, a lelki élet a mi számunkra, hétköznapi
emberek számára?

Imitatio Christi Jelenti egyrészt Jézus utánozását, azaz követését. Ezért kell
rendszeresen olvasnunk az Evangéliumot, hogy megtanuljuk ab
ból magát Jézust. A Mester tanítása, élete példája állandóan
elénk állítja a mércét. Tudjuk azonban, hogy Jézus nem csupán
ember volt, hanem Isten is, mi pedig csak emberek vagyunk. A
megtestesült Ige viszont nemcsak a lelki élet mintáját adta meg,
hanem annak megélését is lehetővé tette számunkra. Keresztha
lála és föltámadása által megnyitotta előttünk az Isten természet
fölötti világát, hogy oda bárki beléphessen. Aki megkeresztelke
dik, az belép, és megkezdődik benne az örök, isteni élet. Két éle
te van tehát: egy emberi, mulandó élete és egy természetfeletti,
örök élete. Az emberi életünket bármikor elveszíthetjük a halál
lal, isteni életünket pedig elveszíthetjük a halálos bűnnel. A
szentgyónásban azonban a feloldozással újra visszakapjuk.
Azonban a nem halálos bűnök, a hibák is gyengítik lassan-las
san ezt az isteni életet bennünk. Ezért kell gyakran, rendszere
sen gyónnunk, ha lelki életet akarunk élni. A lelkünknek ezt a
természetfeletti életét táplálnunk is kell. Ez a táplálék az Eucha
risztia. A gyakori szentáldozás tehát a lelki élet lényeges feltéte
le. Az imádsággal pedig lassan kialakíthatunk egy olyan kapcso
latot Jézussal, amilyen Jézus kapcsolata volt az Atyával. Felis
merjük ránk vonatkozó akaratát, mélyül a szeretetünk iránta. A
lelki élethez hozzátartozik tehát a napi elcsöndesülő imádság.
Minél több idő jut rá, annál jobb. Tudvalévő, hogy egy elfoglalt
családanya nehezen teremti ezt meg, de ha törekszik a tetteit
imává alakítani, ha egy-egy fohászban igyekszik kifejezni igazi,
őszinte szeretetét Isten iránt, az is jó. Természetesen azért min
dig keresnie kell a legapróbb alkalmakat is az Istennel való
csöndes együttlétre.

Mit jelent ez a fajta élet, a lelki élet a gyakorlatban, a hétköz
napokban?

Emberi és isteni élet Két sík áll a rendelkezésünkre. A földi, az emberi élet síkja és
a természetfölötti, isteni élet síkja. A lelki élet azt jelenti, hogy
igyekszünk ezen a természetfeletti síkon minél huzamosabb ide
ig megmaradni. Mert nem könnyű. Állandó tudatos odafigyelés
re, erőfeszítésre van szükség. Jézus megmondta: "aki utánam
akar jönni, vegye föl keresztjét minden nap és úgy kövessen"
(Lk 9,23).

Nézzünk egy hétköznapi példát magyarázatképpen: Egy in
zultus éri az embert (például valaki durván nekem jön, megüt,
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Megtérés és
megtisztulás

vagy megsért stb.). Ha nem is foglalkozom vele, vagy mérgelő

döm kicsit, vagy valamit jólodamondok az illetőnek - ez em
beri reakció. Emberi síkon, emberi módon reagálok. Ha a lelki
élet, a természetfölötti élet síkján mozgok, akkor megszűnnek a
jogok, a "szemet szemért" törvénye. Ezen a síkon minden a sze
retet alapján történik. Úgy reagálok, ahogy Jézus tenné a he
lyemben, ahogy 6 tanította: "szeressétek ellenségeiteket, imád
kozzatok üldözőitekért" (Mt 5,44). Ez tudatosságot, sokszor ko
moly erőfeszítést kíván, hogy legyőzzük például a fellobbanó in
dulatokat és szelíden, irgalommal, megbocsátással forduljunk a
másik felé.

Próbáljuk meg ilyen szemmel végigolvasni az Evangéliumot:
mindig türelmesnek lenni; sosem mondani rosszat senkiről; nem
szidni, nem bántani senkit; mindig megbocsátani; nem mérge
lődni; mindenkihez (ellenség!) szeretettel fordulni stb. Vagy gon
doljuk végig a Boldogságos Szent Szűz életét, aki a legtökélete
sebben követte Jézust. Hamar rájövünk, hogy hányszor csupán
emberi módon viselkedünk és már nem élünk a természetfeletti
síkon. Nem könnyű megmaradni az isteni élet síkján!

Amíg valaki lusta az erőfeszítésre, addig nem is lehet. Amíg
valakiben kevés az alázat, hogy beismerje, megtérésre és
hosszú-hosszú tisztulásra van szüksége, addig nemigen tud
megmaradni a lelki élet síkján. Ha azonban valaki egyszer le
győzi lustaságát és nekiindul, vállalja bátran az erőfeszítést és a
tisztulás fájdalmát Jézus iránti szeretetből, az az ember máris lel
ki életet él. Ezt pedig bárki megteheti, mert a lelki életet nem
csupán a "nagyoknak", a rendkívüli embereknek találták ki, ha
nem nekünk, hétköznapi embereknek.

Olvasóinknak
/ "

Aldott Karácsonyi Unnepeket

és Boldog Új Évet

kívánunk!
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