
sen, hogy növeked jék és mind ig mélyebbé vál jék . ahhoz állandóan meg kell
maradnia ebben a térségben : beszéln i .valarnlröl" . hallgatn i . valaml re", amit
lsten mond nekünk. Ily en té rségül adta nekünk lsten a Szent lrást. Itt váli k
maradandóvá Iste nhez való személyes viszonyunk. Az Itt szóbanforgó .vala
min " mitsem változtat. hogy a bibliai szerz ö szavának vagy lsten szavának
tek intem-e a Szentírást. Az értelem azonos marad. Isten pontosan azt mond
ja nekünk, amit a szarz ök akarnak mondanl , se többet , se kevesebbet . De
hogy nemcsak egy ember mondja ezt, hanem lsten, ez egymagában teljes
séggel megvá ltoztat mindent . Plátó gondolatainak olvasása kor megértem azt.
amit Plátó Irt és eközben a századokon tú l bizonyos meghittségbe jutok
Plátóval. Megértem őt. De ez annyit jelent , hogy megint egy embert értek
meg. Az evilág i varázsk öt nem pattant szét . A Bib lia olvasásakor fölpetten .
Emberi szót olvasok Megértem. Ugyanakkor megértem az embert , aki írta .
De nemcsak őt . Megértem Iste nt . Egyetértésbe . meghitt viszonyba jutok
Istennel Ez csak a BIbIIánál van így és semmiféle más emberi szónál.

Kirély latvén

A SZENTIRAS ~S AZ ELMtLKEDt8

A mélyebb lelk i életre törekvő emberek minden időben megsejtették azt.
hogy az elmélkedő lmádség útját kell v álasztanlek . Felfedezték azt is, hogy
ezen az úton a lelki olvasmánynek vezető szerepe van. De rnlt olvassunk.
melyik az a könyv . amely ikben egészen kiváltságos módon találkozunk az
Istennel? A Szenti rás az a könyv. amely ik lsten üzenetét tartalmazza. Isten
nagy tette iről beszél és lsten szól általa hozzánk, ezért a lelki olvasmányok
körött az első és legfőbb helyet foglal ja el. Már szent Jeromos ezt mondta
róla: aki nem ismeri a Szentír ést . - vagyis nem Ismeri meg állandó olvasás,
elmélkedés révén , - az nem ismeri Kr isztust. Aki pedig Krisztust nem ls
mert , az Istent sem ismeri meg Igazán. Ez a magyarázata annak. hogya II.
Vatikán i zsinat miért buzdit minden hívöt. hogy tanulja meg a Szentírás állan-

. dó olvas6sa által . Kr isztus Jézusnak fölséges Ismeretét ." (Const.: Del Ver
bum, n. 25)

1) Hogy rneqtaláhuk-e azt, amit keresünk , az attól is függ. hogy milyen
lelkülettel veNZÜll k6zbe • Szentl....t . 61 milyen "Ikülellel olvassuk. Szent
Agoston megtéréBe előtt éveken keresztül vonakodott kezébe venni az lr ást,
amig ré nem döbbent arra . hogya Biblia lsten Ozenetét tartalmazza. Attől

kezdve ugy tekintette a szent könyvek et. mint lsten level ét, amelyet a meny
nyel hazából Irt. számúzetésben él6 gyermekeinek , hogy a hazavezet6 útr a



hív ja, oktassa őket . Késóbb ezt irt i! vallomásaiban : . Legnagyobb élvezeteim
Uram a Te írásaid . . nem hiába Irattál annyi oldalt tltkaldrö l ."

Ha mi is úgy fogadjuk a Szentirást. ahogya földi hazánkb ól. szüleinktől

érkezett leveleket szoktuk fogadn i. vagyis olyan buzgósággal. szeretettel
vesszük kézbe. és olyan f igyelemmel és bizalommal olvassuk sokszor. újra
meg újra . akkor fe lismerjük a Szentírásban az emberi szavak mögött Mennyei
At yánk hangját . Akkor megtapasztaljuk a Szentir és-olvas ás örömét. vígaszát.
mert amikor ezt olvassuk. megbizonyosodunk róla , hogy nem vagyunk egye
düI. Valaki gondol ránk . Valaki mellettünk van, mint jóbarát . mint szerető

Aty a.

A leg főbb gondun k tehát az legyen a Biblia olvasásakor. hogy higgyük
azt. hogy az Irás lsten élő, éltetó szava. mer t O a könyvek igazi szerzője .

Ot. az Irásban jelenlevő Iste nt kivánjuk felfedezni. meghallgatnI. Az isteni
szerzó azonban rejtv e van az emberi szerz ö mögött, miként Betlehemben a
jászolban fekvő kisdedben rejtve volt az lsten, vagy az Oltáriszentségben. a
kenyér és bor szine alá rejtőzik . Ezt tanítja a zsinat i konstitució : .Ahogy az
örök At ya Igéje megtestesült Jézus Krisztusban és emberi természete t vett
le l annak gyengeségeivei együtt. hasonlóképp a Szentírásban az Isteni gon
dolatok az embe ri sz ö formájában jelennek meg: (Dei Verbum, n. 13)

Hogy valóban ez a hit vezet bennünket a Szentírás olvasasakor. kitűni k

akkor , amikor nem találjuk meg azt. amit keresünk. és mégse unjuk meg a
keresést . Nem bottunk meg az első nehézségen. nem hagyjuk abba az olva
sást. ha nem értü nk valamit , vagy már túlságosan is ismerjük. A nehézségek
megoldá sa, a homályeloszlatása sokszor a tudomány és a segédkönyvek fe
ladata. Ezért szükséges ismernünk a biblikus tudományok le gfőbb ered
ménye it . mle lótt a könyvek olvasásába kezdenénk. Nem kell azonban túl sok
i d őt veszíte nünk a bevezető és magyarázó olvasmányokra. A lényeg az. hogy
a Szentírást olvassuk mindíg újra. meg újra . Nem szüksé ges, hogy minden
nehézség megoldását azonnal megtaláljuk. Azt jegyezzük meg. amit megértet·
tünk. és mellőzzük azt. ami t még nem értü nk, mert elsősorban arra kell töre
kedn ünk . hogy hittel és szeretettel olvassuk, mint lsten szavát .

Ez a hit és szeretet azonban a kegyelem m üve, kegyelemből fakad. és
kegyelem álta l növe kszik. A segédtudományok. magyarázó olvasmányok olya
nok. mint a lámpafény a sötétben. A kegyelem vi szont olyan, rntnt a nap.
mely a Szentírás minden lapját a legutolsó és legkisebb pontig beragyogja.
A kegyelem rnúve, hogy az olvasás elótt. alatta és utána lelkünkben kigyull ad
az örök fény. és valami hasonló vonzódá s, lelkesedés támad bennünk. mint
az emmauszi tan ítv ányokban. akiknek lelkét átaiakitot ta Jézus lrás-rnaqyará
zata. . Ugye lángolt a szivü nk, - mondták egymásnak - amikor útközben
beszélt hozzánk és kifejtette az lráaokat?" (Lk 24,32) Ezt a kegyelmet, hogy
a Szenti rás Iránt lelki buzgóság ot érezzünk, egész életünk folyamán kémünk
kell . és a kegyelemmel közre kell müködnűnk a Szentirás hüséges olvasée á
val és tanulmányozásával.
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2) A kegyelemmel való közreműködés kérdése felveti azt a problémát,
hogy milyen módszerrel, milyen sorrendben olva.uk a SzentlrA.t?

A legtöbb hivő számára a liturgIku. olvasás a kezdet. Az egyházi év rit 
mudba alhelyezett szenti rási szövegeket olvassuk együtt az Egyházzal a
misekönyvben és a breviáriumban . Akkor bevezetést nyerünk az üdvösség
történetébe. Felfedezzük. hogy az a ml üdvösségünk története ls.

A másIk a kurzlv olvasás módszere . Vagyis folytatólago..n végig olvassuk
a Szentirást, több évre elosztva . mindennap olvasva valamit. Már ez az olva
sás ls sok mindent felfedeztet velünk. Igaz sok problémát ls támaszt. melyre
csak késöbb találjuk meg a választ. Altalában jobb . ha a folytatólagos olva
Bésn61 nem a nyomtatásban megjelent sorrendet vesszük alapul. hanem a
könnyebben I§rthető szövegekkel kezdjük . A négy evangélium. Apostolok
Cselekedetei. történelmi könyvek olvasása könnyebb . mint a prófétáké. Pál
levelei I§s a Jelenések Könyve. Ugyancsak hasznos. ha az egyes könyveket
az Időrendi keletkezés sorrendjében olvassuk. Még szent Pál leveleit. és a
prófét6kat ls akkor értékeljük Igazán. ha Időrend i sorrendben Ismerkedünk
meg velük . Igy fedezzük fel a kinyilatkoztatás fokozatos fejlődését.

A harmadik olvasás i módszer az elml§lkedó olvasás . Rövid. összeszedett
lma után figyelmünket egy könyvre . egy levélre. egy szövegre Irányitjuk és
bővebb magyarázatok nélkül próbálunk behatolni az Irás értelmébe. Meglátá·
salnkat . problémáinkat. esetleges megoldásainkat feijegyezzOk. Ennél a mód
személ ls jó arra vigyázni . hogy párhuzamosan olvassuk az ÚJ· és ószövet
séget. A központ Jézus élete. az evangéliumok. Viszont Jézus életének ese
ményel . tanitása gyakran utalnak a prófétákra. az ószövetségi szent történe
lemre . Ezért az evangéliumok olvasása a prófétákhoz vezet minket. a prófé·
ták pedig az ószövetségi történelmI könyvekhez és a törvénykönyvhöz. Hogy
még jobban megl§rt8ük Jézus hallgatóit: milyen életszabályok. Imádságok él
tették őket. az evangéliumok a zsoltárokhoz és az ószövetségi Bölcsesség
könyvekhez Irányitanak minket. Az Apostolok CselekedeteI. LeveleI. a Jelené
sek Könyve pedig Jézus életének folytatását Jelentik az Egyházban és az Egy·
ház által.

A negyedIk módszer a Szenti r'. tanulm'nyoúu. Ebben segitségünkre
lehetnek a magyarázó könyvek. és a szentIrásI konkordancia . A tanulmányozás
célja. hogy egy-egy könyvet, szöveget jobban megértsünk. annak keletkezését.
betúszerlntl értelmét és összefüggéseit ls lássuk . Vagy pedig végig klsérűnk

egy-egy szentirási témát a fejlődés utján. Időrendi sorrendben a klllönböző

szentIrásI könyveken keresztül. Ilyen témák például : az Igéret. szövetség .
szsbadlllás . Isten országa. bűn. kiválasztás . Isten népe. a szent és jóságos
lsten. megtérés. meaelás. hit. megigazulás témáI és még sok más.

Viigül az 1m6d16go1 olYUál módszere a legfontosabb. Meg kell tanulni
IrMdkoznl a Szentlrás szövegével. és Imádkozni a BIbIlából fakadó Isteni
Indités alspján . Tulajdonképpen a felsorolt olvasási formák nem egymásutánt
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jelentenek. Ezeket párhuzamosan is lehet végezni és ezek kölcsönösen kleq é
szítlk egymást. de végül is el kell hogy vezessenek bennünket az Imádság
hoz. Miután asztal mellett. könyvek. Jegyzetek segítségével tanulmányoztuk
az Irást. vagy olvastuk. hallgattuk a szent liturgia alkalmával. elérkezik az
ldö, hogya hívő ész kutatása. de még a tanító, magyarázó Egyház szava
mellett lelkünk mélyén arra figyelünk : mit akar az lsten mondani nekOnk:
a csendben. az Imádság magányában. a Szentíráson keresztül. Erre buzdit
minket is a zsinati konstitució szent Ambrus szavaival : .Amikor a Szentrrást
olvassuk. Isten szól hozzánk. és amikor imádkozunk. ml szólunk Öhozzá."
(Dei Verbum. n. 25) Igy jön létre a párbeszéd lsten és az emberek körött.

3) Igy lesz a SzentírAs olvasáse karácsony e ml szilmunkra. Karácsony
titkát szent János evangéliuma igy fejezi ki: .Az Ige testté lett és közöttünk
lakott: (Jn f.14) Tulajdonképpen mióta ember van a földön . minden vallás
azt kutatta . hogyan találkozhatna az ember az Istennel. hogyan közeledhetnek
egymás felé az lsten és az emberek. hogy végül is találkozzanak? Vajon az
Istennek kell-s leereszkednie az emberek közé. vagy felemelkedhetnek az
emberek lsten világba? Ez a központi problémája minden vallásnak. mltologi
ának és kinyilatkoztatásnak. Karácsony éjszakája hozta meg a kielégitő vá·
laszt erre a kérdésre. Mert azon az éjszakán világrengető esemény történt
a földön. az emberek életében. A teremtés és az élet Ura eljött közénk . Az
lsten Igéje . aki öröktól fogva volt. aki által minden lett. fölvette a ml em
beri testünket és közöttünk lakozott.

De miért jött közénk. miért lett emberré az lsten Fia? Azért jött. hogy
visszatérve a Mennyei Atyához. ne egyedül menjen vissza . hanem mindazok
kal együtt . akik befogadták Ot. akik hittek benne. Ker6c80ny titkának ez •
kettő. mozgaime: az eljövetel és a visszatéré•• határozza meg a mi vallásos
életünket. Istennel való kapcsolatunkat. Először az Isteni Igének kell eljönnie
hozzánk. a mi egyéni életünkbe és nekünk fogadni kell Ot. hogy O legyen
életünk világossága. Ha engedjük. hogy átalakítsa. megváltsa szivOnket. gon
dolkozásmódunkat, tetteinket. csak akkor tudunk Vele együtt visszatérni a
Mennyei Atyához . Csak akkor tud O úgy fogadni minket. mint szeretett
gyermekeit.

Ez a törvény érvényes nemcsak az egész emberiségre. nemcsak mindegyi
künkre külön-külön, hanem az Igazi Imaéletnek. Imáddgnak ls ez • titke. Ha
meg akarunk tanulni Imádkozni . vagy az imaéletben előre akarunk haladni .
ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Sokan azért nem tanulnak meg Imád
kozni. mert imádságuk nem egyéb . mint állandóan Istenhez Intézett beszéd.
kérés. könyörgés . Allandóan övék a kezdeményezés és várják. hogy lsten
majd meghallgatja óket. Pedig az igazi Imádság feltétele az. hogy először az
lsten szóljon hozzánk. Elóször az isteni Igének kell hozzánk jönnie. és nekOnk
hivő. készséges lélekkel kell Ot fogadnunk. meghallgatnunk. Csak ezután tu
dunk felemelkedni hozzá. csak akkor tudjuk. hogyan kell hozzá szölmmk. mit
kell tőle kérnünk, mit kell neki mondanunk .
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4) De hogyan és mikor jön és szól hozz ánk az ls ten? Fentebb láttuk. hogy
a Szent/rás egészen kiváltságos módon tartalmazza lsten szavát. üzenetet .
ezért egészen biztosan lsten szól hozzank, és közeledik felénk . amikor a
Szentirást olvassuk. Ezért az imádság elsó lépcsófoka a Szentírás olvasása.
Láttuk azt ls . hogy rnllyen lelkülettel. milyen módsze rrel kell olvasnunk az
Irást. hogy felfedezzük az emberi szavak mögött Mennyei Atyánk hangját .
Nem elég azonban az egyszerü olvasás . Az olvasott szavak mélyére ls kell
hatolnunk.

Ez az Imádság második lépcsőfoka: az elmélkedés . Elmélkedés nélkül az
olvasás olyan könnyen unalmassá . szárazzá, eredménytelenné válik . Mit ér
állandó olvasással eltölten i az imádságra szánt idot. anélkül. hogy azt rneq
tontolnánk és a mélyére hatolnánk? Mit használ Jézus szavait. tetteit. vagy
a próféták. apostolok szavait. tetteit olvasással átfutni. anélkül. hogy szorqal
masan össze ne hasonlitanánk a mi életünket . lelkiállapotunkat azzal a taní
tással . példával . amelyet a Szentírásban találunk? Végül. mit ér mindez. ha
nem törekszünk életünket . tetteinket . szavainkat. az isteni útmutatás szer int
rendezni? Ne gondol juk azonban. hogy az elmélkedés csak valami spekulatív
értelmi megfontolást és akarat i elhatározást jelent. Miként hittel. bizalomma l
és szeretettel kell olvasnunk a Szentirást. hasonlóképp az elmélkedéssel
Krisztust akarjuk egyre jobban megismerni. megszeretni és követni. Az el
mélkedésben az a hit vezet bennünket. hogy Jézus nem valami ködbevesző

történelmi személy . hanem élé valak i , aki az ajtóban áll és kopog . Bebocsá
tást kér életünkbe. személyes kapcsolatot akar velünk teremteni. Amikor el·
mélkedünk. akkor fogadjuk Ot be. és azt akar juk tőle megtudni. hogy mit
gondol O rólunk. és mit kiván télünk (Jel 3.30J

Az olvasás és elmélkedés ezért kölcsönösen kiegészi t ik egymást. A
Szentirás olvasása nélk ül hiába gondolkozunk azon. hogy mit teg yünk lsten
szolgálatára . vajon mit kíván tőlünk az lsten, mert csak tévedésbe. túlzá sba.
üres képzelődésbe esünk . Sokan azért nem imádkoznak . mert nem szeretik
az emberré lett lsten Fiát : Jézust. és azért nem szeretik . mert nem törek
szenek arra . hogy megismerjék . A megismerés útja pedig. mint láttuk az.
hogy olvassuk a Szentírást. és elmélkedjünk felette . Akkor rádöbbenü nk arra ,
hogy Jézus szeret bennünket. és a mi le lkünkből is viszontszeretet fakad.

Az elmélkedés által ugyanis a Szentírás olvasása életté válik . személy es
ismeretté és szeretetté. A Szentirásból megismerhetjük Jézus életét. szavait.
tetteit. ha pedig elmélkedünk fölötte . akkor Jézus életének mélyebb lernere
tére és szeretetére jutunk. bizalmas kapcsolatba kerülünk a láthatatlan lsten
nel. Akkor az isteni szeretet Igéje eljut hozzánk. nemcsak az értelmünklg.
hanem a szivünkig. és akkor csodálatba ejt bennünket a rni Istenünk jósága
és emberszeretete. Feltesszük magunknak a kérdést : ml legyen a mi válaszunk
erre az IstenI NÓra? Szent Agoston igy biztat bennünket : .Engedd. hogy az
lsten szava megragadja szívedet. engedd . hogy birtokba vegye. és í éltéke-
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nyen ő rk ö dj é k Felett e: Ha engedjuk. hogy az lsten Igéje átjárja qondolataln
kat. vágyainkat. érzéseinket . akkor az lsten Igéje testet Olt bennünk. mert
lsten gondolatait . szándékait magunkévá tess zük. Megengedjük. hogy felgyúlt.
sa bennünk szeretetének tüzét.

5) Csak ezután tudunk igazán II Mennyei Atya felé forduln i . csak ekkor
tudjuk . hogyan kell Ct kérni. hogyan kell hozzá szóln i Ez az Imáds6g hannadlk
lépcsófoka. amikor Jézus által . Jézussal együtt sz élunk a Mennyei Aty ához.
hálaadó. könyörgő . reménykedő . imádó. engesztelő . szeretö szavakkal. Hogy
termékeny legyen az olvasás és elmélkedés. szükséges. hogy ilyen imádság
kövesse. Mit ér különben az olyan olvasás . elmélkedés. amelyből nem fakad
buzgó imádság? Csak üres eszmefuttatás . vagy érzelgősség lesz belőle . Vagy
azt [elent l , hogy nem hallgattunk igazán és figyelmesen a hozzánk szól6 lsten
re a lelk iolvasás és elmélkedés alatt . ezért nem tudjuk . mit kell mondanunk.
Vagy csak szavakat mondunk . de a szlv űnk távol marad Istentől (Mt 15.8)
és nem vagyunk képesek arra. hogy bizalom mal beszéljünk a mi Atyánkkal.
Talán búneink miatt söté tsé g üli meg lel künket. és sztv ünk megkeményedett.
érzéket lenek vagyunk a le lki dolgok iránt. Akkor is könyöröghetünk bOnbén6
szívve l. mint az evangéliumi vakok. bénák. sánták. búnösök: könyörülj rajtam
Uram. emlékezzé l meg rólam. Uram .. . (Lk 23.42 : Mt 9.28)

Ez az imádság nem jelenti azt. hogy állandóan szavakat mondjunk. lsrné

telgessünk. Már az emberek életében ls tapasztalható . hogy barátok . szerel 
mesek között a beszélgetés nemcsak szavak kicserélésében áll . Vannak köz
ben csendes percek is . A csend sokkal ékess zólóbban mondhatja el Ist ennek
a mi szegénységünket . bűnbánatunkat . mint a szavak áradata . Vagy jobban
kife jezheti vágyakozásunkat. kérésünket . beleegyezésünket az C akaratába ,
mint a sok sz ó.

Miközben szóval vagy csendes önátadással igy válaszolunk az lsten sza
vára. elj utunk az Imádság negyed ik fokára : a szemlélődésre . MI a jellemző

vonása a szemlélődésnek . kontemplációnak? Nehéz megmondani . mert ez az
lsten és minden egyes léle k külön ti tka. legszemélyesebb kapcsolata. Min·
denki saját ter mészetének megfelelően tapasztalhatja . és nem igen tud ja
szavakkal kife jezni élményét . A szemlélődés Istennek Ingyen ajándéka. mely
II fáradt lelket fe lüdlt l. a lelk ileg éhezőt táplálja. a szárazet feihev ít I. elfeled
teti vele a földléket . csodálatosan megerős í t i és vigasszal. örö mmel tölti el.
A szemlélődés abban áll . hogy fe lismer jük a hit fényé ben ls ten [elenlété t.
közelségét és így találkozunk Vele. személyes ismerősü nk lesz. Egyre jobban
felfedezzü k. hogy lsten nem valami eszme. hanem élő személy . aki szeret
bennünket. és mindíg velünk van.

6) Miután megkaptuk ezt a kegyelmi látogatást. ezt az isteni fényt. az égi
vendég látsz61ag távoz ik . Ne tekintsük kisemmizetteknek magunkat. ha a rö
vid látogatás után . mintha magunkra maradn6nk. Mindez javunkra válik : érke
zése éppuqy, mínt távozása . Azért Jött. hogy világosságot, erőt. vigaszt hoz-
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zon. és azért távozik. hogy most pedig ml cselekedjünk a megismert Igazság
szerint , és hogy óvatosságra tanitson, nehogy a kapott kegyelmek felfuvel 
kodottá tegyenek minket. Ha mindig tapasztalnánk az isteni vendé g [elenl é
tét, akkor azt nem tekintenénk ingyen ajándéknak . hanem természetesnek.
A szeml élöd és kegyelmét mindenkinek meg akarja adni lsten. de csak akkor .
amikor jónak látja, annyi Időre . amennyire neki tetszik. Ha mindig je len volna .
és állandóan tapasztalnánk jelenlétének vígaszát, azt hinnők, hogy Itt a földön
van maradandó városunk . és nem keresnők az el jövendót. (vö .: Zsid . 13.1 4}
O megengedi . hogy rövid ideig Izleljük látogatásának édességét. de mielőtt

kielégültünk volna, távoz ik . Mintha azt mondaná : Kevéssé Izleltétek. hogy
.mlly jó az Ur" ; ha el akartok teln i jóságommal. fussatok utánam. hogy t i ls
ott legyetek, ahol én vagyok, az Atya [obbj án. Ott látni fogtok szemtől szem
be. nemcsak tükörben ; te ljes lesz szívetek öröme, és azt senki sem vesz i
el tőletek. (vö .: 1 Pet 2.2-6: 1 Kor . 13,12 ; Jn 16.22)

Az Imaélet négy fokozata tehát nem jelent egyre növekvő buzgóságot.
nem Jelenti az Istennel való találkozás egyre fokozódó örömét. vigaszát. In·
kább azt jelent i. hogy egyre jobban ráhagyatkozunk az Istenre. az O hátal 
mára és szeretetére. Ez az önátadás gyakran inkább belsó mrazságg81 jár
eg yütt, mint lelkesedéssel. Ez a szárazság is arra tan it. hogy mindent ls ten 
tól várjunk . és mondjunk le az önmagunkba vetett bizalomról. M i olvasunk.
elmélkedünk, Imádkozunk elsósorban és lényegesen az Istenért de. Isten ln
gyen kegyelméból. az O kezdeményezésére és hívására. Az imaélet értéke
nem ffigg attól a lelki megelégedettségtől, élvezettől. amit i dőnként talál 
halunk benne. Az Imaélet nem azt jelentI. hogy Istent a mi érdekeink. kíván
ságaink. vágyaink szolgájévá tesszük . hanem azt hogy az imádság minket
tes z lsten szeretetének szolgáivá .

Nem a nagyszerü és felemelő gondolatokra . sem az érzel mekre és érzé
kekre épül az imaélet négy fokozata, hanem a hitre és bizalo mr8. Nem számit
az. hogy mit érzünk . milyen nehézségeket tapasztalunk. mert a hit elsőso rban

engedelmességet jelent, és feltételezi a mi türelmes és kitartó v érakozé
sunkat . az Isteni látogatás utáni vágyakozást. O sokszor lem ondat minket
vágya inkróI. hogy csak az általa kiválasztott időben tel jesüljön kér ésünk. Ha
végül. sok várakozás után. értelmünk nem tudja megállapitani. hogy micsoda
hasznot merítünk az imából. és semmit se talál. ami lekötné, hlt ünk akkor
ls biztosi t mi nket arról. hogy közel van hozzánk és szeret bennünket Valaki.
akit érzékeink nem tudnak felfogni ezen a földön.

Bár az érzékek. érzelmek ls részt vehetnek a kontemplációban. de Igazán
csak a hi t éjszaUJ6ben, és a hit éjszakája által találkozunk Istennel. Sohase
r évessz ük tehát össze az élö hitet az érzékelhető hittel. A hit éjszakájában
vagyunk akkor. amikor nem érezzük az Úr jel enlétét. közelségének édességét.
és mégi s engede lmeske dünk Neki. hiszünk benn e. anélkül. hogy látn ánk. (Jn
20.29; 1 Pet. 1,8-9) M inden éjszak a. melyen átmegyünk az imaéletOnk folya-
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mán. arra kötelez bennün ket. hogy újra kilejezzük bizalmunkat az egyetlen
szabadltónkban. az Istenben . Kifejezzük bizalmunkat annak ellenére. hogy a
föld ies emberi értelme és érzelme számára nincs semm i biztató . megnyugtató
támaszpont . Ez a hit. ez a bizal om egyúttal a ml szeretetünk jele. Igy lesz
a hit, remény és a szeretet az imaélet mindegyik fokának jellemző vonása .

7) Végül ne feled jük . hogy az imaéletnek van két fontos megnyilatkozása:
a magán lmáds'g és a liturgIkus Imádság. Ez a kettő egymást kleg észlti és
egyik sem hanyagolható el. Az elmúlt ötven év alatt . ahogy erősödött a litur
gikus mozgalom. komolyellenvetések hangzottak el a liturgikus imádság
elle n azok részéről . akik az egyéni. szemé lyes imádságot védelmezték és
fél tett ék. Félelmük forrása az volt . hogy egyesek azt hirdették. a rné
Iyebb imaélet biztos tt áa ára elég. ha tev ékenyen bekapcsolódnak a liturgiába.
és nincs szükség más imára a közös isten ti szteleten. liturg ikus imákon ki vül.
Jézus ugyan is - érvelnek ezek - az Egyház liturgiáján keresztül fol ytat ja
rneqv áltö , megszentelő múködését. A szentmíse. a szentségek által közeled ik
fel énk . tan it. árasztja kegyelmét. és felemel magához minket . Ezért a li tu rgi
kus imádság mi nden más imádság felett van . és nem hasonlítható össze a
mi személyes Imádságunkkal. Már az lsten Igéjének olvasása. hall gatása a
szent liturgia alkalmával előbbre való. mint a magán olvasás. mivel az Egy·
házra bizta Jézus az Igét . az Egyházban kell azt hirdetni . magyaráz ni és rneq
hallgatnI.

XII. Pius err e azt fel el te a Mediator Dei enc ikl ikában. hogya lelki élet
alapja az Istennel való személyes kapcsolatban fogant Imádság. Enélkül elkép
zelhetet len a llturqiában való méltó részvétel. személyes odaadás: követ
kezésképp. az egyén számára gyümölcstelen a liturgia egész objektiv vil ága.
A II. Vat ikáni Zsinat pedig világosan megfogalmazta az Egyház taní tását:
nincs ell entét a liturgikus és a magán lma kör ött . sőt a kettő egymást kölcsö
nösen kleq észlt l. és együtt vezetnek bennünket az imaélet négy l épcsőfokán .

(Sacr osanctum Concilium n. 11·12)

Nincs az a magán/ma, amelyben a lélek egyedül és elszigetelten állhatna
lsten elótt. Sohasem vagyunk egyedül a Szenti rás olvasása . elmélkedése al
kalmával se. még ha be is zárkőzunk szobánkba. mert nem vághatjuk el ma
gunkat azoktól , akik előttünk olvasták az Irást. elmélkedtek felutte. vagy akik
ugyanabban az id6ben elm élkednek. mint mi. Amikor a Szentirást olvassuk
és fe lette elmélkedünk. kapcsolatba kerülünk az Egyházzal. az él6 hagyomány·
nyal . és nem te hetünk minden kitől független felfedezést . Továbbá minden
kérés ünk és Imánk értékének és lsten előtti elfogadhat6 ságának forrása az.
hogy Jézus által. Vele és Benne mutatjuk be az Atyának. Az Atya el6tt csak
egy kedves és elfogadható Imádkozó lehetséges : Jézus Kr isztus. a titokzatos
Krisztus . a f6 és a tagok egyes Olt IméJB.

A magánlma vllágét tehét a liturgiában való részvétel teszi laten eI6tt
kedvessé. Másrészt a magán lma álta l létreh ozott spontán odaadás. és buzgó-
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ság le 511 gyumolcsozövé ill egyén szamara i1Z objektí v Ii lurglat A maqanirna
és il liturgikus lma ezért kölcsönösen kiegészítik egymást. hogy együtt való
sítsák meg bennünk az Ige megtestesü lését és a mi felemelésünket. rneq
szentelésünket . Igy válik való ra il karácso nyi mis ztérium a ml imaél etünkben:
az lsten Igéje eljön hozzánk a Szenti rás olvasása, átelmélkedése révén. De
nem azért jön . hogy elvesszen bennünk . hanem hogy velün k együtt tér jen
vissza az Atyához . rnlután összegyüjtött . megtisztitott. megvilágosltott és
megszentelt minket. hogy Jézussal együtt At yánknak szólítsuk Ot. és szem
l éllük, amint kinyil atkoztat ja magát nekünk. Itt a föld ön még csak homályban,
a hit éjszakájában találkozhatunk Vele , de el fog Jönni a nap. amik or sz ínrő l

színre láthatjuk.

HOGY AN ISMERTESSDK MEG KISGYERMEKDNKET A SZENTlRASSAl?

Gyermek ünk már jol ismer i a temp lomol Tudja . hogy az lsten házába
lépve . e l ső köszöntésünk a térdhajtással az oltárszekrényben lévő Úr Jézus
nak szól. Tudja . hogy mi az oltár, mire való a szcsz ék. azt is csendben tud ja
kivárni . míg édesanyja vagy édesapja a szentgy ónását elvégzi. nyugodtan ül
a helyén. míg sz ülő]e szentáld ozáshoz járul . Az egyház nagy ünnepeit is ve
lünk már többször megünnepel te . látta a karácsonyi betlehemet. a keresztút
állomásait. a szents lrt a templomban. a nagyszombati fel támadási körmene
tet. Azt is látta már . hogy mint keresztel ik meg a kisbab át . Ha temet ésen
nem ls volt vel ünk, de biztosan kivittük halottak napján a temetőbe és ve
lünk imádkozott elhúnyt szerette inkért.

Ebben az évben egyik feladatunk az lesz. hogyelőkészítsük az Úr Jézus
életének részletesebb megismerésére. Ennek az e lőkész í tésnek első szaka
szában az ószövetségi bibliai történeteket kell végig vennünk . Nem egy temp 
lomban megtalálható olvasóállványon a Biblia . Ha nincs Ilye n Bibl ia. rnutas
suk meg kisgyermekünknek közelebbről a mise könyvet. Hiv juk fel f igye imét
arra , hogy minden vasárnap a szentmise közben kétszer is felo lvas a pap a
szentírásból egy-egy részt és a szentbeszédben ezeket a részeket fe jti ki a
híveknek . Miért olvasta tja és magyarázza az egyház ezeket a részeket ? Miért
csókol/a meg a mi sekönyvet a pap, miután az evangéliurnot felolvasta? Azért .
mert a Biblia. a Szentírás szent könyv . Azt is elmondhatjuk kisgyermekünk
nek. hogy a Bibli át a zsinat napjaiban minden ülés előtt ünnepé lyes menetben
vitték a Szent Péter bazilika közepén elhelyezett díszes oltárkára , és a Bibli a
a tanácskozó püsp ökök között magát az Úr Jézust képviselte .

A Biblia az lsten könyve. Hogy miról van benne szó? Arról. hogy a jó
lsten miképpen készítette elő a zsidó nép történetén keresz tü l az Úr Jézus
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