
A KIS ÚT
Leánykoromban mély vallásos életet éltem. Lelki haladásom

volt a legfőbb problémám. Örákat töltöttem imában, elmélkedésben.
és a legkeményebb önmegtagadásokat választottam. Mégsem let
tem- apáca, hanem férjhez meniem. Seerettem és szetetem. az ura
mat. Azt azonban látnom kell, hogy most távolabb vagyok az
Ú ristenlől. Néo» gyermekem van. Hajnaltól éjfélig helyt kell
állnom imeüettük; Édesanyám is nálunk van és bizony beteg,
ezért úgy érzem, nem fogadhatom el férjemtől, hogy ha már
anyámat tartja, még valami segítséget is fogadjon mellém, Ha
este hazajön, szereinélc számám, derűs, csendes órákat biztosita
ni; azt előre meg kell dolgoznom napközben, igazán nem érek rá~

hogy órákat imádkozzam és ami az önmegtagadásokrIt illeti, szé
gyele1n magam, de őszíntén szólva még csak nem i~ gondolok
rá, hogy valami önmegtagadást gyakoroljak ....

Milyen jó, hogy még lányko- gyon jól van. Csak egyetlen egy
rában ilyen szép lelket imádko- ne volna; hogy ezért Iatentől

zott és elmélkedett ki magának, távol érzi magát. Isten küldte
meg hogy- önként vállalt ön- a f~rjét, Isten küldi a gyerme
megtagadásaival az Úristen ke- keket, Isten küldi édesanyjának
gyeimének befogadására ilyen a betegséget, amikor őket szol
alkalmassá tette magát... Lám, gáJja, Isten akaratát szolg álja,
mégcsak nem is tudja, milyen Ha édesanyjához kedves, kész
helyesen, és igazán az Úristen séges derűs és így megkönnyí
útján jár. Talán nem is szabadna ti szenvedéseit és nem érezteti
megzavarni ezt az őszinte alá- vele az így keletkező munka
zatosságot, de egy-két dolgot többlet terhét, - ha gyermeke
mégis korrigálni kell és azért inek derűs, növesztő-fe.ilesztő

tudatossá kell tenni az egészet. gyermekkort biztosít és nem so-
Imádkozni és elmélkedni nem pánkodik Istennek minden új

hogy órák hosszat kell, de min- kis teremtményének érkezése
dig és állandóan. Ezt lehet mun- kor, hanem ölelő két karjával
kaközben Ül, röpimákkal imasó- vonja szivéhez, - ha az urá
hajokkal. Amikor keresztet raj- nak szép, kényelmes, derűs,meg
zol kisbabája grizpépje fölé, Is- nyugtató otthont tud csinálni-
tentől kér áldást a gyermek ó, ide nem kell más, csak cso
egészségére, amikor tiszta in- korba foglalni a virágokat és
geeskét ad rá, lelkének tisztasá- Isten oltárára tenni. Egy gon
gát kéri Istentől, amikor piros; dolattal reggel, egy gondolattal
álomittas, arcát látja, megköszö- este, egy gondolattal, amikor
ni Istennek ezt a szép kis em- baj van, egy gondolattal, ba
berbimbót.. . ima lehet itt az öröm van, egy gondolattal, ha
egész élet, anélkül, hogy egy kellemetlen vendég jön, egy gon
percre is elvonuljon a családjá- dolattal, ha valami nagyon kel
tól. lemesről kell lemondania: Iste-

Nem gondol önmegtagadásra, . nem, Neked, Érted!
arnikor gyermekei igénybe ve- Nemcsak szőrzsákban és osto
szik egész napját, beteg édes- rozásban lehet önmegtagadást
anyja' helyütt is dolgozik, ne- gyakorolni, van aszkézise a mo
hogy ő terhére legyen vejének. solyuúsnuk is. A ma ernberétől

J ól van asszonyom, nagyon-na- ezt kívánja az Isten. (t)
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