
BeJon Gellért

A VILAGlAK LELKI ÉLETE
Nemrégiben azzal a kéréssel állott elő valaki, hogy meg kellene

írni a világban élő keresstények aszkétikáját,
Az a mohó érdeklődés, mellyel az efféle kérdéseket kísérik.

indokolttá teszd, hogy egy kissé belenézeünk ebbe a nem könnzű,

de hálás és nagyon is időszerű problémába. A különös az, hogy ft
kérdés időszerűségét nemcsak az iránta megnyilvánuló érdeklő

dés biztosítja, hanem - úgy látaeik - a mcstanában már csak
jelekkel beszélő Isten is. X. Pius pápa szenttéavatásában ugyan
is -,,- akit joggal nevezhetünk a Iaikális életszentség pápájának
-de méginkább az Immaculata egyre elmélyülő kultuszában vol
taképpen a világban élők között akarja a mélyebb lelki életet, el
terjeszteni.

-Ha teháta világban maradóktól kívánunk magasabb lelki
életet; akkor a világi élet különleges helyzetét kell tekintetbe' ven
ni a lelki könyvekben, nem pedig a világtól elvonuló szersates
életét; És éppen ez a hibája ft legtöbb lelkiéleti könyvnek, hogy
rendszerint szerzetesek Irták és írják - amint ed a szentség
hírében elhunyt Jaegen' felpanaszolja -a világfak számára írt út
mutatójában. * De amit Jaegen elkerülni akart, éppen abban a 
ha szabad mondani .:.-. hibába esik bele maga is, mert művének
utolsó mondataiban azt ,szögeZÍ le: "A tökéletesség utáni törekvé
sünkben nagyon fontos az, hogy házasságban él-e valaki vagy
nem." Aranyszájú szent Jánosnak is, akit a laikus életszentség
apostolának neveznek, nem egyszer vágtak vissza hallgatói: De
hát. mi nem vagyunk szerzetesekl És ha arra gondolunk, hogy
világ! szentjeínk rendszerint egy szerzet magányában vagy szer
zetés-szerű elvonultságban fejezték be életüket, akkor az ft benyo
másunktámad, hogy az életszentség valóban nem a világban for
g-olódók kenyere, hanem a világtól menekülőké,

Lehetséges-e életszentség ct világban?

-ez a :kérdés merül fel először. A válasz elvileg' nundig igenlő
volt, g.yakorlatilag azonban tagadónak látszik. Es ezen nem is
lehet csodálkoznunk, hiszen a szentírás is megerősífeni látszik.eet,
"lIa tökéletes akarsz lenni - mond.ia Jézus - men], add ekamid
van .... és jer, kövess engem" (Mt. 19, 21.), Él'> Szent Pál: "Akinek
feles~e (ill: férje) van, arra gondol, amí a' világé, hogyan tessék
feleségének (férjének), és meg van osztva" . (I. Kor. 7, 38.). Az
evangélium szemléletében a "világi gondok" mínt tövisek fojtjilk
el a. kegyelmi magvat (Mt. 13, 22.).~ szóla kriaztusí intJéis:
"Vi.lrYázzatOk tehát magutokra, ho~ el ne nehezedjenek sziveitek ...
11~ élet gondjai között" (Luk. 21, 84).

E mondások nyomán érthetővé válik, nniért meaekültek S'h€lilt-

* H. Jaegen: Der Ka.mpf um d. höchste Gut.
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jeink a tökéletesebb élet vágyától vezettetve e világból B benne a
házasságtól, vagyontúl és egyáltalán a világi gondoktól; és míért .
képzeli el - a tökéletes keresztény élet irodalma a világtól való
elvonulásban a mélyebb lelki élet leheűőségeit. Az Egyház is de-·
finiálta, tehát hívés végett kötelezőleg előírta, hogy a szüzesség
állapota tökéletesebb a házaséletnél. Igy tehát könnyen úgy látsz
hat, hogya világi életkeretek közott nem lehet lelki életet élni.

Ez mind rendjén volna, ha nem csúsznék bele okoskodáaunk
ba egy eléggé nagy hiba. Az tudniillik, hogy a "tökéletesebb"
nek a viszonypárja nem a tökéletlen, hanem a tökéletes, Igy t~·
hát, ha a világtól elvonuló életet tökéletesebbnek mondjuk, ezzel
nem kell, de nem is szabad azt állítani, hogy a keresstények vi
lágban való élete nem lehet tökéletes. És ha belemélyedünk
az evangélium szellemébe, akkor világossá válik ti. Iátssetos ér
telmezések ferdesége. Mert az evangélium szerint, ha némelyeket
"tökéletesebb" életre el is szólít az Isten, a nagy többségtől azt
kívánja, hogy a világban, a világi gondok közöt:t éljen tökéletes
életet.

Már Keresztelő Szent János, a pusztai magány és az önmeg-,
tJagadás embere, ezt a kzísztusí irányzatot képviseli. És az evan
gelisták, mintha csak előre érezték volna a lelkekben égő kér
déseket, hogy előre alapos feleletet uc\,janak kétségeinkre, két na-.
gyon is evilági foglalkozással kapcsolatban szükségesnek tartot
ták megörökíteni a nagy Aszkéta álláspontját. Kéjt olyan foglal
kozással kapcsolatban, amelyben megmaradva mindig lehetetlen
nek látszik benső életet élni, de különösen lehetetlennek látszott
abban a korban. A zsidőság előtt ugyanis a két legmegvetettebb
foglalkozás volt a vámszedés és a zsoldos katonaság. Nemcsak
azért, mert követői az elnyomó hatalom készséges szolgái vol
tak, hanem mert a közhit szerint ezeket a foglalkozásOikat nem )~
hetettistentelenség nélkiiJgyakorolni. Eze,k is kimennek a puss
tJába. "Eljövének pedig a vámosok is, hogy megkeresztelkedje
nek, és mondák neki: Mester! mit cselekedjünk' Ö pedig morrdá
nekik: Semmit azon felül ne követeljetek, ami el van rendelve
nektek. Megkérdezték őt a harcosok iE>: Hát mi mit cseleked
jünJd J'js mondá nekik: Senkit ne bántalmazzatok. se ne zsarol-o
j.atok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal" (Luk. 3, 12-14). A meg
térésnek e nagy prófétája nem kívánja tehát tőlük, hogy hagyják
ott a Ioglalkczáeukat, hanem hogy ott maradva éljenek Istennek
tetsző életet.

Az Úr Jézus sem ment az esszénusokhoz üdvösségével, pedig
ezek az élettől elvonulva valóban jámbor és istenes életet éltek
a maguk szerzetes-szerű közösségeíben, de - a farizeusok nem

. kis botránkozására - "fl vámosokkal és bűnösökkel" "evett -és
ivott" (Mt. 8, 10; 11, 18). Zakeus, a vámos, csak vagyona feléről
mond le, és mégis azt hallja az Úrtól: "Ma üdvössége lett e ház
nak" (Luk. 19, 9). A Jézust kísérő asszonyok sem mondtak lé evi
lági dolgaikról. hanem "E>zolgálának neki vagyonukból" (Luk..8.
B). Bár "fl rókáknak oduik vannak é'saz ég madarainak: fés~(\ik:
az Ember-fiának nincsen, ahová fejét lehajtsa" (Mt, 8, 20) -
mégis annyira gondoskodik övéiről, hogy az utolsó vacsorán meg
kérdezheti: "Mikor erszény, táska és saru nélkül küldtelek üte-
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ket, szenvedtetek-e valamiben hiányt! Azok pedig felelék: Sem
miben" (Luk. 22, 35). Jóllehet sokkal több szegény volt Jeruzsá
lemben, mint amennyi pénz volt a Judásnál lévő erszényben,
nem szóratta szét szentferenci gondtalansággal. Józan mérték sze
rint történhetett az Úr Jézus szegény-gondozása is, mert Judás
utoísővacsoraihirtelen eltávozásáról "némelyek azt gondolták, mi
vel nála volt az erszény, hogy azt mondotta neki Jézus, ... hogy
.a szegényeknek adjon -valamit" (Jánl 13. 29).

És ezt a mértéket tartja szem előtt az Apostol is, mikor
J3dalwzásra szólítja híveit: "Nem úgy (kell végezni az adako
zást), hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek pedig nyo
morűságtok, hanem egyenlőség szerint", (II. Kor. 8, 13). Az Isten
kegyelmét is kéri híveire, "hogy mindenben, mindig teljes elég
ségben" legyenek. (II. Kor. 9, 8). És ezért az elégségért nem kis
ifáradtságú munkát is szabad elvállalni, sőt kell is. "Magatok tud
játok, miként kell minket követni, éspedig' abban, hogy ... nem
ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fárad
ó.ággal, éjjel-nappal munkálkodva, Nem mintha nem lett volna
rá jogunk, hanem hogy magunkat követendő példakép gyanánt
állítsuk oda nektek" (II. Thessz, 7-9). Ezért hagyja meg híveinek:
"Mindenki maradjon meg ugyanabban 'a hivatásban, amelyben
meghívatott. Mint rabszolga hívattál meg'l Ne gondolj vele: de
ha szabad is lehetsz, inkább használd fel azt." (I. Kor. 7; 20-21).

A kinyilatkoztatás szeniléletében nincsen tehát olyan evilági
állás vagy foglalkosás, amelyben ne lehetne ra megváltottlak ke
gyelmi életét élni, legyen az akár a pénzzel foglalkozó vámosé,
vágy' a testi munka idegőrlő menetében benneálló rabszolgáé,

Ez volt a felfogásuk a pusztában remetéskedő szerzeteseknek
is. Szent Pafnuciusról szél a legenda, hogy hOSf>ZÚ pusztai önmeg- '
tagadó élete után szerette volna tudni, milven tölcéleteeség'í fokot
ért már el Isten -előtt. Egy angyal ad neki választ. Első ízben
egy szegény muzsikásra mutat, aki bár korábban rabló volt, de
rablő-társai kezéből egy Istennek szantelt szüzet kimentett s ké
sőbb egy eladósodott szegény családot kiváltott az adósok bör
tőnéből. Később egy családapához irányítja az angyal, aki fele
ségével önmegtartóztató életet élt, de közismert jóságáról és ven
dégsseretetéröl. Végül egy kereskedőre mutat, aki hajóján éppen
alamizsnát hozott a puszta remetéinek. - Más változatában ez a
vándor-legenda az idősebb Makáriusról mondja, hogy Isten a
pusztai szigorúsázban elért életszentségót két házasasszonyhoz
hasonlónakIUondja, akik saját bevallásuk szerint házaséletet él
nek féjojeikkel; de egy födél alatt lakván, nem veszekednek.Ezek
hez fűzik azután a felszólítás.t: "Senkit az életben megvetnünk
nem szabad, még egy rablót va.gy komédiast sem ... Minden élet
módban vannak Istennek tetsző lelkek, ezért bizonyos, hogy Isten
nek- nem ft hivatás van a ruhánk fajtáj,a tetszik, hanem az őszdn
teség ésa stív ssereteté.'

A vildgi lelkiélet jellege

Ha lehet a viláéban lelki élet, akkor az az't irányító útmuta
tásnak is számításba kell vennie a világi élet különös jellegét és
meg kell oldania éppen azokat ft problémákat, amelyekkel a vi-

'509



!ágban élő keresztény ember naponta találkozik. A klasszikus
asskétdkus szabályok éppen ezekben a pontokban hiányosak. Nem
míntha nem érintenék ezeket, de valahogy mel1ékesen, odavetett
s általános módon, .

Ott az általános jelszó: fuss a világtól, Iuse az emberektől,
fuss e világ dolgaitól. Itt pedig épp az ellenkezője áH: benne keJl
maradni a világban, találkozni kell az emberekkel s 'foglalkozni
kell a világ dolgaival. : . ','

Ott az .élet keretét az állandóság, egyöntetűség, zártság és bel
ső összeszedettség képezi, ,és a csend és nyugalom légköre borul
fölé. Itt pedig az élet ssétszórtsáaot, sokféleséget, örökös mozgáat,
kiszámíthatatlanságot mutat, melyekre mindig nvitott rlélekkel és
fris~ alkalmazkodnitudással kell reagálnunk. '

Ott megvannak az önmegtagadások kiérett formái,a belső
élet kialakult külső keretei, a lelki dolgok nyugodt és rendes

-rnenete, Itt pedig számolllunk kell a külső körülmények e1'ŐS7..8
kos uralmával, mely vallásosságunk külső megnyilatkozásait
lehetetlenné, sokszor mások számára bosszantókká, sokak előtt lll'
vetségesekké .teszi.

ott ha valami zavaró körülmény lehetetlenné teszi a belső
életet,. mindjárt szóla szabály: változtatui kell rajta. Itt. pedlig
nagy, sokszor reménytelen kiszolgáltatottságban él a lélek, mellyeI
időhöz, helyhez, helyzetekhez, személyekhez, feladatokhoz a vál-o
testatás lehetősége nélkül kötődik,

. Ott mindig akad valami, ami a lelket ünnepi érzésekbe öl
tözteti, ami az istenességet sugározza és egyáltalán friss benyomá-

• sokkal tölt el. Itt viszont állandóan kisert a profán dolgok lelket
lehúzó uralma, a kis-szerűség mindent elszürkHő pora és az esf"
rnénytelenség unalmakat szülő hétköznapiassága.
~ Szépen fejezi ki a kétfajta életmód különbözőségét Syncletiika

szentéletű apátnő: "Ez az élet tengeri úthoz hasonlít. Miszer.z.e
tasak .nyugodt tengeren járunk, a világiak pedig viharoson. Mi
derült ég alatt megyünk, ők a bizonytalanságban, éjjel. De sok
szor megtörténík, hogy a sötét éjben vitorlázó világiak éberl!légiik
kel és segélykiáltásaikkal épségben vezetik hajóikat a kikötőbe.
míg mi a mi zavartalan utunkon nagYon is biztonságban érezzük
magunkat és ezáltal a lanyhaságba, végül pedig a kárh~'l
ju'tunk, mert eleresztjtík 'az alázat kormányát...

A két életforma erősen különböző jellegét a tökéletes és töké
letlen ellentétéve hegyesítette az emberi gondolkozáa, Nem volna
Ml&ágosan nehéz megmutatni ennek a folyamatnak szellemtörté
tiMi hátterét, Ha csak röviden akarunk rámutatni, utalnunk keH
lá korai középkor Szent Agoston;.,sugallta szellemiségére. mell' a
szellemit élesen elválasztotta a testi' világtól. A platonikus gOIl
dolgozás e meghonosodása végűl is kitermelteazta felfogást, mely
a protestantizmusnak alapelvévé lett: evilág' llolgai.képíelenek
hordozni az isteni ke--velmet, mert lényegükben és gyökerükben
.a bűn uralma alá kerültek.' Ezért nem. szentség a házasság, 'ezért
nem lehet ernber az isteni, éleíközvetítője (papság), ezért nem le
h~t 'emberi közösség az isteni hatalom hordozóje (egyházi' hfi$a-
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lom), ezért kell kiirtani minden külsőséget az istenies életből (em
beri érdem, liturgia, stb.). A katolikus gondolkozás e behatások
alatt ha nem il'. jutott tévedésbe, de az őt környező szellemi világ
mégiscsak éreztette hatását.

l sten. jár a fazekak kÖ.zött

Helyre kell á.llítami a világi életnek azt a méltóságút, amit Is
ten adott neki: ez a kiinduló pontja a világiak életszentségének.
"Az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő ... ment
szentté lesz az Isten igéje s az dmádság által" (I. Tim. 4, 4-5) 
írja Szent Pál, - "és semmiféle teremtmény sem láthatatlan az
ií "zine előtt, sőt minden födetlen és nyilt az Ő szeme előtt" (Zsid.
4, 13). Ez utóbbi kinétel aZlt is jelenti, hogy az élet minden helyze
iéből Istenre lehet látni és nincs az életnek olyan fordulója, ahon
nét nyilt ajtók él'. gá'ttalan uitak ne vezetnének Istenhez.

És ide kapcsolódik az Immaculata tanítása is. Mária kegye
lemmel való teJjef'N;;ég'e és különleges kiválasztottsága ugyanis ki
zá:rólagazért történt, hogyaföldrelépő Isttennek anyja legyeI].
Lévén pedi,g az anyaság gyökecében testi -dolog, az volt elsődle

ges feladama. hogy hordozza, szülje az Isten fiát, főzz·ön-mosson

rája. És nehogy .abba a kfsértésbe essűnkvhogy a Szűz Anve, szá
mára nagyobb földi életkeretet Iöltételezzünk, Jézus nem engedi
meg neki, hogy földi vándorlásaiban kisérje. Apostoli útjain nincs
Vele. Időnkint fiilkeresi, ha "be,szélniát1car Vele" (Mt, 12, 46). Je
lezni akarta ezzel azt, hogya legmagasabb fokú lelki életnek. külső
kerete lehet olyan, amilyen egy háztartás egy Tsten-hátamegetti kis
faluban, !a maga mindennapi gondjaival, kisszerű embereivel és
még vallásilag is a legszűkebb és Ieaszőkvánvosabb formáival. Hi
szen m€g" próféta-asszony-szerű jelenséggé sem nőtt (ami nem
volt egészen szekatlan a zaidóságnál), úgy hogy a S~űz Anyának
ezzel a vallási élet hátterében maradó mivoltával érvelnek a zsii
dók Jézusnak emberi kereteket meghaladó beállítása ellen: "Nem
de anyja Máriának nevezfetik I ... Honnét vette. hát mimlezeketl"
(Mt, 13, 55-57). Pedig ha nagy imádkozó vag-y önmegtagadó híré
ben állott volna, vagy bármi azokatlan körülmény az Tsten-közös
ség nimbuszával vette volna körül, akkor természetszerűleg le
vonták volna a követkestetést .Jézussal szemben, v;agy legalább
i" könnyebben hittek volna-neki. .

Nagy titka ez az isteni rendelésnek. De meg kell e,lőtte ha
jolnunk és hálát kell érte adnunk, mert a tények valóságával mu
tat rá a bennünket most legjobban érdeklő krisztusi tanításokra.
J<Jnnek a programmját Szen.t Pálnál így olvassuk: "Akár esztek,
akár isztok, akár bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére
cselekedjetek" (L Kor. lD, lJI). Vagy még' kifejezőbhen: "Dicsőit
sétek meg' és hordozzátok Istent testetekben" (I. Kor. 6, 20). Rá
kell tehát ébrednünk arra, hogya testi vagy testi jellegű mun
ka (amilyen a mindennapi kenyérért vállalt szellemi munka is),
nemcsak hoev lehetetlenné nem teszi az Isten-szolgálatot, hanem
a maga belső természete szarint éníti. Ezért mondía Szent Pál az
asszonyokról : "Gyermekek ssülése által -fog' üdvösülni, ha meg,
marad a hitben" (L Tim. 2, 15). Ezért dícséri az Úr Jézus "a hű
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és okos sáfárt, kit az Úr háznépe fölé rendel, hogy búzát adjon
nekik mérték szezint a maga idejében" (Luk. 12, 42). Ezért álla
pítja meg az Apostol : "Aki pedig övéinek, főképen házanépének
gondját nem viseli, megtagadta a hitet s rosszabb a híeetlennél'
(I. Tim. 5, 8). Ezért nem szabad még Isten-szolgálat eimén sem
elhagyni valóban fennálló és másra át nem hárítható kötelessé
geinket (Mt. 15, 4-6; I. Tim. 5, 13-15).

A testi jellegű munkának e lelket-építő tulajdonságát az Egy
ház felfogásában különösen oH látjuk kiemelve, ahol a közÖ88ég
nagyobb része hivatásszerűen lelki dolgokkal foglalkozik. Olyan
szerzetekben, ahol a tagok köte-Iesek elvégezni a zsolozsmát, a sza
bály az, hogy az istentisztelethez megkívánt testd természetű mun
kák elvégzői is, noha talán, egy betűt sem tudnak elvégezni a
zsoltárokból, mégis e,lege,t tesznek zsolozsma-kötelezettségüknek,
éppen munkájuk által. (Pl. aki fujtat, harangoz.) Főpapi rnlsében
a Te'rtiaalat1t öltözik a püspök. Akik öltöztetík, azok is elvégzik
ra kánoni hórát, . noha képtelenek figyelemmel kísérni ra közösség
mondotta imákat. A szerzetesi közösségekben is a nagy alanítók
megadják ra megfelelő szempontokat a fizikai rnunkákkal foglal
kozóknak. Cassianus felje'gyzi la keleti puseták kolostorairól, hogy
ott a kolostori dolgokat nemcsak úgy tekintették, amint önma
gukban vannak, "hanem hitték, hogy Istennek szentelt dolog ...
s úgy hitték, hogy nincsen olyan közdnséges és alantas dolog,
amiért ne remélhetnének nagy jutalmat. Hitték, hogy ha vala
mely tárgyalt egyik helyről a. másikra te-sznek, ha ille-gtöltenek egy
edényt vízzel, ha valakinek inni adnak, ha felvesznek. egy szalma
szálat az oratórium padlójáról vagy cellájukban, ezért Isten meg
jutaImazza őket." A felebaráti szeretet höseikénf emlegetik azokat
a testvéreket, akik a tüzelő-szegény sivatagokban óriási távolsá
gokaJt jártak be a Holt-tenger felé és összeszedtek szalmát és min
denféle hulladékot, amit a szél hord össze, csakhogy meleg étel
hez juttassák a hideg ételeket is elfogadó testvéreket. Esért- íratta
ki Nagy Szent Terézia is a konyha fölé: A fazekak között is jelen
1)an az Isten.

Jézus példabeszédei pedig meggyőznek arról, ho'gy nincs e
földnek semmiféle foglalkozása, melynek ne volna nyitott ajtaja a
kegyelem felé, legyen bár oly banális dolog, mint egy lámpagyuj
tás (Mt. 5, 15), takarítás (Mt. 12, 44) vagy elgurult pénzlarab ke
resgélése (Luk. 15, 8), la nagyobbakról nem is beszélve.

ts ezek a munkák nemcsak akkor épÍJbik a lelket, ha kifeje
retten vallásos vagy egyházi célra végeztetnek, hanem akkor is.
ha megkapjuk érte a magunk ellenseolgáltatását, Ez kiderül Szent
Pál ama szavaiból, melyeket az államhatalommal kapcsolatban
mond: "EZIért fizessétek az vadókat is, mert az Istenért végzik a
szolgűlatot, .amikor ezért szolgálnak" (Róm. 13, 6). Min'tihogy az
állami élet nemcsak kerete összes földi. dolgaínknak, de típusa is,
azértemi arra áll, áll a jelképezettekre i". Igy a kereskedő, iparos
vagy családfő Istenért vég~i dolgát, ha anyagi vagy erkölcsi
ellenszolgáltatásért végzi is azt,

.)12



(Jyakorlati irányelvek

A legnagyobb kérdést mégiscsak a gy,akorlati megvalósítás
veti fel, és ez Ta teherpróbája minden okoskodásnak,

Minthogy nincs két útja az üdvösségnek, azért a lelki elmé
lyülés klasszikus alap-formái mindenütt egyformán kötelezők. a
világtól való elvonultságban csakúgy, mínt a világban. A mélyebb
lelki élet hagyományos formális két követelménye: az összeeze
dettség és az önmegtagadás szelleme. Ez a két követelmény épí
tette ki a szerzetességet. És az is biztos, hogy a két követelmény
megtantása nélkül Ta világban sem lehet emelkedettebb kegyelmi
életet élni. CsBJk az a kérdés. hogyan lehet ezeket a világban is.
megvalósítaní.

Hogy a világban egészen más formáknak lehet és keU érvé
nyesfilniök, azt mutatja X. Pius pápa esete. Egy római házvezető
nőt gyóntatói eltiltottak a napi szentáldozástól, inert nem tudott
magának megfelelő időt szakítani az előkészületre és hálaadásra.
Tudjuk. hogy azelőtt többszöri gyónást kívántak meg előkészü
letül, és a hetenként egyszer áldozók számára, Szent Alajos ide
jében például háromnapi jámbor készülődést és háromnapi ájta
tos hálaadást írt elő e nagy Szentséggel szemben kialakuht tiszte
let. .A XIX. század fordulójára már lényegesen csökkent ez a kö
vetelmény. Még ma is természetszerű a lelkipásztorok ama törek
vése, hogy áldozó híveiket legalább öt-tíz perces előkészületre éli>
hálaadásra neveljék. A föntebb' említett római asszonynak úgy
Játszik még ennyire sem volt ideje a le,gjobb akarat mollett sem,
ezért gyóntatói a szentáldozástól való tartózkodást ajánlották ne
ki. De ez nem nyugodott bele és előadta panaszát X. Piusnak. A
pápa végülis megengedte neki, hogy a tomplomba-menet készül
jUn és visszamenet adjon hálát.

Ahogy 'a szentáldozáe vonalán lehetséges Ta formáknak oz az
átváltódása, úgy az összeszedettség és 'az önmegtagadás körül is;
ha életkörülménveink lernérése után más nem lehetséges.

OSBzeszedettség

A léleknek Istennel való közvetlen kapcsolatát nevezzük ösz
szeszedettségnek. Ennek elmélyítésére szolgálnak szóbeli imáink,
elmélkedéseink és lelkiolvasásadnk, Minél többet végez ezekből az
ember és minél több időt fordít ezekre, annál jobb. Akinek mőd
.ia van rá, annak meg ir, kell tennie. De akinek nincs rá mödia,
annak sem kell kétségbeesnie, mert mindezekből a legminimáli
sabb ís teremthet kapcsolatot az Istennel, Mert épp ezekre a leg
nehezebb időt találni a világban, és még ha találnánk is, igen
nehéz megfelelő légkört teremteni zavartalan elvégzéetíkre. De
amint a legvékonyabb biztosíték-dróton is átárad a vastag huza
lok vil'lamos-energiája, úgy kell e legminimálisabb lélek-vezetékek
kel Isten teljes valóságába belekapesolódnirEst pedig' úgy érjük
el, ha az Istenről és bennünk munkálkodó kegyelméről a 8:rS
innnkra szükséges szempontokat szemléletesen ö",8z.együjtjük ma
zunknak és rövid imaformulába fogalmezzuk. A. szentek is így
tettek. Ezért születtek meg a különböző szentekről elnevezett imák:



Szent Agos'ton imája, Szent Ignác vagy Xavéri Szent b'~l'eoil('
imája, Persze a legszerencsésebb az lesz, ha az Úr .Iéeus imájá
hoz, II Miatyánkhoz, Vilgy az Egyház imáinak valamelyikéhez,
akár a Hiszekegyhez vagy üdvözlégyhez tudjuk kötni ezt fi fbg
Ialatot, Lehet akár a Nyolc boldogságnak, akár a Magnificatnak
,a formuláit is venni. Mindezek közül bármelyikben benne, vall
ugyanis mindaz, amit nekünk Isten világából tudnunk illik vag.Y
hasznos. Ha ezek bármelyikét is bonckés alá vesszük és a ~z~ty,a,k
azokvánves értelmezései mögé tekintve azoknak belső tartalmáru
irányítjuk figyelmünket, hamarosan izgató valóságában ós ,tQlje:
erejében tűnik elő az egész Isten-rendelte kegyelmi világ.

Ha ene a mi ímaíormulánkra rátaláltunk, akkor ez olya8lfor
mán hat. ránk, mint valami gyógyir, mely mándig rendbehoz
vagy lábraállít, ha a világ dolgai között veszni érezzük magunkat.

Amíg ezt meg nem találjuk - de azután is ~, nagyon jó esz
köz a nyugodt Istenre-fizvelés percének gyakorlata. Mondhat
nánk ezt lelki rádiumozásnak is. Szétszórtságunkban és megha]
szoltságunkban ugyanis érezzük, hogy Isten elé kellene állnunk.
de egyetlen értelmes gondolatot sem tudunk összeszedni. ilyenkor
nagyon jó ezt az Isten elé állást el nem hagyni; de-Istenre bízni.
hogy mít és hogyan akar bennünk" tisztitani vagy építeni. Miként
III rádiumozó sem érzi a sugarakat, s nem tudja, mit roncsolnak
szét és miként segítenek, csak annyit tud, hogy ő beteg és hogy 11

rádium gyógyít, úgy mi is érezzük bensőnk ziláltságát, gondola
taínk erőtlenségét s érzéseink fáradtságát, de egyben azt ie tud
juk, hogy Isten "á bennünk munkálkodó erőnél (= kegyelem) f-og
va mindent megtehet bőven azon túl is, amit mi kérünk "'agy
megértünk" (Ef. 3, 20.).

Ssükséges végül az összeszedettség- megőrzéséhez ,a Ielkiolva
sásnak e világ legnagyobb elfoglaltsága közben is gyakorolhaUI

.módja: egy lelki könyvből, mégjobb, ha a Szeritírásból -legalább
egy keveset olvasunk, ha csak egy mondatnvit is. Hosszabb oJ
vasmánvaínkból sem szokott több megmaradni egy gondolatnál.
és ha hűségesek maradunk gyakorlatunkhoz, sohasem tudhatjuk,
nem akadunk-e egy egész életünket döntően befolyásoló mondatra.

Ezek bizony nagyon vékony szálak Isten és a lélek "között,
de feladatukat mégis teljesítik: "eleven kapcsolatban tartanak Is
tennel. És ha a magasfeszüHsoégű szellemi életet élő Pascal nem
restellte bevarrni kabátja belsejébe pergamenre írt imáját s igy
sikerült bensejének válságos hullámzásaiban egy tapintá:ss,al nyn,g
v:ó pontot találni; nekünk sem szabad külső dolgoktól hányatott
életünk e csomópontjait elhanyagolni.

6n.megtagadásunk szelleme

Eléggé közhellyé lett már, hogy a szeuteket böjtöléseikbeu,
szőröv-viselésükben, önostorozásaikban és szinte mértéktelen vi;r
rasstásaikban nem utánozhatjuk, hanem életünk körülménveiben
kell önmegtagadási alkalmakat keresnünk, illetőleg az élet által
fe1kínált szenvedéseket kell elfogadnunk.

Az élet által felkínált ssenvedéseken legtöbbször még mindig



a nagY'lyászok, betegségek, sorscsapások áldozatait azoktuk Qt"
1eni.A türelem szenvedésedt még mindig az egészen kiállhatatlan
emberek s igazán kiáltó igasságtalanságok elviselésére ko'rlá:t~
zuk. Az áldozatos jótékonyságot is még mindig csak az úgyneve
zett 8zeJrénygondozásra szűkítjük. Mikor nyílik fel a szemünk.,«
mindeimapok szürkeaégeibe rejtett csodás valóságok megértésére'!
Mikor fogjuk fel a kiskörű élet isteni lehetőségeit] Amikor Szent
Pál az egymás iránt való gyeng"édségről, az egymást megelőző

tissteletről, a kölcsönös részvétről és vendégszeretetről szól, ezt
kiáHja bele a törpén gondolkozók fülébe: "Az Úr az, ;tkineik
saolgáltok!' (Róm, 12, 11). Jól érezte Szent Péter is, hogy hhmci
a mindennapi feladatok, gondok, kötelességek és környezete.k: rab
jai, azért ehhez próbál lelket adni, amikor azt mondja: "Enge
delmesek legyetek tehát minden emberi teremtménynek az. .Is,
tenért" (L PM. 2, 13). Kivételezés és korlátozás nélkül mondja
az Úr Jézus: ",Amit e-gynek... cselekedtetek, nekem cselek,edté
tek" (Mt. 25, 40). A lryermekekben, az élettársban, a munkatársak
ban, a lakótársakban is az Úr Krisztus jelentkezését kell látnunk:
Krisztus kér tőlünk általuk és Krisztus kap tőlünk bennük.

Az embertársainkért, végzett tettekben annyi önmegtagadás
rejlik, mint a remeték pusztai életében - láttuk már fennebb Szent
Pafnucius esetében. És talán nem is volna nehéz beleélnünk ma
gunkat 6KY a körülöttünk élő emberek álruhájábari közöttünk já
ró Krisstus szolgálatába, ha nem volnának olyan általános jelle
gű körülmények, melvek fogyaszt ják eme Krisstus-szclgálatunk
miBztikájának sugárzó szemléletét. s mint valami köd elnyelik 11
bennünk felgyulladó buzdulátok fényét.

E ködök elsejét maguk az emberek árasztják, akikben Krisztus;
kellene sejtenünk. Nehezen tudjuk ugyanis összeegyeztetni 3, ben
nük lévő Jézust az ugyancsak bennük jelentkező kisszerű!léggeI.
kötött fejű értetlenséggel, szellemtelen merevséggel és mozdítha.,
tatian"ágg:al, maly érzéketlenül és figyelmetlenül tud elhaladni
szeretetszolgálatunk mellett. Nem említve sajnos eléggé gyakran
előforduló tekintetnélküli igényességüket,az áldozatadnkra már elő
re építő spekulációkat. Az meg egvenesen megfejthetetlen titok
nak tűnik, hogy a bűnbe süllyedt vagy éppen irántunk rosszaka
ratot tápláló felebarátaink mögé is elhúzódík az emberek ál~reát.
felvévő Krisztus.-

A másik köd-forrás magunkban jelentkezik. A munkák egy
másután ismétlődő jellege és gépazerűen haladó menete ugyani"
Hlszürkíti bensőnket és az unalomig, sőt az életundoríg tudja. fá
rasztani lelkesülésünket.

Nem kevéssé szeg-ik szárnyunkat a kényszerűségek és kiszol
gáltatottságok, kezdve egy alkalmatlan látogatótól a társadalmi kö
telezettségek szövevényein át a nagvobbakig, melyek csak súlyo
sodnak azzal, hogy megoldatlanul maradnak, sőt legtöbbször meg
oldhatatlanul lebegnek fölöttünk és így a kilátástalanság és re
ménytelenség érzetével borítják be amúgy is fájón elviselt tehe-
tetlenségünket. .

Sok mást elhagyva nem szabad mellőznünk a lelki eseményte
lenééget sem. Vannak ugyanils idők és helyzetek. amikor nem k~
punk indítást sem lelkípáestortól, sem könvvtől; ,aiL ünnepek is



nyomtalanul futnak e~ fölöt,tünk, Nem tapasztaljuk Isten kegyel
mének kezenyomát életünkben és így az elhagyatottság és kinzó
magányosság érzete vesz rajtunk erőt. . .

E tanulmány szűk keretei nem engedik meg, hogy réesletesen
foglalkozzunk mindegyik köd-forrással, bár a szentírásolvaeéha
mar észreveheti, hogy ezek sem kerülték el a minket nevelő Is
ten Jigyelmét. Annyit azonban mégis meg kell mondanunk, hogy
az Úr Jézus mínden eféle helyzettel találkozoí't, azokat a Ieg
mélyebben átélte, és mégsem azünt meg Isteu Fia lenni. Épp így
I~m szabad azt gondolnunk nekünk sem, hogy ilyen ködöktől

megülten okvetlen meg kell, szűnnie bennünk az istenfiúi életnek.
Ez csak a súlyos bűnne} szűnik meg. Épp azért, ha ezek a ködök
nom súlyos mulasstásainkbój származnak - és igen sok esetben
nem bűnökből származnak - tudatában kell lennünk, hogy mind
ezeket elfogadva és átélve is élhetünk isteni életet. Persze ehhez
az önmegtagadás szelleme kell, mely megalázódva és Isten rende
léseit elfogadva tudja az életsorsoknak ezeket a súlyos fordJu'lóit
megtenni.

Fogalmunk sincs, mennyi lelket vezetett és vezet magához eze
ken az utakon az Isten. A nagy szentek, köztük - mint fennebb
láttuk - a puszta atyái tudták, a hívek között forgolódó lelkipász
torok pedig sejthetik, mint igazolódik be Jézus szava: "Boldogok,
akik éhezik és szemjúhozzák az igazságot (életszentséget), mert ők
kielég'ítést nyernek" (Mt. 5, 6).

Sehol másutt nem érvényesül annyira az Isten-alkotta kegyel
mi rend törvénye, mint a világiak lelki életében. Ez a törvény
pedig azt mond'[a: Ahonnét a halál származott, onnét támad az
élet (Szent Kereszt prefáció). Ez azt je,lenti, hogy azok a körül
mények, melyeket lelkiéletünk kisebbítőinek, fogyasztóinak és meg
semmisítőinek látunk, magukba rejtik felemelkedésünk és Krisz
tusbanvalógvaraaodásunk szent fo,rrásait is. És ha a világi éle
tet osak profán dolgok, halmazának, sőt lelket ölő ködforrásoknak
tartanánk is, addíg kell keresnünk és kutatnunk, míg rá nem talá
lunk 'a mélyükben zuhogó kegY*llmi áradatra.

A lelkiéleti irodalom valóbanadiós még ezeknek a szempon
toknak bővebb kifejtésével. Addig is, míg ezt az adósságát bevált
ja, leghasznosabb egy Nagy Szent 'I'erésia vagy Szalézi Szent Fe
renc leveleit forgatni, malyekben a világban hányódó híveiknek
adnak utmutatásokat.
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