
A KIS ÚT
Én már hosszú ideje eg]!általábam nem imádkozom. Kis(J]/er

mekkorom imádságait nem vag]!ok képes ismételgetni. irzem
ugyan egy fölöttem álló hatalom létezését, amel]! vezet; de ugye
világos, hogy imádság, nélkül is lehetséges rendes, jó életet élni '!

Nem is olyan világos, mint
gondolja. Ön Ietentöl távol él,
még csak nem is beszél hozzá,
mégis mindiz iránta érdeklő
dik: ez bizonyossá teszi, hogy
mély és kíirthatatlan hit él
Önben. Már' az, hogy meghallja
a szive hangját és fölkel meg
keresni.akit véleménye szerint
elveszített: Istent. mutat.ia, hogy
nincs olyan csillagászati távol
ságban tőle, Mint mélven a bá
nya földalatti üregeiben elté
vedt és külső seg-itség' nélkül
maradt ember, reménytelenül
érZ!Í magát és nem sejti, milyen
közel van már ,aszahadító vi
lághoz. S a felső haltalom gon
dol Önre és vezeti mínden nyug
hatatlanságában. Egyelőre ez a
nyughatatlanság az, imádsága
Istenhez. Akik csakugvan nem
imádkoznak, azokhan az, imád
ság gondolata fel sem merül.

Önben nagyon is fölmerül. Ta
lán észre sem veszi, és már
imádságos szavakat mond; vag'y
legalább - még ha öntudatla
nul is - ilyesmit: Istenem. de
nehéz ez! vagy Isten tudj/a. ho
gyan van ez! Igen kezdetleges
imádság, egvelőre jó mcssze
esik a dogmatikus imádsáatól,
a szentséeek használatától. Isten
és az Egyház parancsolataitól,
amelyeket most mélt érthetetle
neknek talál. De utat mutat fe-
léjük, .

Mi kell az imádsághoz'l Hit.
Elsősorban ezért kelJ imádkoz
n ia. Amint Krisztus Urunk kér-

désére annak a beteg fiúnaik
IB,tyja'könnyeket hullatva felette:
"Hisz,eik, Uram! segíts az én hi
tetlenségemen".

Azután hozzáfogunk és elkez
dünk - imádkozni. Persze nem
a gyelrm8lkkor régóta lete-tt kis
imádságait. És nem is mdndig
Miatyánkot és Üdvözlég'yet, mi
kor tűzesebben és, egészen más
átérzéssel, talán sokkal több
tisztelettel tudunk olyan imát
mondani, arnelv egészen a
miénk
Leh~t, hogy imaélete Golgo

tán vezet keresztül. s a Golgo
tának keresztútja seokott lenni.
Sa keresztút stációi néha szin
te elviselhetetlenül borzalma
sak. De lehet. hogy éppen eköz
ben találja meg az utat azok
hoz a hittitkokhoz arnelvek most
t:alán még redtve vannak Ön
előtt, Ezek la hittitkok végre is
az, isteni irgulmasság' kínvílat
koztatásai. El lehet érkezni
ezekhez is, de már nem gyerme
ki éreHensbggell, kétségek és hi
tetlenségek között, nem is tudo
mányos önelégültséggel•. hanem
az olyan kedély lágyságával,
amely már sokat szenvedett, az
olyari ember megnyiltságával,
laki már csak Istennek akar él
ni. Akkor lehet, hozv oa hit ho
mályait és rejtélyeit még egy
re érzi, de- ez már nem aZI üres
s,ég homálya, hanem a derengésé,
melynek hivatása. hogy nappal
lá legven,

O.
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