
Sík Sándor

IGAZSÁGBAN IMÁDKOZNI
A magánimádság egyik módja a szóbeli ima, a másik az elmélkedés.

A kettő közül a lelkiélet mestereínek egybehangzó véleménye és ítélete
szerint az utóbbi az értékesebb. Azt mondja Szalézi Szerit Ferenc a
Pilóteában: "Ha szóbeli imádságot végzel és közben vonzódást érzel az
elmélkedésre, akkor nyugodtan kövesd ezt a vonzódást és ne fontol
gasd, hogy közben szekott szóbeli imádságaidat elhagyod. Mert Isten előtt

értékesebb az elmebeli ima és szellemünkre üdvösségesebb is." Annyira
ajánlják a lelkiélet meeterei és annyira kiemelkedik nagy fölénye, holY
az egyik tudós középkori teológus, a párizsi egyetem rektora, Gerson
szerint: "Hacsak Isten különös csodát nem tesz, elmélkedés nélkül lehe
tetlen a keresztény életet megvalósítani.' Bizonyos, hogy ez túlzott ki
fejezés. Semmiesetre sem lehet azt mondaní, hogy az elmélkedés föltét
lenül szükséges az üdvösségre, Azt sem mondjuk, hogy nem lehetne más
sal pótolni. De kétségkívül nagy az értéke. Messze a kereszténységen túl,
a nagy szemlélődő keleti vallásokban, indusoknál, buddhistáknál, a gö
rög filozófiában a nagy sztoikusoknál is megtaláljuk. ~ ismeri. értékét
a teológiai gondolkodástól független profán tudomány is. Magyar fordí
tásban is megjelent Payot: Az akarat nevelése című kitűnő könyve. Fiatal
emberek számára ad útbaigazítást: hogyan kell kifejl'eszteni akaratunkat,
és voltaképpen két ilyen eszközt ismer el: a cselekvést és az elmélke
dést. Kifejti azt, amit a lelkiélet nagyjai már sok századdal előbb kifej
tettek, de mintegy a modern tudomány bélyegét is rányomja.

Milyen ima az oratio mentalis? Miben különbözík a szóbeli imád
ságtól ? Abban, hogy nem szavakban folyik le, hanem az elmében, a. lé
lekben. Ha lehet, még jobban teljesíti az Úr Jézus utasítását: "Lélekben
és igazságban" kell imádkozni. Schütz Erkölcstanának nagyon gyakor
Lati meghatározása szerínt: "Elmélkedni annyit tesz, mint behatolva meg
vízsgálni Isten igazságait vés megfontolni azokat, mit jelentenek, hogy
kedvet kapjunk és erőt követésükre."

Lássuk egyenkint ezeket a mozzanatokat,
Hol vannak Isten igazságai, amelyekről elmélkedni lehet? Mínde-.

nekelőtt a kinyilatkoztatásban: a Szeritírásban és a szenthagyományban,
amelyet a nagy teológusok mintegy aprópénzre váltva adnak elénk. De
megtaláljuk őket nemcsak a szeritatyák írataíban, hanem a katekizmus
ban és a vallástani iskolakönyvekben is, amelyek közelebb hozzák az
igazságokat az egyszerűbb igényűekhez is.

Azonban isteni igazság jóformán minden. Minden, ami tény. Min
den, amí valóság. Hiszen mindez az Istentől jön. Tehát megtaláljukaz
Isteni igazságot pl. a természetben. Amit Vörösmarty mond:

A természet örök könyvét forgatni ne szünjél,
Benne az Istennek képe l,eírva vagyon

ugyanezt már az ószövetség is tanítja: ,,~ balgák mindazok, akik
nem tudták meglátni az Isten bölcsessége mögött az Alkotót.' Tehát a
természet Isten igazságát adja elénk, ha úgy nézzük, hogy meglátjuk ezt.
benne.

. :&a művészet? És az irodalom ? Mennyi isteni igazságot lehet ta
lálni mondjuk Arany János költészetében ! De elmélkedhetem ugyanígy
példáu] Ady verseiről is. Akár úgy, hogy meglátom benne a mélységes
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keresztény istenhitet, akár úgy, hogy arról gondolkodom: miért ellen
kezik, míért téved igy, mit akar vele az Isten? Rengeteg alkalom a meg
gondolásra, az elmélkedésre! És minden ember, minden esemény vala
miképpen tőle jön. Mennyi elmélkedési alkalom! Aztán itt vagyok én
magam. En is Isten igazsága vagyok. Megvalósul-e bennem? Elmélked
hetern problémáimról, bűneimről, erkölcsi konfliktusaimról, nehézsége
imről, emberekkel való viszonyaimról, - roppant széles az elmélkedés
köre. i~

Felmerül itt a kérdés: hogyan lesz a profán tárgyból -- például a
talán nem is keresztény istenfogalommal megírt versből, vagy a termé
szeti élményből - elmélkedési tárgy, imatárgy ? Úgy, hogyha mint Isten
országát fogom föl, mint Isten igazságáról elmélkedem róla. Vizsgálom
ezt a dolgot objektíve Istenhez való viszonyában, vagy vizsgálom az én
Istenhez való viszonyom szempontjából. Az elmélkedés tárgya mindenkép
pen az Isten, közvetlenül vagy közvetve.

Mi az alanya? Az ember. Az egész ember. Tanulmányozzuk az Isten
igazságait, megfontoljuk őket: ez értelmi munka, Kedvet akarunk merí
teni belőlük: ez érzelmi munka, De erőt is: akarati munka. Az emléke
zet, a képzelet pedig közelebb hozza őket hozzánk. Persze nem kell kü
lön-külön irányulnia ezekre a lelki tevékenységekre az elmélkedésnek,
ezek vegyülhetnek is, sőt az egyik erősebb, túlnyomó is lehet. De még
egy mozzanat van adva mindig: hogy az egész ember Istenhez való vi
szonyában alanya az elmélkedésnek. Vagyis az elmélkedés: imádság. Ezt
nem szabad soha elfelejteni. Az egész gondolati munka, minden érzelmi
és akarati hullámzás: köztem és Isten közt lefolyó párbeszéd. Mindig
Isten van a középontban, különben nincs szó keresztény értelemben vett
elmélkedésről,

Ebből világosan következik, hogy miben különbözik az elmélkedés
egyéb lelki és szellemi dolgoktól. Hiszen édestestvére a gondolkodásnak;
a tanuláshoz is hasonlít. De a profán gondolkodásban, tanulásban az érte
lem dolgozik és nem fontos a többi. Itt az egész ember dolgozik, mélyed
cl az elmélkedésben. A tanulás célja, hogy az ember többet tudjon. Az el
mélkedésé az, hogy jobban megezeresse az Istent, közelebb jusson hozzá.
- Miben különbözik az elmélkedés a lelkiolvasmánytól ? Hiszen akár
hány könyv elmélkedési szőveget ad. Igen, de ez mégcs.ak szöveg, El
mélkedés akkor lesz belőle, ha magamévá teszem, földolgozom, magamba
olvasztom. Talán legjobb hasonlat erre a testi étel szerepe. Az elmélke
désben magamhoz veszem az ételt. Hogy ebből nővekédjem, testem gya
rapodjék, ahhoz kell, hogy megrágjam, lenyeljem, megemésszern. Kicsi
gyerek számára az anya meg tudja könnyíteni az étel feldolgozását, át
törik, megreszelik - de végre is neki magának kell megemésztenie. Kü
lönbenriem jó a növekedésre. Amíg én nem tettem magamévá azt a szö
veget, addig csak olvastam, de nem elmélkedtem. Azt mondja Loyolai
Szent Ignác lelkigyakorlatában: "Nem attól lakik jól a lélek, amit magá
hoz vesz, hanem attól, amit belsőleg izlel és érzékel."

Hogyan történik ez ? Mi a módja az elmélkedésnek?
Az elmélkedés sokkal régibb, az Egyházban is, azon kívül is, mint

módszereinek kidolgozása. Az ősegyházban is megvolt. pedig nem gon
dolkoztak módszerekről. Benne élt a keresztény jóformán magától. A
lélekkel telt emberek éltek benne és telítették vele magukat. Először

a bencések adtak rá szabályokat. Azóta kidolgozták százszor is a módszert,
és most már századok óta részletes törvénykönyvei vannak, kitűnőbbnél

kitűnőbbek. Van szulpicíánus (a 17. század nagy francia teológusaitól
eíoedő), van bencés, van kármelita módszer. Egyik jobb, mint a másik.
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Nagyon ismert és használt Loyolai Szent Ignác klasszikus módszere. A
lényeg mindenütt ugyanaz: értelmi feldolgozás, érzelmi átélés, akarati el
határozás. Vegyük itt talán azt a meglehetösen egyszerű formulát, amelyet
Szalézi Szent Ferencre visznek vissza. A Filóteában a következőképpen

írja le:
Kezdődik. egy előkészülettel. Az előkészület abban áll, hogy az illető

Isten jelenlétébe helyezi magát. Illetőleg tudatára ébred annak, hogy
lsten itt van és bennem van. Isten mindenütt jelen van. Krísztus Urunk
lát, itt van velem. Ez az egyik mozzanat, A másik: kérem segítségét, hogy
jól végezzem az elmélkedést. A harmadik: az ember iparkodik képzelőte

hetségét igénybe venni és maga elé állítani az elmélkedés tárgyát. Talán
egy eseményről van szó: ezt egyszerűen magam elé képzelem. Ha elvont
igazságról, akkor próbálok neki formát adni, valami képszerű módon ma
gam elé állítani, hogy ez segítségemre legyen, Ez sem föltétlenül szüksé
ges, csak praktikus. Ennyi az előkészület.

Ezután következik a második rész: az é7·telem munkája. Magaa meg
fontolás, a szokásos kérdések segitségével: mit, hogyan, miért, mi célból?
Próbálok értelmemmel, emlékezetemmel belehatolni abba a gondolatba,
eseménybe, hittitokba. Mindig szem előtt tartva: nem azért teszem, hogy
én ezt jól tudjam, hanem, hogy életemet ehhez alakitsam. hogy lássam,
mi következik ebből énrám, hogy közeledni tudjak Istenhez. Mindent
Istenre vonatkoztatok, azután magamra, Kérdéseket teszek fel magamnak.

A harmadik része az elmélkedésnek, hogy érzelmeket és elhatározá
sokat ébresszek magamban. Ha szembenézek az Úr Jézussal, egy-egy cse
lekedetével vagy mondatával, egy erénnyel vagy egy bűnömmel: érzel
mek kelnek bennem: bizalom, hála, bánat ... De fel kell ébrednie ben
nem a segítség utáni vágynak is és elhatározásokat kell érlelnie bennem.
Nem általánosságban, hanem teljes részletességgel, konkréten. magamra
vonatkoztatva. Ezzel az elmélkedés készen van.

De van egy természetszerű befejező része is: hálát adok Istennek,
fölajánlom magamat és kérem segítségét, hogy amit elhatároztam, végre
is tudjam hajtani. Egy, vagy egynéhány gondolatot magammal viszek:
egész napra.

Persze mindez - vagy bármi más módszer - nem parancs, nem
utasítás, nem szabály, és nem feltétlenül szükséges, hogy ezt kövesse va
laki. Csak ebben a formában végzik azok, akik sikeresen merítenek be
Iöle.Kinek-kinek meg kell találnia az elmélkedés neki megfelelő módját.

Ismertem valakit, - íróember volt, - aki panaszkodott, hogy nem
tud elmélkedni. Erre azt tanácsoltam neki: próbáljon úgy elmélkedni,
hogy leírja az elmélkedést. Néhány nap múlva már nemis kellett leírnia,
csak magában fogalmazta meg. Egy másik esetben egy pedagógus pana
szolta ugyanezt. A beszélgetés során kiderült: mást sem tesz egész nap,
mint azon elmélkedik, hogyan vezethetné a gyermekeket az Úristenhez.
Mikor másokat táplált, maga is táplálkozott. Csak önmagára is kellett vo
natkoztatnia mindent, és készen volt az elmélkedése. Egy mérnökkel is
beszéltem, aki azt mondta, hogy nem tud elmélkedni. Mérnök-módra nézi
a dolgokat, szeret belenézni azok struktúrájába. - Ez nagyszerű, - fe
leltem én, - hiszen akkor ugyanezt kell alkalmaznia minden tényre,
minden igazságra, legyen az hitbeli, legyen természettudományi, és a leg
szebb elmélkedés lesz! Nézzen bele lsten műveibe, keresse meg azok
struktúráját, kapcsolja magát is hozzá, és elmélkedett. Mindenféleképpen
jól lehet elmélkedni. Egy jeles teológust megkérdeztem egyszer, hányféle
módon lehet elmélkedni. Azt felelte, hogy tizenkétezerféleképpen, 
vagyis határtalan sokféleképp. Mindenkinek úgy. ahogy az önmagának
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megfelel. "Azon fordul meg mínden, hogy az ember az igazságot keresse
és az igazságból az Isten felé törekedjék" (Guardini).

De miért is olyan kívánatos ez a talán sok esetben nehéznek, bonyo
lultnak látszó .dolog ? Miért kívánatos mindenki számára? Mert előírva
ugy.an csak a papoknak és szerzeteseknek van, de Szalézi Szent Ferenc
tanácsosnak találja világiaknak is. Egypár szót tehát az elmélkedés ér
tékéről.

. Mindenekelőtt pótolhatatlannak látszik tisztán profán szempontből

is. Payot mondja, hogy gondolkodó, életét intéző emberré nem lehet az
ember elmélkedés nélkül. Aki nem híve az elmélkedésnek, azzal az élete
csak úgy megtörténik, de nem ő intézi, nem ő a szerző, Csak egy semle
ges terület, akin az élet végbemegy. Az ösztön-embernek, az egészen kis
korúnak, a még esc.k nem is átlag-embernek talán megfelelhet ez az
"ahogy esik, úgy puffan" filozófia: Nagykorú emberhez az illik, hogy
maga fogja meg 82 életet és a dolgokat. Aki nem elmélkedik a dolgok
ról, az perspektíva nélkül, csak egy síkban látja őket. Nem veszi észre
azok hierarchiáját, szellemét. Hogy ne primitíven lásson, beléjük kell ha
tolnia.

És lelkiéletünk szempontjából mi a szükségessége ? Ugyanaz, ami az
imádságé: belekapcsolódom Istenbe, Isten igazságaíba, mint valóságba,
reálisan. Es minthogy az, aki csinálja, rájön az ízére, hát mindennap bele
kapcsolódik. Vagyis benne él a keresztény kozmoszban. Mindennap ? ..
Mikor hideg van, az ember befűt. :&; ha nagy tél van, mindennap be kell
fűteni. Ha egy nap kimarad, máris nehéz lesz másnap átfűteni a lakást.

Az elmélkedés továbbá az önismeret egyetlen útja, egyetlen iskolája.
Az elmélkedés belevilágít az ember lelkébe. Ez a befelé ásás a külső

hatás nyomán segíti realista látásomat, hogy kiszabaduljak az illúziók,
önámítások légköréből, amelyben mindnyájan többé-kevésbé benne élünk.
De még fontosabb a keresztény embernek, hogy Istent ismerjük meg. Mi
nemcsak azt mondjuk, mint a görög bölcs: ismerd meg magadat, hanem:
nézd magad Isten szemével l Elsősorban az Istent próbáld megismerni,
aztán ismerd meg magadat. "Ez az örök élet, hogy megismerjenek téged,
egyedül igaz Istent, és akit küldöttél, Jézus Krísztust" (Jn. 17, 7).

Mint míndennek, az elmélkedésnek is megvannak a veszélyei és ne
hézségei. Veszélye főképpen az egyoldalúságban áll. Az egyoldalúan ér
telmi adottságú, intellektuális hajlamú embernél az a veszélye, hogy
elméleti síkon marad. Roppant értelmi munkát végez, ráveti magát az
igazságokra, önmagát boncolgatja, elmélkedik, elfogadja az igazságot,
amit lát, és aztán - tovább megy. Látja, mílyen ...,nagyszerű dolog ez,
és azt hiszi, hogy már éli is; holott teljesen eredménytelen az elmélkedés,
amíg el nem jut az elmélet megcsodálásától a cselekvésig. Az egyolda
lúan morális beállítottságú ember számára pedig minden lesz az erkölcsi
szempont. De ez még nem elmélkedés, csak moralizálás, Hideg puritaniz
mus marad számára az igazság addig, amíg nem az Isten iránti szerétet
ből vonatkoztatja önmaga' átalakítására. Ezeknek a veszélyeknek leg
jobb orvosságal közé tartozik: ha erősen kidomborítom az elmélkedés
ima-jellegét, Istennel való párbeszéd formájában. Istennel tárgyalok meg
mindent. Ez az "imabeszélgetés", ahogy Loyolai Szent Ignác mondja lel
kigyakorlatos könyvében.

Ösi, általános nehézség mindnyájunk: számára, hogy európai emberek
vagyunk, tehát nyugati emberek, és a nyugati ember egyóldalúan fejlő

dött a gyakorlati élet, a hasznosság felé, míg Keleten fontosabb szerepe
van a szellemnek, a szemlélődésnek. Mi valahogy -arra vagyunk beállit
va, hogy csak a gyakorlati hasznot, amorális. hasznot lássuk mindenben..
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Hol van itt az elmélkedéshez szükséges lelkület ? Egy másik, tal'án még
nagyobb nehézség, hogy egyszeruen nincs ideje az embernek elmélkedni.
Egész napunk el van foglalva. Honnan veszem rá az időt, a píhentséget,
a csendet, az idegeket, a nyugalmat? De nehézséget okozhatnak tévedések
is. Például valaki olvasott magasztos szövegeket, és most azt hiszi, hogy
neki is ilyeneket kell kitalálni elmélkedés közben, éspanaszkodik, hogy ő

erre nem képes.
Arra szeretnék némi tanácsot adni, hogyan lehet ezeknek a nehéz

ségeknek ellenére mégis elmélkedni. Lényegében csak egy egyszerű meg
határozást adnék: Imádkozva gondolkodni, - gondolkodva imádkozni.
Ha így állítjuk magunk elé az elmélkedést, akkor látjuk, milyen könnyű

és, rnilyen régi dolog! Elég, ha elmélkedésre váltjuk, amit úgyis gyako
rolunk. Minden keresztény ember imádkozik minden nap. Imádkozzunk
hát elmélkedve (vagyis gondolkozzunk el közbe-közbe azon, amit mon
dunk). Valamit olvas minden nap: olvassuk elmélkedve. Lelkiismeretet
vizsgál minden este: vizsgáljuk Ielkíismeretünket elmélkedve. Szentmísét
hallgat legalábbis minden vásár- és ünnepnap: hallgassuk a szentmisét
elmélkedve. Ez csak percekkel kíván többet. Az elején Isten jelenlétébe
helyezzük magunkat, segítségét kérjük - csak természetes, hogy ezzel
kezdődik minden imádság. lts a végén hálát adunk, elhatározásainkat Is
ten elé visszük. Mindez másodperceket kíván csak. Ami pedig magát a
megfontolást illeti: két kérdést teszünk fel: 1. Mit jelent ez a dolog?
Mi következik belőle? 2. Mit jelent nekem, és mi következik belőle az
én számomra? Ha ezt a két kérdést feltesszük, nem 'kell félnünk. hogy
nem felelünk meg az elmélkedés végső céljának.

"Vegyünk egy példát az elmélkedve-imádkozásra. Newman reggeli
imájának 'egy bekezdése: ,,0 Istenem, magadért teremtettél engem, hogy
a magam módján szelgáljalak Téged. Hivatásos életművet gondoltál ki
számomra, külőnbözőt mindattól, amit mások elé tűztél. Csak egy kis
szeme vagyok a láncnak, egy kis tagja a szellemi lények nagy kőzősségé

nek, de nem semmiért teremtettél engem: tennem 'kell a jót. Munkál
kednom kell műveden." Lehetetlen itt meg nem állnom és el nem gondol
keznom. Míosoda nagyszerű vízió! Isten a míndenséget megteremtette
egyetlen mondattal, elgondolt valamit, ahol míndenkinek megvan a meg
felelő szerepe. Nekem is az a szerepem, hogy munkálkodjam Isten művén.
Szervesen megaondolt a létem. Isten munkatársának vagyok hivatva.
Hogyne kelne fel az emberben a hálának, a csodálatnak, a bizalomnak
ér:zése! Hol és hogyan? Olvasom tovább és Istenre építem a gondolato-

. kat: "Azon a helyen, amelyre állítottál, a béke anavala kell, hogv le
gyek, az igazságnak papja, még akkor is, ha semmi különöset nem teszek
is mindezekért: csak teljesítsem akaratodat és szelgáljak neked hivatá
somban !" Tehát azon a helyen, ahová állftottál. Ime, nem kell mást ke
resni: azon a helyen, abban a családban, abban a munkakörben, abban az
intézményben, abban a szakmában, abban a szomszédságban, abban a la
kásban kell Istent szolgálnom, Semmi sincsen Isten nélkül. l!:s semmi
különöset nem kell cselekednem, csak a béke angyala és az igazság papja
legyek. Hogyan lehetek az ? Szelgáljam hivatásomat és teljesítsem Isten
aka;~tát. Hol lehetek ma az igazság papja? Miért lesz ez nehéz? Kik ne
hezítik meg? Hogyan tudok segíteni a nehézségen? Mit tegvek ma vagy
holnap ezen ~ téren? - Ime hozzáadtam az imádsághoz öt pereet, és
már nemcsak Imádság ez, hanem elmélkedés is.

Aztán itt van az elmélkedve olvasás. Kell, hogy az ember olvasson
valamí lelki olvasmányt, különben nagyon hideg lesz a lélekben. Mit 01-
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vasson ? Nehéz tanácsot adni a roppant bőség miatt, Rangban persze rnín
dent megelőz a Szentírás: újszövetség, később ószövetség. Ezután következ
nek a nagy klasszikus művek. Mintegy koronája ezeknek Kempis: Krisz
tus követése. És az a sok csodálatos remekműve a lelki életnek és a val
lási irodalomnak, az apostoloktól a mai napig: Szent Agoston és Loyolai
Szent Ignác és Newman és Guardini és Prohászka ... Egészen kezdők es·e
tén pedig a katekizmusnál kezdeném, mégpedig a modern katekizmusnál.
Nem szabad ezt lenézni! Éppen a Iegújabb katekizmusok bámulatos
ügyességgel és hozzáértéssel vannak megszerkesztve. Aki nem tudja a
maga hitét, ott megismerheti. Ott vannak az iskolai hittankönvvek, ame
lyeket akkor nem e~észen értettünk, de mégis csak megsejtettük belőlük
az örök Szeretetet. Ugy ne járjunk velük, mint Szerit Agoston a Bibliá
val ! Eleinte parlaginak érezte a görög filozófusok után, aztán egy pár
év múlva már mennyire megtalálta benne nemosak az igazságot, hanem
a szépséget is! És vegyünk kézbe olyan imádságos könyveket, amelyek
utalást tartalmaznak az elmélkedő imádságra, Olvassuk a szentek életét
is: egészen elemi formában a legnagyobbat kaphatjuk itt.

Hogyan lesz már most az olvasásból elmélkedés? Mindenekelőtt az
ember lassan olvas, keveset olvas. Meg-megáll egy-egy gondolatnál. Hogy
mennyí időre, nem fontos. Szent Iznác harmadik imamódja minden gon
dolatnál egy-egy lélegzetnyi megállást kíván. Vegyünk néhány evanzé
liumí példát. A kenyérszaporításról szóló evangéliumban például az áll:
" ... hOl5Y próbára tegye őket." Hogyan kell ezt érteni? Az Úr Jézus nem
intézi el a problérnát mindjárt csodával. Nézzenek utána a tanítványok,
mít tudnak ők tenni, miiük van: telepítsék le az embereket, szervezzék
meg a dolgot. Fogjatok hozzá, mit tudtok ti tenni. azt teavétek meg, azt
rendezzétek el, amit az emberi erő meatehet. aztán majd jön a csoda.
Mit [elent ez rám nézve? Meg kell tennem a magamét, mindent, ami tő

lem telik, azután várhatom az Isten sezitsécét. Vagy itt vannak az emma
uszi tanítványok. Ismerjük a történetet. Mennek és csatlakozik hozzájuk
az Úr Jézus, de nem ismerik fel, csak a kenyértörésben: amikor vaosorá
hoz ülnek ér'l megtöri a kenveret. Mi változott meg? Mi nvította fel a
szemüket ? Kenyeret adtak, jót cselekedtek. a szeretet cselekedetét csele
kedték ! Erre megnyílt a szemük és az Úr Krísztust vették magukhoz. A
szeretet fogja megnyitni a szemünket. az Eucharisztia nyitja meg a sze
münket. Az Úr Jézus ún. főpapi imádságában, amelyet szenvedése előtt

mondott, ez áll: "Nem kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem óvd
meg őket a gonosztól." Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, nem
célom, hogy elszakadiatok a földtől. Nekem tehát nem célom, hogy meg
vessem a világot, valamí fölsőbb világban éljek. Nem, nekünk itt a vi
lágban kell maradnunk. csak óvjuk meg magunkat a gonosztól. A gonosz
mindig gonosz, de a vi1'íg nem gonosz. nem akar kivenni belőle az úr
Jézus bennünket, itt :kell maradnunk. Nem célorn. hogy elmenekültek a
világból, ez nem Ienne keresztény gondolat. A világban kell maradnom
éselvinnern az Istent oda.

Elmélkedve végezhetjük a lelkiismeret vizsgálatot is. Nemcsak arról
van itt szó, amit cselekedtem, amit gondoltam, hanem kiszélesítjük ÖTI
vizsgálattá, Tezvük fel: valami nagy kudarc, szerencsétlenség, szomo
rúság ér. Az első pillanatban egészen el vagyok kábulva. De aztán meg
vizsgálom magamat ezzel kapcsolatban. Azt mondom: Uram, elhoztam
Neked az én nagy szerencsétlenségemet. Mindenekelőtt köszönöm ezt ne
ked. Tudom, hogy tőled jön, elf'ozadom, Segíts, hogy meahozhassam ezt
az áldozatot. De mit jelent ez ? Hogy jutottam idáig? Mik lehetnek a
következményei, mik voltak az okai? Mit tehetek? Egy sereg okot lá-
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tok, amelyről nem tehetek, rajtam kivül álló okok. Ezeket elfogadom.
Aztán rá fogok jönni talán egy sereg okra, amelyről tehetek. Okai lehet
nek hibáim is. Mennyi ember nem állt mellém ! Miért voltak ellenem?
Az emberek többsége úgy látszik nem szeret. Mi az oka, hogy nem sze
retnek ? Rá fogok jönni erre vagy arra a hibára. Talán szerétetlen va
gyok, gőgös vagyok, önző és kényelemszerető. Nem élek keresztény éle
tet. Ezt dolgozom le először is magamban. Mit kellene tenni? Kivel szem
ben kell egészen más hangot megütnöm? Megváltozom. Most kell ezt
föltenni; de erő kell hozzá és nem megv egyszerre. Hol-az erő? Emberi
igyekvés és isteni segítség. Rendszeres lelkiélet, aszkézis, gyakori gyónás,
jó lelkivezető, stb. És ha idáig eljutottam, akkor meg fogom érteni, mit
akar velem az úristen. Könnyebb cselekedni, ha értem. Tehát ma, vagy'
holnap reg-gel mivel kezdjem, hogyan viselkedjem ? Következnek az el
ha tározásók.

Befejezésül még egyet: nem megy a dolog máról-holnapra. Nem sza
bad elcsüggednem. Miért ne sikerülne? És ha mégsem: azt is Isten ke
zéből kell elfoaadni. Azt is végig elmélkedjük. A következő vers egy er
ről szóló elmélkedés:

Mint a koraérő júniusi körte:
Incseleg a lomb közt ígéretes zöldje,
De ha leszakítod: savanyú is, fás is,
Képmutató zamatába ínyed belevásik:

Látod Uram, látod, iluen. vagyok én is.
Ahhoz, ami lennék, fiatal is, vén is.
Fiatal is: hamar-lángú, hamarosan-húló,
Vénecske is: sápítoz6, 8uton-ülő.

Hiába herny6zol virraszt6 kézzel,
Hasztalan öntözöl mindennap mézzel,
Haszontalan porhanyítod köröttem a földet:
Maradok én, Uram, a te hálátlan zölded!

A kiért annyi verítéket ontál,
Csa.k ilyen Uram ez a félszeg kontár.
Igéid elLen kéreg a bőre.

Jótét helyébe j6t ne várj tőle.

Jóakarat hiszen volna elég benne,
Csak az akarattál akarás is telne !
Egy akarás sarkába szegődne a másik,
Futná a vetéstől egész aratási~ !

Ilyen ütődött, Uram, szegény szolaád!
Maga módján hiszen tevegeti dolgát,
Kantározni, nekimenni nem is akad párja,
Csak a dolog derekát már a jó égtől várja.

De hisz édes Uram, te vagy az az ég is.
Te tudod, hogy akármilyen, tied vagyok mégis.
Hozzád futok akkor is, ha a lelkem vádol.
Langymeleget, Uramisten, ki ne v~ss a szádból I
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