
A KIS ÚT

A lelkigyermekség megköveteli az
értelem alárendeltségét, amely sokkal
nehezebb, mint az akarat alávetése.
De Isten kegyelméri kívül, az akarat
állandó gyakorlása is szükséges, amely
sok mindenben ellentmond a világ
ekosságánaJk. Aki a "leBtigyermekség"
kis útján kíván járni, annak meg kell
acélosítama akaratát.

•
Gyermekem, ajánld föl Neki min

den napodat ... még gyarlóságaidat is.

•
A gyermekeknek nincs tulajdonuk.

Minden szüleí'ké! . .. És Isten Atyád
nagyon jól tudja, hogyan kell vagyo
nodat kezelni.

•
Maradj lelkileg mindig gyermek,

még öregen is! - Amikor egy gyer
mek megbotlik és elesik, senki sem
csodálkozik. Apja sietve fölemeli, még
meg is csókolja. Ha felnőtt esik el,
nevetést vált ki. Később szánalmat, De
a felnőttnek egyedül kell talpra áll
nia.

Szomorú napi tapasztalat a sok bot
lás és bukás. Mi lenne belőled ha
nem válnál naponta egy kicsit' ki
sebbé?

Maradj gyermek, hogy amikor el
esel, Isten-Atyád keze felemeljen.

•
Ne feledd: az Úr kedvencel a gyer

mekek és akik azzá lettek. J

•
A "jó" gyermek nem félénk, vagy

meghunyászkodó. A jó gyermek Apja
erejével férfias ... apostol!

Ami,kor gyarlóságaid lesújtanak, ör
vendj erőtlenségeden. Isten ereje
ugyanis az erőtlenségben lesz teljessé.

•
Hibáid, tökéletlenségeíd, sőt még sú

lyos bukásaid se válasszanak el Is
tentől. A gyönge gyermek, ha okos,
Atyja közelében marad.
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•
Amikor jól akarod intézni dolgodat,

éppen akkor nem sikerül. Alázd meg
magadat Jézus előtt. Mondd Nekí :
Ha nem segítesz, még rosszabb les~
mínden. Nagyon ügyetlen vagyok. De
ezentúl mindent Veled együtt aka
rok csinálni!

•
Ügyetlenseged nagyon nagy. Ami

kor simogatní szeretnél, akkor is fáj
dalrnat okozol. Ilyenkor mondd: Jé
zusom, finomítsd meg lelkem modo
rát. Add azt a gyermeki gyöngeséget
amely csak örömöt okoz. '

•
Tele vagy nyomorúsággal. Napról

napra látod. Ne ijedj meg! Ö meg
érti, hogy nem tudsz több gyümölcsöt
hozni. Akaratlan eséseid, gyermeki
csetlés-botlásod, arra késztetik Atyá
dat és a Szűzanyát, hogy szerető kezülk
ne engedje el a tiédet. Elj az alkalom
mal, s naponta, amikor fölemel, öleld
át minden erőddel, és ne hagyd el
soha.

•
Egy tűszúrás, - még egy és megint

egy. .. Fogadd ezeket örömmel. Lásd
be, oly kicsiny vagy, hogy életed kis
útján csak ezeket az apró ikereszteket
ajánlhatod fel. Azután nézd csak:
egyik kereszt a másikon, egyik szúrás
a másik után... mekkora halom lesz
belőle! Végül is, valami nagyszerút ta
nultál: Jézusért tűrni és szeretni.

•
Amikor gyermeki lélek kéri az úr

bocsánatá t, azonnal megnyeri. Jézus
megszabadítja lelkét a múlt nyomo
rúságainak hosszú láncolatától. Eltá
volítja a tisztátalanság maradékát,
amely a földhöz köti. Leveszi a szí
véről, ami terheli és akadályozza, ab
ban, hogy Isten fölségéig emelkedjék
és összeforrjon a szeretet élő lángjá
val, amely maga Isten,

•
Imádságod legyen férfias! A gyer

mekí lelkület egyáltalán nem jellent
elpuhultságot.



A levertség amelyet néha csak" lát
szólagos botlásaid, nagylelkűséged

hiánya vagy vísszaeséseid okoznak,
gyakran azt az érzést keltik benned,
hogy összetörtél valami nagy értéket:
megszentelődésedet,

Ne aggódj! Ha a gyermek eltör va
lamit - majdnem mindig ügyetlen
ségből - sajnálkozik sír, de az
tán ... bánata enyhítésére az eltört
tárgy gazdájához megy... Edesapja
pedig elfelejti az értéket, bármekkora
volt is. Gyöngédséggel telve nemcsak
megbocsát, de még vigasztalja és bá
torítja is a kicsit. Tanulj ebből!

'"
A Jézust szerető lélek számára az

imádság - még ha lelki szárazság
ban szenvedne is, mindig balzsam,
amely gyógyít. Úgy menj imádkozni,
mint 'kisgyermek a cukorért, keserű

orvosság után.

'"
Szórakozott vagy imádság közben ?

Próbáld elkerülni, de ne aggódjál! Nem
látod, hogy még a legjobb gyermekek
is játszanak mindennel, ami körülve
szi öket? Ez nem szeretethiány. Sem
nem tiszteletlenség, hanem gyarlóság,
gyengeség, a kisgyermek tulajdonsága.
Hát látod: te is gyermek vagy Isten
előtt.

'"
Amikor egy felnőtt kérvényez va

lamit, fel kell sorolnia érdemeit. Ha
a kérvényező gyermek - a gyermek
nek nincs érdeme - elég, ha azt
mondja: ennek vagy annak vagyok a

.fia.
Uram, - mondd te is Neki egész

lelkeddel - én Isten gyermeke va
gyok!

'"
Légy állhatatos! A gyermek, ha ko

pogtat, nem tágít. Hangosan, hosszan
kopog. Szégyen nélkül kéri a bebo
csátást! S azt, aki haragosan nyit aj
tát az alkalrnatlankodónak, a kis gyer
mek egyszerűsége hamar lefegyverzi.
Tégy te is így Istennel.

'"
Láttad, rnilyen hálásak a gyerme

kek? Akár kellemes, akár kellemet
len dolog történik veled, mondd gyer-

meki Iélekkel Jézusnak: "Milyen jó
vagy, milyen nagyon jó vagy! ..." Ez
a mondat igazán átélve, a gyermekség
útja, amely könnyek és mosolyok kö
zött, lassú ütemben a békéhez vezet,
de a szerétethez gyorsan és biztosan!

'"
Úgy véled, helytelen, ha szeritáldo

zás utáni 'hálaadásod helyett, akarat
lanul is, könyörgő imálk fakadnak szí
vedből: Jézus, add nekem ezt; Jézus,
azt a lelket; Jézus, segítsd ezt a vál
lalkozást. Ne aggódj emiatt. Nem lá
tod, hogy bánik apjával a gyermek?
Még míelőtt csókkal üdvözölné, má
rís a zsebében kotorász, hogy cukrot
keressen. Nos hát ... ?

*
Ha "gyermeki életet élsz", kell, hogy

kívánd a "lelki édességeket". Ilyenkor
gondolj a sok jóra, amit édesanyád
otthon tartogat. Tedd sokszor napköz
ben. Csak pillanatok kérdése. Má
ria . . . Jézus. . . Oltáriszentség...
Szentáldozás, .. Szeretet... Szenve-
dés ... Szenvedő lelkek Küzdő lel-
kek: pápa, papok, hívők, a te lel-
ked. .. tieid lelke... őrangyalek...
bűnösök .. , mísszíók ...

•
De nehezedre esik ez a kis önmeg

tagadás! Mintha valaki mondaná: mí
re jó a napirendhez való ragaszko
dás? Nézd csak a gyermeket. Nem
akarja a keserű orvosságot bevenni.
De, móndiák neki: ezt a kanálnyít
apáért, ezt a nagymama kedvéért és
így tovább, míg az egészet bevette.

Tégy te is így! Ezt az önmegtaga
dást a tísztítótűzber; szenvedő lelke
kért, II másikat szüleidért, a harma
dikat társaidért . .. Amíg meg nem
tetted, amit a napillend előír ...

Mily sokat ér az ilyen önmegtaga
dás!

'"
Nem vagy egyedül! Viseld derűsen

a megpróbáltatást. Igaz, nem érzed
kezedben édesanyád kezét. De nézd
csak a földi anyákat, hogyan követik
őrködő karokkal kicsinyeiket, amikor
íngadozva, minden segítség nélkül az
első lépéseket teszik. Nem vagy egye
dül! Isten vigyáz rád!

Közli: Bánk József
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