
lán sehol nem jut olyan elevenen fel
színre, mínt ezen a szeritírási helyen.

4. A szeretet katolícizmusa igazi meg
értéssel és valódi együttérzéssel tekint
más világnézetek követőire is, ami egyéb
ként már a felebaráti szeretet parancsá
ból folyik. Ezen a téren szerencsere már
sok minden történék, Megindultak mind
az egyházon belül, mínd azon kívül a
párbeszédek, Ismétlődnek a találkozások
a keresztények és más vallások, valamint
világnézetek képviselői között. "Ennek
ellenére még mindig fel kell figyelnünk
az Inkvizíció tüzének ki nem aludt szík
ráira, amelyek távolról sem olyan ritkák,
rnímt ahogy remélnők."

Irne csak néhány alapelv, amelyet' a
szeretet katolícizmusának szem előtt keH
tartania - fejezi be Perger. Hogy mí
lyen magatartást tanúsítson ez a katoli
cizmus a háború és a szocíálís igazság
talanság problémáit illetően, nem is
szükséges részleteznünk. Egy ilyen ke-

A KIS ÚT

Egy családnál fordultam meg nemrég,
ahol négy gyermek közül a legnagyobb
hatéves múlt, a következő ötéves. A na
gyobbik kislány, a másik kisfiú. Sziileik
vaHásos, imádkozó emberek. ~desany

juk jogos büszkeséggel mondja, hogy lá
nya már 'a Miatyánkot, Hiszekegyet végig
tudja. Sőt, fűzi hozzá, a kisebb is bekap
csolódik imájába, de nem sokáig bírja.
Egy darabig mondja testvérével együtt,
aztán hamarosan közbekiált: "Már elég."

Hasonló jelenet sok olyan családnál
ismétlődik, ahol az apróságokat imára
szoktatják. Felvetődik tehát a kérdés,
hogyan imádkoztassuk helyesen a gyer
meket? Kinek van itt igaza? A szülő·

nek-e, aki hosszú, jobbára meg sem ér
tett szöveget mondat fel, vagy a kicsiny
nek, aki ösztönösen állást foglal ez ellen,
mert neki az sok?

Hogy helyes nevelői ítéletalkotáshoz
jussunk, a gyermek viselkedéséből keH
kiindulnunk. A kicsinyek úgy érzik, ne
kik kevés szó is elég az imádkozáshoz.
Apjukkal, anyjukkal, testvéreikkel is rö
viden szoktak beszélni. Igy kívánnak
szólni Istenhez is.

Valóban, nem a szavak az imádkozás
legfőbb kellékei. A gyermek imádkoz
tatásának tulajdonképpeni célja az, hogy
megtanuljon saját szavaival imádkozni.

•

reszténység minden bizonnyal solckalkö
zelebb jutna a jelenkor embereihez, mírit
némelyek gondolják. MeI'It bármit is ves
senek a modern ember szemére, semmi
képpen sem tagadható, hogy ez a mo
dern ember - legalábbis elvben - jó,
val humánusabb, mint elődei voltak az
ókorban és a keresztény középkorban, A
gótíka embere például, akJ.oly csodála
tos vallásos alkotásokat hagyott hátra,
szorgalrnasan művelte a pogrornokat,
vívta a szörnyen kegyetlen háborúkat és
természetességgel vette tudomásul az
igazságszolgáltatás borzalmas módjait,
Ha a Iegúiabb történetben hasonló dol
gokat gyakran még remségesebb formá
ban éLtünk át, ezen a legtobben mégis
csak őszintén megdöbbentek és felhábo
rodtak a mai emberek közül. Egyáltalán
nem lehetetlen, hogy. éppen ez a mcstaní
modern ember érett meg először arra,
hogy Krisztus üzenetét a maga valójá
ban felfoghassa.

AZ IMADKOZÚ GYERMEK

Egyéni kifejezésmódja természetesen
egyszerű lesz. "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok.
Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszé
dükért nyernek meghallgatást." (Máté
5, 7). Ez az intelem elsősorban a gyer
mek-imára érvényes. Az tulajdonképpen
csak néhány szóból fog állni. E szavak
azonban tükrözzék a gyermeki lélek Is
tenhez emelkedését.
Alapvető feladatunk tehát a gyermek

szívének, gondolatainak és érzelmeinek
Istenre irányítása. Ez sokkal nehezebb a
szülő számára, mint egy-egy betanult
versikét felmondatni. Szinte alkalomról
alkalomra mindig új leleményességre
t'an szükség, amikor a gyermeket imád
kozásra készítjük elő. Csak így alakul
ki lelkében az az őszinte vágy, hogy Is
tennel beszélgessen, csak így lesz igazi
mondanivalója az Isten számára.

A gyermeklélek talaján könnyen bont
csírát ez az Isten felé irányuló "monda
nivaló". Mi a szülők első teendője, hogy
a gyermek e legszebb, legszentebb ké
pessége kivirágozhasson? Tudatos neve
lői felelőséggel teremtsék meg ehhez a
kedvező légkört gyermekük számára. Ar
ról van itt szó, hogya gyermek tanuljon
meg először "elmélkedni". Ne gondoljuk,
hogya gyermek erre még nem képes.



Az öneszmélő gondolatfelvillanás, amely
hosszabb-rövidebb időn át a köznapiból
kiváló élménnyé mélyül, nemcsak tu
dósok és felnőttek sajátja. előfordul a
gyermeknél is. Csak belső nyugodtság,
lf#lki egészség kell hozzá. Elmélkedik a
gyermek, ha hosszabb történetre figyel,
ha a könyv ábráit szemléli, ha játéko
san épít, fest vagy énekel.

A gyermeki imát előkészítő elmélke
désnek pótolhatatlan jellegét talán Pé
guy szavai húzzák alá legmarkánsabban,
amint élete alkonyán írja: "Alapjában
véve csak azt tudom, ami benne volt ka
tekizmusomban, kis koromban. Amit nem
tudtam elsőáldozásom reggelén, azt soha
többé nem tudtam meg." Megállapítását
azzal indokolja Péguy, hogya 12-ik élet
év elérése után már nem indul meg az
elmélkedéshez szükséges megjelenítő

képzelet. Ez ugyanis a rugalmas, egész
séges gyermeklélek sajátja. Csirájának
már kisded korban kel! nyilaaoznia, hogy
később ne senyvedjen el.

E gyermeki léleknyiladozás mindenek
előtt szeretettel.ies légkört igényel. "E
légkörhöz hozzátartozik a gyermekkel
való gondolatinditó társalgás, képek
szemlélése, mesemondás, olvasás. A csen
des, barátságos, vidám családi környe
zet, mely boldoggá tesz csendes örömei
vel, a meghitt együttléttel. Az 'ilyen ott
honban egyszerűség uralkodik és isme
Tik a kis örömök élvezetét. Közösen ját
szanak vagy ünnepelnek, barkácsolnak
és zenélnek. Ilyen /,örnyezetben élednek
az emberformál6 lelki örömök." (Kl. Til
mann: Pastoral-Katechetische Heite 29,
43. o.).

. Ez az elmélkedésre és imádkozásra
kedvező körn'llezet nem kőnnyen alakul
ki a családon belül. Sok tudatos áldozat
vállalást feltételez a szülők részéről. Elő

ször az ellenkező. lélektompító hatások
kiszűrése kell, hogy főgondot jelentsen
számukra. A szülő nevelői gondo.~koáá

sának első feladata, hogy kiküszöböl,jék
mindazt, ami rombolná a gyermeklélek
nemesvonalú épülését.

Izgatott. ideges hangulat adódhat a csa
ládban, de ellenszerét is meg kell ese
tenként találnunk. KüZönösen óvakod
junk a helytelenül értelmezett szülői sze
retet túlkapásaitól. Luxus az öltözetben
és életmódban, kényeztetés, élvezetek
halmozása könnyen és gyorsan durvítja
a kicsinyek érzékeny lelkét. Túlgyakori

-

mozilátogatás, tervszerűtlen tévézés és
rádiózás a maga erős, túlméretezett inge
reivel zavarossá teszik a gyermek belső

világát. Mindez könnyen ellenségévé lesz
az elmélyült élménynek. Az időnkénti

hangos jókedv viszont nem árt a vallá
sos bensőségnek,

Az elmélkedésre késztető családi kör
nyezet biztosítja, hogy a gyermek szo
kásszerűen Istenre is gondoljon és így
mondanivalója is legyen Isten számára.
Ha a Jóistent megszerette a gyerme/c,
önként alakul ki benne a kívánság, hogy
szóljon is hozzá. A szavak keresése ezu
tán már nem lesz megoldhatatlan fela
dat. Igaz, a gyermekimádkozás hagyo
mányos formái nem mindig válnak be
mai életkörülményeink között. Ezért a
szülői szeretetnek, akárcsak a gyermek
Istenre irányuló szeretetének, lelemé
nyesnek kell lennie. f:ppen ez adja meg
az imádkozás ízét-borsát. Például esti
imánál, ha már egy rövid imaszöveget
elmondattunk, találtassuk ki a kicsinyek
kel, mit is kellene ma különösen kérni
a Jóistentől: Aldd meg és, segítsd... Kii
lőnösen segitsd (beteg rokont... nehéz
munkát végző vagy gondokban lévő

apát, anyát...)
Legyen imánk olykor szívesen bátor és

újszerű! Francia földön terjedő szokás
szerint helyes már a kicsinyeket is
előkészíteni a misén való részvétel lénye
ges teendőjére. Ez nem is lesz nehéz szá
munkra és könnyen megkedvelik, hiszen
a gyermek szép vonása az önzetlen aján
dékozás és felajánlás. Híszen átérzi, hogy
mindent másoktól kap - végül is Isten
től -, örül, ha ezt viszonozhat ja. Ha
tehát a gyermek napközben valami jót
tesz, irányítsuk iparkodását és jócsele
kedetét Isten felé. Este felhív juk figyel
mét, hogy ajánlja fel Istennek, ha nap
közben valami .jót tett. E figyelmezteté
sünk nyomán vissza,emlék.szi1<: napi jó
tettére, és örül, hogy vele a mennyei
Atyának ked?,eskedhet. Imája így egysze
rű lesz, de élettel és erővel tele. "Jó
istenem. íme ezt a napot fela,jánlom ne
ked. Különösen felajánlom, hogy..."

Soha se feledjük azonban, hogya gyer
mek hite elsősorban a szülő hitet sugár
zó szavaiból táplálkozik. A kisded részére
Krisztns igéjének első hivatott hirdetője

az édesanya.

Szántó János

\

Az isteni gondviselés nem egy fajta vallásí biztosítás nagyonis földi és önös v4l-
lalkozásainkra. ,T o s e f B o m Tn e r
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