
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.
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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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