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19. Természetes módszer, melya lélegzetnek a lélegzés általa szívben való működésével

és onnan való kilépésével, valamint a lélegzést kísérő imádsággal kapcsotatos. Ez az
imapedig: ÚrJézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam. Egy ilyen módszeregyúttalaz
értelem összeszedettségére is irányul.
nTudd meg, testvér, hogy a lélegzet, amit beszívunk, maga a levegő. Sezt a levegőt semmi
másért nem szívjuk be, csak a szívünk miatt. A szív ugyanis az életnek és a test melegének a
forrása. A szív tehát azért vonzza a lélegzetet, hogy a. kilélegzéssel kifújja a melegét, és jó
hőmérsékletet teremtsen magának. Egy ilyen rendnek a végrehajtója vagyinkább szolgája
a tüdő. A Teremtő lyukacsossá tette. Mint egy fújtató beszívja és kifújja a levegőt. Így a szív
azzal, hogy a lélegzetből kivonja a hideget és elveti a meleget, a legcsekélyebb áthágás
nélkül megőrzi a rendet, amelyre azért rendeltetett, hogy fenntartsa az élőlényt.

Te tehát ülj le kamrád csendjében, szedd össze szellemedet, és léptesd be azon az úton,
ahol a lélegzet hatol be a szívbe. Szorítsd és kényszerítsd rá, hogy a beszívott levegővel
együtt maradjon a szívben. Amint belépett, eltűnik a kín és az erőfeszítés, az öröm és a
kegyelem érezteti hatását, s az ezeket követő dolgok maguktól jönnek Mint ahogy az
otthonról messzire távozott férfi repes az örömtől, amikor visszatér, mert viszontláthatja
gyermekeit és feleségét, úgy tölti el kimondhatatlan gyönyör és örvendezés a szellemet,
amikor egyesül a lélekkel.

Tehát, testvér, szoktasd rá a szellemet, hogy ne távozzék el gyorsan a szívből. Kezdetben
persze vonakodik attól, hogy hagyja magát bezárni és beszorítani. De amikor már
hozzászokott, többé nem vágyikarra, hogy kint mozogjon. Mert Isten Országa bennünk
van (Lk 17, 21). Aki a szívben szemléli, aki a tiszta imádság által keresi, az - úgy látszik 
csak elutasíthatja és megvetheti a külső dolgokat. n

És aztán: nMég egy dolgot meg kell tanulnod, amikor szellemed idáig jut: nem szabad
csendben és tétlenségben hagynod, hanem dolgoztasd, és állandóan gyakoroltasd vele ezt az
imát: ÚrJézus Krisztus, Isten Fia,könyörülj rajtam. sose szűnjön meg ezt mondani! Mert az ima
megőrzi minden puffildtságtóLMegakadályozza, hogy az ellenség szidalmainak behódoljon és
m~tsék. Az ima mindennap neveli a szeretetben és az Isten utáni vágyakozásban.n

Es az az elsődleges célja a boldog Atyának, hogy a szellem e természetes módszer
hatására a megszokott csapongásából, fogságából, háborgásából visszatérjen a figyelem
hez, a figyelem révén újra kapcsolódjék önmagához, s így egyesüljön az imával, s hogy az
imával egyidőben szálljon le a szívbe és mindig ott maradjon. Egy másik istenes bölcs az
általunk épp most kifejtett - úgymond - néletművészetet" magyarázva azt mondja,
amikor e szent műben szerzett tapasztalatából indul ki:

20.A természetes lélegzési módszerésazÚrJézus Krisztushoz valófohászkodás, melya
lélegzést kíséri.
nEgy dolgot alaposan tisztáZni kell annak, aki szeret tanulni: Ha arra idomítjuk
szellemünket, hogy amikor belép a lélegzet, vele együtt szálljon alá, akkor pontosan
tudjuk, hogy a már egyszer alászállt szellem addig nem jön ki, amíg le nem mondott
minden gondolatról, újra egy és mezítelen nem lett, és semmilyen más emlék nem veszi
körül, csak az Urunk Jézus Krisztushoz intézett fohászkodás. De amikor újra elhagyja a
szívet, visszatér a külső dolgokhoz a sokféle emlékezésbe, s akarata ellenére megoszlik. n

756



21. Aranyszájú Szent János és más régi atyák is úgy rendelkeznek, hogy Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban imádkozzunk, és a szívünkön belül imádkozzunk. Ésazt
mondja, hogy ez az ima így szól: úrJézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam.
A nagyAranyszájú is azt mondja: "Kérlek titeket, testvérek, sose hágjátok át, sose vessétek
meg az imádság szabályát!" Kisvártatva pedig:~ eszik, akár iszik, akár ül, akár szolgál,
akár beszél, bármit is csinál a szerzetes, szüntelenül mondja: Úr Jézus Krisztus, Isten Fia,
könyörülj rajtam." És: ~ Úr Jézusnak a szív mélyébe leszállott neve megbuktatja a
sárkányt, akihatalmában tartja a szívlegelőit, a névmegszabadítja a lelket és visszaadja neki
az életet. Maradj tehát szüntelenül az Úr Jézus nevében, hogy a szív felszívja az Urat, az Úr
felszívja a szívet, s a kettő eggyé legyen." És még: "Ne szigeteljétek el Istentől szíveteket.
Hanem maradjatokbenne, és őrizzétekmeg a szfveteket Urunkjézus Krisztus emlékezeté
ben, amíg gyökeret nemver benne az Úr neve, és semmi mással sem törődik,hogy Krisztus
megdicsőüljönbennetek"

23. Akijózan szelleműakar lenni, különösenpedig a kezdIJ, az imádság idején üljön le
egy csendes és homályos szobácskában, hogy így természetszerűleg - még ba csak
részben is - összeszedje értelmét és gondolatát.
Ezért a már fentebb kifejtettekhez, ahhoz, amit a nagyés szentAtyák hoztak tudomásunkra
tanúságaikban, melyek során megmagyarázták, hogyan kell a szívünk mélyéig való
belélegzés révén az imádság, az elmélkedés, a józanság által Urunkjézus Krisztusban és az
Ő szent, üdvösséges Nevében maradnunk és könyörületért fohászkodnunk, még ezt
fúzzük hozzá:

Az isteni Atyák, a Mesterek e boldog munka megtapasztalásában azt tanítják és írják elő

annak, aki a szív lelki józanságának szenteli magát, különösen pedig a kezdőnek, hogy
mindig csendben üljön, különösen az imádságra szentelt időben, és egy fény nélküli
sarokban. Mert a szemek látása, a látható és megfigyelhető dolgokra vetett pillantás
elvonja az értelmet, megosztja, kettészakítja és módosítja. De ha bezárják egy csendes és
homályos kamrába, mint mondtuk, már nem osztja meg és nem módosítja a látás és a
pillantás. fgy az értelem, akár akarja, akár nem, legalábbis részben derűs lesz, hozzászokik,
hogy összeszedje magát, amint a nagyBaszileiosz mondja:~ értelem, mely nem árad szét
kívülre, mely nem ömlik ki a világba az érzékeken keresztül, visszatér önmagába."

24. Mindenekel6tt Urunk Jézusnak és szent nevének a szívben és hittel történ6
segítségül hívása szabaditja meg az értelmet minden szórakozottságtól. A szív
belsejében való lélegzés természetes módszere, a csendes és sötét belyen való ülés és a
hasonló dolgok csak segít6jellegűek.
E dolgokat megelőzve,vagyinkább mindenekelőttazonban az értelem az isteni kegyelem
révén tudja megvívni ezt a harcot. E segítséget a hitben nyújtja neki az, hogy szíve mélyén
tisztán és szilárdan hívja segítségül Urunk Jézus Krisztus egyedüli nevét, nem pedig az
egyszerű, természetes mödszer - a lélegzés vagy egy nyugodt és homályos helyen való
mozdulatlan tartózkodás -, amelyet az előbb fejtettünk ki. Egyáltalán nem! Mert az isteni
Atyák semmi mást nem láttak ezekben a dolgokban, mint segédeszközöket ahhoz, hogy
össze tudjuk szedni az értelmet, vissza tudjuk téríteni önmagába a szokásos háborgásából,
és visszaadjuk neki a figyelmet.

Ezen összeszedettség és figyelem révén születik meg - mint mondtuk - az
értelemben a tiszta, állandó és összeszedett imádság. Amint Szent Neilosz mondja: ~
figyelem, mely keresi az imát, meg is találja az imát. Mert az ima a figyelmet követi, még ha
más dolognak is kell még következnie." Tehát törekednünk kell a figyelemre. De erről már
eleget beszéltünk Te, gyermekem, ha az életet akarod, és jó napokat szeretnél látni, úgyélj
testedben, mint egy testetlen lény, vesd alá életedet ennek a szabálynak, és kövesd!
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