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Miért imádkozzunk?

Contardo Ferrini, a római jognak
híres tanára a páviai egyetemen, kit
maga a protestáns és szabadgondolkodó
Mommsen megcsodál tudományáért,
egyszer így nyilatkozott: "Amit nem
tudok fölfogni, az az imádság nélkül
való élet: a reggeli fölébredes anélkül,
hogy Isten mosolyát fürkésznők. s a
nyugalombatérés anélkül, hogy előbb
az üdvözítő keblén pihentünk volna.
Az ilven életet hasonlónak tartom a
sötét éjszakához. mely tele van meg
alázottsággal és vigasztalansággal, mely
terméketlen Isten átka miatt, képtelen
rá, hogya balsorsban helyét megállja,
alacsony érzület rabja lesz s el van
zárva a lélek szent örömeitől." Világi
ember mondotta ezeket a szavakat,
modern egyetemi tanár a XX. század
egyik híres jogi tanszékén, aki maga is
imádkozott, elmélkedett naponta, ha
ideje megengedte egy teljes órát. Közü
lünk pedig sokan oly keveset imádkoz-
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nak, mert nem ismerjük az imádság
értékét. Mások meg sokat imádkoznak,
de rosszul, mert nem értik annak módját.
Az imádságot nagyrabecsülni, meg
szeretni és buzgón gyakorolni, az az
egyedüli út arra, hogy sokat és jól
imádkozzunk. Az imádság szelleme oly
kegyelem, melyet megint csak imádsággal
szerezhetünk meg. De kérni egyedül,
anélkül hogy önmagunk is serény
munkát végeznénk, mint egyéb dolgok
ban úgy itt sem elegendő. Ertelmünk
tompasága és szívünk gonosz indulatai
visszatartják lelkünket a szellemi és
isteni dolgok szemléletétőlés aföldiekhez
kötik le. Azért mondja a Bölcs, hogy
"a romlandó test nehézzé teszi a lelket
és a földi lakás lenyomja a gondolkodó
elmét. u (Bölcs. 9. 15.) Erzékiségünk
ellenkezése oly nagy lehet, hogy nemcsak
unalmat, hanem még undort is érzünk,
ha az égiekre irányítjuk tekintetünket.
Hogy ép az erősebb férfinem kevéssé
szeret imádkozni, annak nem az az oka,
hogy az imádság önmagában véve nem
a legszebb, legmagasztosabb és egyúttal
legkedvesebb foglalkozás, hanem az,
hogy sokszor ép a férfivilág legkevésbbé
sem tudja, hogy mit is tesz az voltakép
imádkozni. Előítéletek és a szenvedélyek
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heve elhomályosítják értelmünket, a föl
diek felé irányítják törekvésünket, azért
képtelenek vagyunk imádkozni. Le kell
győznünk a testnek tehetetlenségét, felkell
szabadítanunk lelkünketaz önmegtagadás
által, uralkodóvá kell tennünk magunk
ban a szellemet az anyag fölött, akkor
nemcsak könnyü lesz imádkozni, hanem
kedves dolog is. Kemény munka néha
megfúrni a kutat, hogy az élet vizére
találjunk, mely az imádságban rejlik.
Meg kell fontolnunk tehát l. az imádság
jelentdséget és meg kell tanulnunk 2.
annak mádját

Mit tesz imádkozni? - Istennel
társalogni. Ez adja meg az imádságnak
minden értékét. ebben rejlik egész nagy
sága és édessége. Az emberre nézve
magasztosabb, megtisztelőbb foglalkozás
nincs mint imádkozni. Azon kell csodál
koznunk, hogy lsten egyáltalán meg
engedi, hogy vele társalogjunk. Isten
oly nagy és rni oly kicsinyek vagyunk,
hogy méltán álmélkodhatunk azon, hogy
ez a nagy Lény hozzánk lehajol, felénk
fordítja arcát és meghallgatja, amit neki
mondunk. Oly előkelők szoktunk lenni,
amilyen előkelő környezettel érintkezünk,
Van-e előkelőbb társaság mint lsten
társasága? Oly nagyok vagyunk, amilyen

Mit tesz
Imádkozni?

Az imidsál
nemesít.
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nagyok gondolataink. Tudunk-e nagyobb
dolgot elgondolni Istennél? Oly erősek
vagyunk, amilyen erős a szeretetiink.
Lehet-e erősebb, tartósabb szeretet,
mint a változatlan hűségű Isten szere
tete? Oly nemesek vagyunk, amilyen
tiszták örömeink. Tisztább örömet senki
sem lelhet, mint azt, mely a boldogság
forrásából sugárzik lelkünkbe, Istenből,
mely szívünk mélyébe hatol.

Az imádság olyan nagy valami, hogy
nem csak nemessé, hanem istenivé te
szi az embert. Megismerni annyit tesz
mint a megismert dolog képét lelkünkre
rányom ni. Istent megismerni az imád
ságban nem más mint az ő képmását
lelkünkben kiépíteni, hozzá hasonlóvá
lenni. Aki szeret, az kilép önmagából
és szeretetének tárgyában él. Istenben
él, benne lakik az, akinek szívében az
imádság a szeretet lángját felgyullasz
totta.

Minden imádság társalgás az Isten
nel a gyermek gagyogásától kezdve,
mikor édesanyja szájából tanulja a
Miatyánkot, a szentek elragadtatásáig,
elmerüléséig lsten szemléletében. Enél
kül nem volna imádság az imádság,
hanem tanulmány vagy bölcselkedés.
Az imádság lelkünk személyes érintke-
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zése az Istennel. Azért alapja a hit,
éltetője a bizalom és a szeretet.

Az imádság magasztos és boldog
társalgás Istennel és azért oly megtisz
telő, oly édes ránk nézve. De kötinyű
is; mert amilyen magasztos ez a tár
salgás, ha annak személyére tekintünk,
akivel érintkezünk, ép oly egyszerű és
gyermekded annak módja, ha azt néz
zük, hogy mit követel tőlünk az Isten.
Imádkozni könnyü. "Nem kell ahhoz
egyéb, mondja egyik szellemdús írója a
lelki életnek, egy néhány gondolatnál,
egy néhány buzdulatnál és egy pár
szónál" (Meschler). Aki akar, az tud
is imádkozni. Minél egyszerűbb az
imádság, annál jobb. Minél közvetle
nebbek és keresetlenebbek szavaink,
annál hatásosabb lesz imádságunk és
kedvesebb Isten előtt. A gyermek egy
szava: Atyám, anyám! jobban tetszik
a szülőnek és jobban indítja meg szí
vét, mint az idegennek müvészíleg ki
dolgozott és előadott beszéde.

Imádkoznunk kellene tehát, ha nem
is éreznők annak szükségét és meg sem
volna parancsolva. Az imádság azon
ban magasztos és édes kötelesség. Edes
és magasztos, de szükséges is. Köte
lesség önmagunkkal szemben és kö-

Könnyli
imádkozni.
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telesség Istennel szemben. Az imádság
szükséges, mert lelkünk szükséglete,
hogy szívünket lsten előtt kiöntsük. Az
ember oly gyarló és gyenge, hogy
lépten-nyomon mások segítségére szo
rul. De hány eset van, ahol földi kéz
nem segíthet vagy nem is akar segí
teni. Főleg a belső bajok orvoslására
sokszor nincs földi ellenszer. Kihez
forduljonaz emberinkább mint ahhoz, aki
"nevünket kezébe írta"? (Iz. 49, 16.)
Az ember oly kicsiny, hogy álmélkodva,
csodálkozva áll meg mindaz előtt, ami
valamikép nagy és ő fölötte áll. Szük
séglet rá nézve, hogy mást csodáljon,
mert önmagában csak gyengeséget és
mulandóságot lát. Ertelmének s akara
tának törekvése a végtelen felé irányul,
de saját maga véges és csak arasznyi
léttel bír. Kiben másban keresse szívé
nek nyugvópontját mint abban, aki
dicsőségével és nagyságával betölti a
világot? Az embernek természeti szük
séglete, hogy imádkozzék.

lsten meg is parancsolta s ezáltal
azt szigorú kötelességünkké tette. Ez a
kötelesség abból a viszonyból folyik,
mely a teremtményt Teremtőjéhez, az
embert Istenhez fűzi. Hogy ezt jobban
megértsük és az imádság [elentöségét
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a lelki életben jobban felfogjuk, kétféle
imádságot különböztetünk meg, a ma
gasztaló és a könyörgő imádságot.

A magasztaló vagy dicsőítő imádság Magasztaló
abban áll, hogy Istent végtelenségében imádság.
mindjobban megismerni törekszünk:
nagyságát, szépségét, bölcseségét és
jóságát, és hogy őt ezekben a tulaj
donságaiban dicsérjük, áldjuk, neki
mindennem II hódolatunkat bemutat juk.
A magasztaló imádsághoz tartozik az is,
hogya vett jótéteményekért Istennek
hálánk adóját lerójuk. Dícséret és hála-
adás az, ami a magasztaló imádságot
alkotja. De sem a dicséret sem a hála-
adás olyan nem lehet, amilyennel más,
teremtett lénynek, angyalnak vagy szent-
nek vagy bármely cmbernek tartozunk
e földön kiváltságaiért vagy irántunk
tanusított jóindulatáért. Isten létünk
forrása és teremtőn k; azért a dicséret
és hálaadás egyszersmind imádás is,
mellyel tőle való teljes függésünket el-
ismerjük mindenben, és csak az a hála-
adás és dícséret méltó Istenhez, mely-
nél semmiségünk érzetében imádva
térdre borulunk előtte. Ennek a hódo-
latnak bensőnek és külsőnek kell lenni:
hódolnunk kell legfőbb Urunknak szóval
és lélekkel, benső odaadással és testünk
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külsö magatartásával, a magányban és
a nyilvánosság előtt.

A magasztaló imádság nem más, mint
életünk és létünk célja. Erre vagyunk te
remtve, azt fogjuk tenni az egész örökké
valóságon át.Istent megismerni, őt dicső

íteni, szeretni és tisztelni, ez életünk
feladata, ez a mi célunk. Amilyen szük
séges az emberre nézve, hogy örök
célját elérje, mely végett teremtve van,
oly szükséges rá nézve, hogy Istent
dicsérje és imádja, magasztalja és
dicsőítse; mert ez a kettő egy és ugyanaz
a dolog. Igaz ugyan, hogy ezen a földön
nemcsak imádkoznunk kell, hanem dol
goznunk is, Istent nemcsak tisztelnünk
kell, hanem feladatunk neki szolgálni is,
mindazonáltal célunk egyik része mégis
abban áll, hogy őt magasztaljuk és erről
nem szabad megfeledkeznünk, ha igazán
emberek akarunk lenni. "Féld az Istent
és tartsd meg parancsait, mondja a
Bölcs, mert ez az egész ember" (Ecel.
12, 13.). Nem egész ember az, aki csak
dolgozik Istenért, de őt nem imádja.
Sőt nem is érte dolgozik, ha rá sem
gondol; ha nem tartja meg parancsait,
ha a legfőbb parancsolatot szem elől
téveszti, azt, mely örök célját állítja
szeme elé: "Uradat Istenedet imádd és



neki szolgálj egyedül l" (Mt 4, tO.)
"Szeressd Uradat, Istenedet teljes szi
vedből, teljes lelkedből és minden erőd
ből" (Mt. 22, 37.). Az az ember, aki nem
imádkozik, nemcsak fél ember, hanem
egyáltalán nem is ember.

Oly nagy és szép dolog a magasztaló
imádság, hogy egész szerzetek alakultak
ápolására. Aszernlélödö rendekben egész
életüket csak ennek a célnak szentelik
a rendtagok. Folyton csak Istenre gon
dolnak és magasztalják őt, a templomi
karénekben és a magányos elmélkedés
ben, olvasás közben és az istentisztelet
alatt. Méltó is erre az lsten. mert soha
eléggé nem dicsérhetjük őt, "akinek
hatalma nagy és bölcsessége mérhetet
len" (146. zsolt. 5.). Dícsérjük és
magasztaljuk őt minden képességünkkel,
mert fölötte áll minden dícséretnek
és nem győzzük őt méltókép magasz
talni!

Ezenaföldön nemvagyunk ugyan képe
sek minden pertben az imádságnak élni,
egyéb kötelességeink is vannak. De kell,
hogy az imádságszelleme egész valónkat
átjárja; kell, hogy minden tettünket és
szavunkat ez a szellem éltesse. A gon
dolat Istenre és a jó szándék vezérelje
minden munkánkat, röpimákkal gyak-

Nagy és
szép dolog
Istent ma
gasztalni.

Az im'dság
szelleme.
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ran fordítsuk lelkünk ábrázatát a fé
nyes égi Nap felé mint a napvirág, ak
kor egész életünk magasztaló Irnádság
lesz, mely által megszakítás nélkül di
csöítjük és áldjuk az Istent. "Szüntelen
imádkozzatok, mindenben hálát adjatok"
(1. Tessz. 5, 17. 18.), int az apostol,
mert "szükséges mindig imádkozni és
nem szabad vele felhagyni" (Luk. IS, 1.).
Szeressünk imádkozni, a magunk részé
ről legyünk készen arra mindig, emel
kedjék önként lsten felé lelkünk, ha
szünetel a munka, és ne mérjük az óra
szerint a perceket, rnelyeket Istennel
töltünk. Jól imádkozni csak az fog, aki
szeret hosszasan imádkozni. Oly szép
vonás ez Udvözítőnkben, aki mindig
rnennyei Atyjára gondol és még az éj
nyugalmát is feláldozza, hogy vele tár
salogjon. Az álmatlan éjszakák, a vir
rasztás egy kedves beteg ágyánál, mily
gyönyörű pillanatok az imádság embe
rének, az imádságos léleknek, hogy
Istenével egyesüljön! "Isten a mi örök
hazánk", szülöföldünk; mily édes a
szülőíöldre visszagondolni !

A könyörgö vagy esdő imádság nem
cél ugyan, de szükséges, nélkülözhetet
len eszköz arra, hogy célunkat elérjük,
a boldogságot, a mennyországot. Az
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egyház tanítja, hogy imádság nélkül
senki sem üdvözülhet.

Amilyen fontos, egyedül fontos dolog
ránk nézve lelkünk üdvössége, oly fon
tos dolog az, hogy imádkozzunk. Lel
künk üdvössége és az imádság közötti
kapcsolatot az egyház tárja fel tanításá
val az isteni kegyelemről. Isten az
embert a természetfölötti rendbe emelte,
melynek alapja a megszentelő kegye
lem. Az ember célja ebben az új világ
rendben Istennek szinről szinre való
látása és a benne rejlő örök boldogság.
A természetfölötti célt az ember csak
természetfölötti eszközökkel képes el
érni. Természetes megismerése és aka
ratának természetes törekvése nem ele
gendők arra, hogy természetfölötti cél
janak elérésén munkálkodhassék. Isten
nek hozzá kell járulnia segítő kegyel
mével, hogyaz embert erre képessé tegye.

Kegyelem nélkül az ember tehetetlen
mint a kerék, melyet nem mozgat a gőz
ereje. Isten kegyelme nélkül lehetetlen
üdvözülni. Hozzájárul még az a körül
mény, hogy az áteredő bűn az ember
természetes képességeit is megtámadta.
Ertelmünk eltompult és akaratunk gyenge
lett. Az ember az áteredő bűn után
erkölcsileg képtelen Istent és az isteni

Akönyörg6
imádság
szükséges
volta.

lsten ke
gyelme néJ
kiillehetet
len üdvö
zülni.
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dolgokat a maga tisztaságában felis
merni; a jót pedig állhatatos akarattal
követni még inkább felülmulja gyenge
erejét. Nem mintha az emberi értelem
önmagában véve képtelen volna Isten
létét és sok tulajdonságát és a termé
szetes erkölcsi törvényt megismerni.
Hiszen maga a Bölcs oktalanoknak
nevezi azokat, kikben nincs meg lsten
ismerete (Bölcs. 13, 1.), szent Pál
pedig nyiltan hangoztatja, hogy a po
gányok is megismerhették, sőt meg is
ismerték az Istent. De "magukat böl
csekne mondván esztelenekké lettek,
fölcserélték a halhatatlan Isten dicsősé
gét a halandó ember, sőt a madarak,
négylábúak és csúszómászók képmásá
val" (Róm. 2, 18-23.). Az emberi
gondolkodás története világos magya
rázata az egyház tanításának. Az ókor
legnagyobb bölcseinek szánalmas téve
dései, a pogány népek balga sőt er
kölcstelen vallásos hite, az újkor "tudó
sainak" kétkedő bizonytalansága és
erkölcsöt, társadalmat felforgató eszméi
tanuskodnak amellett, hogy az ember
lsten kegyelme nélkül képtelen eliga
zodni még a természetes igazságokban
is, melyek Istenre, alélekreésaz erkölcsre
vonatkoznak. Az isteni kegyelemtől
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megfosztott emberi értelmet a gondol
kodás és kutatás feltartóztathatatlanul a
szkeptikus kétely örvényébe sodorják.

Még elszomorítóbb látvány tárul sze
münk elé, ha a magára hagyott emberi
nem erkölcsi világára tekinttink. Atévely
kíséretében jár az erkölcstelenség. Szent
Pál leírja a pogány világ borzalmas
erkölcsi romlottságát és a mai nagy
városok bűncsarnokai semmiben sem
különböznek Róma bűnbarlangjaitól és
kéjpalotáinak perverzitásaitól. Az ember
lsten kegyelme nélkül hosszabb időre
képtelen lelkét megőrizni a súlyos bűn
től, ezt tanítják az egyház tudósai; a
tridenti zsinat atyái pedig azt vallják,
hogy lsten különös segélye nélkül még
a megigazult sem maradhat állhatatos
a jóban (sess. VI. can. 22.). Szomorúan
tapasztaljuk magunkon, hogy lsten
kegyelme mellett is értelmünk mily
nehézkes az égi dolgok felfogásában,
mily késlekedő akaratunk a jónak végre
hajtásában, hányszor tévedünk. erkölcsi
ítéleteinkben, hányszor bukunk és esünk
el a szenvedély hevében, mik volnánk
akkor, ha lsten kegyelme nem segitene I
lsten segítő kegyelme nélkül nemcsak
semminemű természetfölötti jót, hanem
még természetes jót sem cselekedhetünk
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állandóan és kitartással. Igaz, örökké
igaz marad az egyház tanítása: kegye
lem nélkül lehetetlen üdvözülni (sess.
VI. can. 1.).

Ebben az igazságban találjuk meg a
kapcsolatot a könyörgő imádság és
lelkünk üdvössége között, Most látjuk
csak be, hogy miért nélkülözhetetlen
eszköz az imádság üdvözülésünk nagy
művében. Azt tanítja ugyanis az egyház,
hogy lsten kegyelmét rendes körülmé
nyek közt csak annak adja, aki őt kéri.
Imádság nélkül nincs segítő kegyelem,
kegyelem nélkül pedig nincs üdvösség.
Méltán következtethetjük tehát, hogy
imádság nélkül nincs üdvösség.

Az imádság szükséges eszköz lelkünk
üdvözítésére, de egyuttal biztos eszköz
is. Aki jól imádkozik, nem vész el. Az
imádság az a hatalmas fegyver kezünk
ben, mely legyőzhetetlenekké tesz ben
nünket a pokol minden támadása ellen.
Ha csak oly sok "erős" férfiú kezébe
venné ezt a fegyvert, nem mutatkoznék
oly gyengének az élet küzdelmeinek
porondján. Kevesebb kétségbeesett, ke
vesehb tönkrement existencia, kevesebb
öngyilkos lenne, ha több imádkozó
ember volna. Nincs kísértés, nincs
nehézség, nincs oly meggyökeresedett
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szokás, melyet le ne gyözhetnénk az
imádság erejével. Krisztus maga biztosít
bennünket, az örök csalhatatlan igazság:
"Amit kértek az Atyától az én nevem
ben, azt megadja nektek" (ján. 16,23.).
"Kérjetek és adatik nektek, keressetek
és találtok, zörgessetek és megnyittatik
nektek; mert mindenki, aki kér, nyer;
aki keres, talál; és a zörgetőnek meg
nyittatik" (Luk. 11, 9, 10.). Háromszor
is ismétli ugyanazt a biztositását és
kimerithetetlen annak leszögezésében,
hogy amit kérünk, azt meg is kapjuk
(ján. 14, 13. 14; 15, 7. 16.). Krisztus
szavai meg nem csalhatnak bennünket.
Ha igazak szavai, úgy igazak akkor,
amikor szentséges vére árán szerzett
kegyelmeit kérjük lelkünk üdvösségére;
hiszen ezért adta oda életét a kereszten.
Földi dolgokban csak akkor remélhetünk
meghallgattatást, ha az lelkünk üdvös
ségére válik; de ha lsten kegyelméért
esdünk a kisértés hevében, ha szent
Szívét ostromoljuk, mikor a saját szí
vünket is ostromolja a szenvedések és
szenvedélyek hada, akkor feltétlen bizo
nyossággal bírnak szavai: "Kérjetek és
adatik nektek." Lehetséges, mondják a
hittudósok, hogy valaki a megszokás
bilincseitől lekötve, már képtelen szét-

Aki jÓl
imá kozlk,
nemYilzel.



Az imádság
elhanyago
lása • ha
nyatlás kez
dete.

törni a rahláncokat. Lehetséges, hogy
a szenvedély heve oly erős, hogy lel
künk nem képes ellentállni rohamának.
Egyre mindig képes azernber: imádkozni.
Ha imádkozik, rögtön bőségesebb ke
gyelem ömlik szívébe és enyhíti a
szenvedélyek tüzét, csillapítja a bűnt
szomjazó vágyakat, erőt ád, akár olyant
is mint Sámsonnak, hogy kötelékeit
egyszerre széttépje. "Kérjetek és adatik
nektek!"

Azért joggal állítják a lelki élet isme
rői, hogy minden hanyatlásnak oka az
imádság elhanyagolása. Egyaránt vo
natkozik ez a magasztaló és a kö
nyörgő imádságra Isten a mi lelkünk
élete. Lelki élet nem más mint élet
Istenben. Annyiban élünk lelki életet,
amennyiben Istennel állunk összekötte
tésben, életünk forrásával. Lelkünket
Istennel az imádság köti össze. Imád
ság nélkül lehetetlen lelki életet élni.
Ahol lanyhul az imádság, ott lanyhul
vele együtt a lelki élet. Lelki életet élni
annyit tesz, mint mindent lélekben és
lélek szerint felfogni azaz a hitből élni.
Két ember ugyanazt teszi és mégsem
ugyanaz. Pestalozziról, a hires pedago
gusról és nagyemberbarátról, mondják,
hogy még cipőit is odaadta az úton más-



nak és mezítláb tért vissza házába. Ily
vonásokat csak a szentek életében
szoktunk olvasni. És Pestalozzi - ha
bár nemes érzésű ember volt is 
szent mégsem volt, még katolikus sem.
Mi teszi a szentet szentté ? Mi az, ami
a tisztán emberi jóságot istenivé, iga
zán kereszténnyé teszi? Az ember
összeköttetése Istennel, a léleknek egye
nes iránya lsten felé, az istenes szán
dék, mely minden tettét, szavát, gon
dolatát élteti. Hogyan hassa át minden
tettünket ez az igazi krisztusi, keresz
tény szellem,mely szentté tesz bennünket,
ha forrása elapad, melyböl táplálkozik.
Lehetetlen tűz nélkül vasat izzasztani.
Ebből a szempontból a magasztaló
imádság is nemcsak cél, hanern eszköz
a lelki életben.

Hozzájárul még az a körülmény, hogy
az imádság elhanyagolásanemcsakbenső
ellentétben áll a lelki élettel, amennyiben
ez az imádságot, az Istennel való ösz
szeköttetést lényegesen magába zárja;
hanem erejétől, rugalmasságától, ellent- 
álló képességétől is megfosztja a lelket.
Az imádság elhanyagolásával a lélek
elerőtlenedik, lanyhaságba sülyed, sor
vad és végre haldoklik. Ne csodálkoz
zunk azon, hogy haldoklik a lélek, ha

Imádsá~
nélkül DInCS
lelki élet.



ErötlenAé
lesz a lélek.

Nincs ki
tartás sem
állhatatos
ság.

megvonjuk tőle táplálékát. A lélek táp
láléka az Oltáriszentség után az imádság;
de maga az Oltáriszentség gyümölcsöző
vétele sem lehetséges imádság nélkül.
Az orvosok mondják, hogy a rosszul
táplált test minden fertőző betegségnek
melegágya, mert ellentálló képessége
csekély. Bőven tanuskodik emellett a
négyéves világháború története. Igy áll
a dolog a lélekkel is. Ha megvonjuk
tőle táplálékát, képtelen ellentállni a
kisértés csábjainak, minden lelki beteg
ség befogadására él legtermékenyebb
talajt szolgáltatja, bukása csak az idő
és alkalom kérdése. Természetes kö
vetkezménye ez hanyagságának, mert
erőt a lélek csak Istenben meríthet.
Bukását sietteti még, hogy lsten is
megvonja a már erőtlenné vált lélektől
rendkívüli kegyelemsegélyét, melyet
csak azoknak juttat, akik buzgón ese
deznek érte. A rendes kegyelemsegély
megmarad ugyan; de ezzel a lanyha
lélek már nem rnűködik közre s így
elbukik. Különös előszeretet az lsten
részéről, ha oly kegyelmeket választ ki
számunkra, melyekről előre tudja, hogy
velük közre fogunk rnűködni. Ily ke
gyelmek láncolatából fűződik össze az
a megbecsülhetetlen kegyelemajándék,
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melyet a végső állhatatosság kegyel
mének nevezünk. Ha már a közönséges
kegyelmeket imádság nélkül meg nem
szerezhetjük, annál kevésbbé ezeket a
különös adományokat és azok betetö
zőjét, a végső kitartás ajándékát éltünk
utolsó pillanatáig.



Szóbeli és
elmélkedő
imádság.

Hogyan imádkozzunk?

Ismerjük immár az imádság értékét,
akarunk is imádkozni, már csak mód
ját kell tudnunk. Van szóbeli és elmél
kedő imádság. Az elsőnél szánk és
szívünk imádkozik, az utóbbinál csak
szívünk. Azért nevezzük az elmélkedést
benső imádságnak is. Ez is szavakból
áll - mert szó nélkül nincs társalgás
Istennel _. de a szavak nem külső,

érzékelhető szavak, hanem benső tár
salgás, beszélgetés, mely a lélek titkos
rejtekében folyik le észrevétlenül és
hallgatagon. Melyik fontosabb, az el
mélkedő imádság vagy a szóbeli imád
ság? Mind a kettő egyaránt fontos,
nem szabad mellőznünk egyiket sem.
Azért mégis azt mondhatjuk, hogy a
lelki életben az elmélkedő imádság
fontosabb a szóbelinél. Maga a szóbeli
imádság is, hogy jó legyen, az imádság
lelkéből, az elmélkedő imádságból veszi
táplálékát, szívja magába életerejét.
Senki sem imádkozik jól szóbelileg,
akiben nem él az imádság szelleme.



Ezt pedig az elmélkedés adja meg. Az
elmélkedés benső munkát jelent, ön
képzést, lélekalakítást. Elmélkedés nél
kül nincs benső élet. Ami: a megelő
zőkben mondottunk az imádság fon
tosságáról a lelki élet ápolására, az
elsősorban az elmélkedő imádságra
vonatkozik. Elmélkedés nélkül nincs
alapos és tartós aszkézis, önfegyelme
zés; mert ehhez a kötelességek, az
akadályok és az ezek legyőzésére szük
séges eszközök megfontolása, az indíté
kok megszivlelése, szóval benső meg
figyelés és saját lelkünkön végzett
belső munka szükséges. Mindez pedig
az elmélkedésben történik. Elmélkedés
nélkül lehetetlen az egyesülés Istennel.
Erre ugyanis Istent ismerni és szeretni
kell. Hol ismerjük meg Istent, hol
szemléljük tulajdonságait jobban, hol
gyulladunk inkább szeretetére mint
tökéletességeinek megtekintésénél az
elmélkedő imádságban? Erő a küzde
lemben, az örök életre gyümölcsöző
működés, érdem és apostoli eredmény
csak a bensőség forrásából fakad; a
bensőséget pedig a benső imádság, az
elmélkedés ápolja, mely szívünk szen
télyébe vezeti vissza lelkünket. Nyilván
való tehát, hogy az elmélkedés fonto-

Az elmélke
dés fontos
sága.
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sabb és egyúttal magasabb módja is
az imádságnak mint a szóbeli imádság.

De emellett a szóbeli imádságot
semmikép sem szabad elhanyagolnunk
vagy esetleg lekicsinyelnünk. Az ember
nemcsak lélekből hanem testből is áll.
Mindkettőnek meg kell hódolnia Isten
előtt. Testünk is Isten teremtménye; azért
méltányos, hogy ő is magasztalja
Teremtőjét a maga módja szerint. Neki
is vannak szükségletei; méltányos dolog
tehát, hogy kérje minden adomány ki
osztóját, hogy jóságából neki is juttas
son. A szóbeli imádság összetett ter
mészetünkből folyik és kötelesség.
Azért ápolja és ápolta is minden szá
zadban az egyház nagy gonddal és
szeretettel. Papjainak kötelességévé teszi,
hogy naponta elmondják az egyházi
zsolozsmát. Külön szerzetek alakultak,
melyeknek egyik főgondja a karének
és a zsolozsma minél ünnepélyesebb
végzése. Még a laikus és női szerzete
ket is rendesen valami karima elvég
zésére kötelezik alapítóik. Egész isten
tiszteletünk külső megnyilatkozása nagy
részt a szóbeli imádság gyakorlásában
áll a legmagasztosabb külső formák
kíséretében. A legtökéletesebb imádság
az, melyben az elmélkedő imádság
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egyesül a szóbeli imádsággal. Itt test
és lélek egyesülnek, és ez a legkifeje
zőbb hódolat, melyet ember Istennek
bemutathat.

A szóbeli imádság akkor is jó és
szükséges, ha bensőleg imádkozni nem
tudunk testi gyöngeség vagy lelki szá
razság következtében. Maga Pazzi-i
Magdolna is, akit Isten a szemlélődés
magas fokára fölemelt, ilyenkor imád
ságos könyvéhez nyúlt és abból imád
kozott....) Bizonyára nagy büszkeségre
vallana, ha valaki a szóbeli imádságot
elvből kizárná. Ezzel a viselkedéssel
csak azt eredményezné, hogy lsten tőle
megvonja kegyeimeit, melyek őt az
elmélkedő imádság végzésében segítik
s igy minden imádság nélkül ma-

*) A szóbeli imádságnak nem legcsekélyebb
jelentősége abban áll, hogy maguk a szavak
képzeteket és ezeknek megfelelő érzelmeket
keltenek lelkünkben. Ha meg oly nagy ellen
szenvvel viseltetünk is valami iránt, ha még
oly szárazak vagyunk is; mondjuk ki - ha
pusztán ajkunkkal is - a könyörgést, fejezzük
ki szánkkal a buzdulatot. melynek felinditására
képteleneknek érezzük magunkat, ismételjük
ezt többször és észrevesszük, hogy lassanként
szlvünkbe lopódzik az érzelem. A szó képze
tet szül, a képzet érzelmet gerjeszt, az érze
lem tettre ösztönöz. Ebben a tényben rejlik a
röpimák jelentősége is.



módja

Nehéz-e el
mélkedni?

radna, ki volna szolgáltatva a teljes
lelki szárazságnak, lelki élete hamar
hervadásnak indulna. "Isten ellentáll a
büszkének, az alázatosnak pedig ke
gyelmét adja" (Jak. 4, 6.).

Hogyan kell szóbelileg jól imádkoz
nunk? Nem szükséges, hogy minden
szó jelentésére figyeljünk, elég, ha
minden mondat értelmét felfogni és
átérezni iparkodunk vagy egyáltalán a
szóbeli imádság alatt megfelelő szent
gondolatokkal foglalkozunk. Ne legyen
a szóbeli imádság túlságosan terjedel
mes és, ha hosszabb, szakítsuk félbe
néha-néha pár pillanatra, engedjük lel
künket megpihenni valami szent gon
dolatban vagy gerjedelemben. Igy köny
nyebben kerüljük az elszórakozást. Ez
főleg az egyházi zsolozsma végzésénél
alkalmas útmutatásul szolgálhat.

Sokan panaszkodnak, hogy nem tud
nak elmélkedni. Főkép világi személyek
valami rendkívüli dolognak tartják az
elmélkedést, ami csak szerzetes szemé
lyeknek való és már magas tökéletes
séget tételez fel. Azért nem is kísérlik
meg. De szerzetes személyek és egy
háziak is gyakran emlegetik, hogy ne
héz elmélkedni. Ezekkel szemhen, meg
nyugtatásukra és felvilágosításukra, azt



hangoztatjuk, ki is mutatjuk, hogy el
mélkedni könnyü és természetes dolog
az emberre nézve. Gyakran megerölte
tésébe sem kerül, önként folyik lelké
ből. Csak érteni kell az elmélkedés
módját, teljesíteni kell egynéhány fel
tételt, mentnek kell lenni bizonyos elő
itéletektől.

Elmélkedni ránk nézve természetes
dolog. Többször elmélkedünk, mint sem
gondolnók. Mi természetesebb arra
nézve, aki szereti a természetet, mint
egy szép vidék, egy virág, az alkonyat,
az égi háború, a csillagos ég szem
léletébe elmélyedni, egy madárdal, az
erdő leveleinek mozgása, a habzó patak
csobogása fölött elmerengeni ? Gondo
lat gondolathoz fűződik, érzelem érzel
met követ, oly természetesen és köny
nyen, észre sem vesszük, hogy 
elmélkedünk. Igaz, hogy ez az elmél
kedés nem imádság, mert nem szent
dolog a tárgya; de csak egy lépés, és
imádsággá lesz. Isten gondolatának kell
éltetnie az egészet, a teremtett szépsé
gen át kell hatolnunk és meg kell
látnunk benne az Alkotó szépségét,
nagyságát, ezt kell csodálnunk és ma
gasztalnunk bensőnkben - ime, máris
imádkozunk, elmélkedünk. Megragadja

Elmélkedni
természetes.
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szemünket egy remekmű, egy festmény,
egy szobor. Miként hangolja az ember
lelkét elmélkedésre a tenger, azt Vay
Péter gróf írja le naplójegyzeteiben.
"A tengeren mindenki ráér nyugodtan
gondolkozni, a fedélzeten töltött hosszú
napok alatt van érkezése a legmunká
sabb lénynek is elmélkedni. Hányan
vannak, akik talán ez alkalommal szál
lanak magukba először egész életükben.
A természet ölén, a határtalan tenger
síkján, a csillagos ég alatt valószínűleg
először ébredt fel sivár lelkiismeretében
az örökkévalóság és. a Mindenható
fogalma." (Gróf Vay A. P., Amerikai
naplókivonatok. Budapest, 1910. 290 o.)
Ott állunk Feszty Árpád körképe előtt,
Sokáig állunk előtte, megtekintjük rnin
den oldalról, minden egyes csoportot
külön megfigyelünk, emlékek ébrednek
fel lelkünkben a múlt időkből, szívünk
fölemelkedik, érzelmek váltják föl egy
mást lelkünkben - elmélkedünk a
festmény fölött. Ha tárgya vallásos,
nem kell sok, és elmélkedésünk imád
sággá lesz. - Az ujságban valami hírt
olvasunk, rendkívüli dolog adta elő
magát, megrázó tragédia játszódott le
valamely családban, egy bűntett szörnyű
következményeiről értesülünk. Elgondol-



kodunk az eseményen, gondolataink túl
lépik az egyes esemény határait, az
általános emberire terelődnek, az élet,
a szabadság, a környezet problernáira
gondolunk, szánalom és félelern fog ej
- mit teszünk egyebet, miut elmélke
dünk? fogjuk fel az életet az örökké
valóság szempontjából. tekintsük az ese
ményeket a hit fényében, és elmélke
désünk hamarosan vallásos szinezetet
ölt, esetleg imádságga lesz.

llv természetesnek kell lenni minden
elméikedésünknek a lelki életben. Csak
fejlesztenünk kell azt ,:_ képességet,
melynek esirája lelkünkben úgyis meg
van. Előítélet és tévedés, ha azt hisszük,
hogy elmélkedni csak nagy gondolatok
kal lehet, hogy csak úgy szikrázniok
kell a szellemes hasonlatoknak. hogy
zseniális gondolatfűzést és megkapó
kapcsolatokat kell keresnünk, mindezt
pedig gazdag érzelem áradatnak kell kí
sérnie, hogy ez az igazi elmélkedés. Erre
joggal képteleneknek érezzük magunkat;
azért nem is elmélkedünk. Tévedés az
egész. Minél egyszerűbb és gyermek
dedebb az elmélkedés, annál jobb. A
szentéletü Vianney János, ars-í plé
hános, életében emlitik, hogy egy katona
szokott volt eljárni a plébánia templomba



és ott hosszadalmasan imádkozott, anél
kül hogy imakönyvét elővette vagy va
lamit mondott volna imádsága közben.
A szcnt férfiút nagyon érdekelte a dolog,
és egyszer megkérdezte templomának
ájtatos látogatójától : "Ugyan, barátom,
rnit csinál On oly hosszú ideig a temp
lomban, mit imádkozik?" Erre az egy
szerű ernber azt a gyönyörű yálaszt
adta: ,,0 én rám néz és én ° reá,"
Ez volt a derék katonaember imádsága
az Oltáriszentség előtt. Jó volt-e '? Azt
hiszem, mondani sem kell. De egyszerű
is volt. Ami pedig az érzelmeket illeti,
az lk nincsenek hatalmunkban. Azért
lsten sem követeli azokat tőlü nk, Le
gyünk nyugodtak, a legszárazabb imád
ság is jó lehet, ha csak akaratunk
egyenesen Istenre irányul és a szándé
kos szórakozásokat gondosan kerüljük,
Szórakoztató gondolatok mindig jönnek,
lsten rendkívüli kegyelme nélkül ez
máskép nem is lehet. De ezek nem
rontják le az elmélkedés értékét. ha
csak szándékosan vagy könnyelműen
nem időzünk mellettük, és oly okot
nem szolgáltatunk keletkezésükre. melyet
jóakarattal eltávolíthattunkvolna. Ebben a
rövid pár szóban már sokan megtalálják
a választ panaszukra, hogy elmélkedé-



sük mindig rosszul sikerül, nem tudnak
elmélkedni.

Arra, hogy könnyen és természetesen
tudjunk elmélkedni, az elmélkedés szel
lemét kell ápolnunk lelkünkben. Hogyan
tanul meg elmélkedni az, aki még nem
tud? Hogyan ápolja magában az el
mélkedés szellemét az, aki már jártas
benne? Hogyan őrzi meg ezt él szelle
met napközben, hogy az elmélkedés
órájának beálltával könnyen és minden
akadály nélkül atadhassa magát a benső
imádságnak? Vannak imamódok, me
lyek csodálatos kedvességgel és hatással
készítik elő a lelket az elmélkedő imád
ságra, fejlesztik benne a készséget és
hajlandóságot gyakorlására; az elmél
kedő imádságnak mintegy lépcsői ezek,
melyek fölvezetnek az Istennel való
benső társalgás diszcsarnokába. Maguk
is már az elmélkedő imádság bizonyos
fokozatait képviselik és magasabb fo
kozatok előkészítői.

Ezek közt a gyakorlatok közt az
első helyet foglalja el lsten jelenlé
tének gyakorlata. Ez abban áll, hogy
Istent mindenütt és mindenben jelen
lévőnek higyjük és eszerint a hit
szerint szabályozzuk minden gondo
latunkat, szavunkat, cselekedetünket.

Az elmélke
dő szellem
ápolása.

Az elmélke
dés kGny
nyebbm6d
Jal:



l. lsten je
lealéte.

32 ••••••••••••••••••••••••••

Nem abban áll ez a gyakorlat, hogy
képzelő tehetségünkön erőszakot gya
koroljunk és holmi képeket állítsunk
lelkünk elé, melyek nem felelnek meg
a valóságnak és csak arra szolgálnak,
hogy elménket fárasszák és munka
képtelenekké tegyenek bennünket. Ez a
gyakorlat tisztán a hitből és a hittől
megvilágított értelemből folyik. Isten
mindenütt jelen van; erről a hit és az
értelern tanúskodik. Miért ne szemléljem
Ot tehát rnindenben jelenlévőnek, mikor
ez iobban megfelel az igazságnak, mint
ha jelenlététől eltekintek. "Benne élünk,
mozgunk és létezünk" I mondja az apos
tol (Ap. csel. 17, 28.). De lsten nem
csak hogy rnindenütt jelen van, hanem
mindenben benne is rejlik, anélkül hogy
a teremtett dolgokkal összekeverednek.
Benne van a virágban és annak meg
adja szépségét és illatát, benne van az
égi háborúban, mely végtelen hatalmát
és fölségét tükrözteti vissza, benne van
az emberekben, azok minden kedvessé
gében, jóságában, bölcseségében, sze
retetében mint megannyi megnyilatko
zásaiban végtelen bölcseségének, jósá
gának és szeretetének. Lássuk tehát
mindenben az Istent! Csak az ilynemű
megtekintése a világnak felel meg az.
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egész valóságnak és a teljes igazságnak.
Minden eseményben, örömteljes fordu:
latban vagy fájdalmas csapásbán az O
kezét, gondviselő működését lássuk és
fogadjuk azokat ennek a belátásnak meg
felelően. Ha így mindenkor és mindenben
Istent szemléljük, mindenütt és minden
percben rá gondolunk, tulajdonkép je
lenlétét sohasem tévesztjük el, mindig
vele társaIgunk, mindig imádkozunk és
mégis rnűködünk, dolgozunk, ember
társainkkal érintkezünk. Mert nem abban
áll ez a gyakorlat, hogy munkáínkatabba
hagyjuk, hanem abban, hogy mindenben,
amit teszünk, Istent lássuk. így azután
nem lesz nehéz bensőnkben Istennel
társalogni akkor is, ha magunkat kizá
rólag az elmélkedésnek adjuk át az erre
kiszabott időben. Tulajdonkép csak be
hatóbb módon foly tatjuk azt, amit már
naphosszat is gyakoroltunk.

Igaz, hogy ez a gyakorlat már bizo
nyos tökéletességet tételez fel, tiszta
szívet és nemes gondolkozást; igaz,
hogya maga tökéletességében inkább
eredménye az elmélkedő imádságnak,
mintsem annak előkészítője; mégis
azt kell mondanunk, hogy minden ember
hatalmában áll ezt a gyakorlatot meg
kezdeni, magát benne tökéletesíteni és

3
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maga ez a gyakorlat lesz a legjobb
elökésztilet az elmélkedő imádságra is.
lsten jelenlétében ugyanis kétféle módon
járhatunk. Az első mód, rnelyröl itt szó
van, az, hogy saját erönk megfeszítésé
vel iparkodunk a jelenlévő Istent szem
előtt tartani; lsten közönséges kegyel
mével ez a gyakorlat többé-kevésbbé
mindig sikerülni fog. A másik Isten
rendkivüli adománya és abban áll, hogy
azt a jelenlétet bensőnkben tapasztaljuk,
érezzük és benne megnyugodjunk. Ez
utóbbi módja lsten jelenlétének nem
tőlünk függ és más fejezetbe tartozik.

Ha valaki nem tud még elmélkedni
és meg szeretne tanulni, azt tanácsoljuk
neki, vegyen elő jó lelki könyvet és
lassan, mondatot mondat után meg
fontolva, olvasson belőle egy-egy feje
zetkét. Maga a lassú, megfontolt olvasás
már kezdete az elmélkedésnek. Erre a
célra nem alkalmasak az életrajzok,
hanem oly könyvek, melyek mintegy
természetüknél fogva késztetik az embert
a lassú elmélkedő olvasásra, melyeket
gyorsan olvasni nem is lehet. Ilyenek
Krisztus követése, szalézi sz. Ferenc
némely munkája és mindenekelőtt a
Szentirás választott fejezetei, mint a
búcsúbeszéd vagy a Bölcseség köny-
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veinek oktatásai. Az ilynemű elmélkedő
olvasással nemcsak kezdők foglalkoz
hatnak haszonnal, hanem azok is, akik
napközben meg akarják őrizni magukban
az elmélkedés szellemét, vagy akiket
testi gyöngeség, fáradság vagy beteg
ség, esetleg lelki szárazság képtelenekké
tesz a szigorú elmélkedésre.

Amit a lassú, megfontolt olvasásról
mondottunk, ugyanazt állíthatjuk a lassú
szóbeli imáról is. Ez is előkészítője az
elmélkedésnek, annak ápolója és szük
ség esetén helyettesítője. Kétféle lassú
szóbeli imádságra tanít bennünket az
imamódok nagy mestere, loyolai szent
Ignác. Az első (nála a harmadik) nem
más, mint szóbeli imádságoknak, a
Miatyánknak, az Udvözlégynek és más
tetszésszerinti imádságoknak egyszerű,
megfontolt elimádkozása, miközben a
szavak jelentésére gondolunk és a ki
fejezettbuzdulatokatátérezni iparkodunk.
A második imamód csak abban külön
bözik az előbbitől, hogy minden szónál
vagy szócsoportnál, mely külön értelmet
ad, addig időzünk, amíg csak lelki
táplálékot, anyagot találunk henne meg
fontolásra, megszívlelésre, huzdulatok
fölgerjesztésére. Ha pl. azt mondom:
Miatyánk, elgondolom, hog-y mit is

3. elmél
kedve
Im!dllozAI.
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jelent az, hogy Isten a mi atyánk?
Hogy t. i. olykép viseltetik irántunk,
mint az atya gyermekeivel szemben,
úgy szeret, úgy gondoskodik rólunk.
És ebből mi következik ránk nézve?
Az, hogy mi is hasonló érzelmekkel
viseltessünk iránta, mint az gyermekek
hez illik, ne annyira féljünk tőle, mint
inkább szeressük őt és ne azt nézzük,
bűn-e már az, amit tenni szándékozunk.
hanem első és főgondunk az legyen,
hogy neki tessünk. Gerjesszük is fel
az ezeknek a gondolatoknak megfelelő
buzdulatokat bensőnkben és időzzünk
addig a szónál, míg minden édességét
megízleltük és lelkünkbe beszívtuk.*)

Ehhez a két imamódhoz hasonlít egy
harmadik (sz. Ignácnál az első), mely
tulajdonkép lelkiismeretvizsgálat imád
ság alakjában. Szemünk elé állítjuk pl.
lsten tíz parancsolatát és azt kérdez-

"') Ez a két elmélkedési mód igen alkalmas
arra, hogy szóbeli imáinkat jobban végezzük.
A gondolatok, melyek esztinkbe jutottak, ismét
felébrednek lelkünkben, a buzdulatok újból
föltámadnak, ha szóbelileg imádkozunk. Azért
ajánlatos a zsoltárokat ezen imamódok szerint
átvenni azoknak, akik zsolozsmát végeznek.
Az "Adoro te" lassú elimádkozása maga is fölér
egy elmélkedéssel; ezt a himnuszt nem is lehet
máskép imádkozni, mit elmélkedve.



zük, mit tartalmal és hogyan tartottuk
be? Ennek megfelelően vagy hálát
adunk Istennek vagy megalázzuk magun
kat és bánatot indítunk fel szívünkben
hibáink és mulasztásaink fölött. De
mindez csak röviden történjék, úgy
hogy pl. egy félóra alatt lsten tízparan
csolatával végzünk. Tárgyul szolgálhat
nak nemcsak parancsolatok, hanem
erények és azok ellentétei is, a bíínök.
Igy megvizsgálhatjuk magunkat a hét
főbűnröl, az irgalmasság cselekedeteiről,
érzékeink használatáról, állásunk és hiva
talunk kötelmeiröl, az évi lelkigyakor
latok alatt tett feltételeinkröl, érintkezé
sünkről a bennünket körnvező szemé
lyekkel, napirendünk pontjairól és sok
egyébről. Ez igen természetes átmenet
az igazi elmélkedésre, mert hiszen ebben
is, hogy hasznos legyen, mindig valami
lelkiismeretvizsgálatnak benne kell rej
lenic.
Gyönyörű egyesítése a szóbeli és

elmélkedő imádságnak a rózsafüzér
imádsága. Azért is oly alkalmas és
egyúttal oly kedves előkészítője, ápolója,
helyettesítője a szorosan vett elmélke
désnek. Ha a szerit olvasót úgy akarjuk
elimádkozni, amint az az egyház szán
dékának tökéletesen megfelel, egy Mi-

4. r6zsaffi
zér,



atyánk és tíz Üdvözlégy tartama alatt
arról a titokról kell elmélkednünk,
melyet az illető szakasz szemünk elé
állít. "Az isteni titkokat szernlélve",
mondja a Domonkosok által használt
imádság az olvasók megáldásánál. Ez
teszi változatossá és kedvessé az
imádságot. Gyönyörű összefüggést fe
dezhetünk föl az Udvözlégy szavai és
a titkok közt, melyek fölött elmélkedünk.
Nem mondhatja már senki, hogy a szent
rózsafűzér imádsága puszta ledarálása
egyazon imaszövegnek minden benső
ihlet és értelem nélkül. Mily gyönyörű
gondolatok és buzdulatok támadnak
lelkünkben, ha pl. a fájdalmas rózsa
fűzér alatt a keresztet hordozó Megvál
tóra tekintünk és a titkot az Udvözíégy
szavaival összhangzásba hozzuk: Ud
vözöllek,szent Szűz, isteni Fiad fájdalom
útján, mely egyúttal a te keresztutad is.
Oly szomorú szívvel üdvözöllek, rnint
drága szent Fiad üdvözölt téged, mikor
a kereszttel vállain veled találkozott.
Üdvözöllek, mert ez a fájdalom tett téged
oly naggyá, amilyennek látlak. Orvendve
üdvözöllek, mert a te fájdalmaidnak és
szent Fiad szenvedésének köszönörn
életemet, boldogságomat. Malaszttal
vagy teljes, akit lsten arra rnéltatott,
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hogy keresztútján is vele legyen; azért
van ő is teveled -- teveled a szenve
désben, teveled a dicsőségben. Áldott
vagy te az asszonyok között; áldott,
nemcsak azért, mert lsten anyja, hanem
föleg azért is, rnert a szenvedő lsten
anyja vagy. Aldott a te méhednek
gyümölcse, mely össze tiporva a bűnösök
lábai alatt ontja ki pirosló vérét.
Szenvedésedre, keresztutadra kérlek, ó
fájdalmas Anya, tedd elviselhetővé szá
momra az élet keresztjét, tedd édessé
azt a fájdalomutat, mely a halál kapuján
vezet át a dicsöség honába. - Ily
gondolatok közt újból.. meg újból hang
zik el ajkunkról az Udvözlégy! Nem
unalmas ez az ötvenszer és ismét meg
ismét ötvenszer szívünk mélyéböl kitörö
Udvözlégy, mely annyí változat közt,
a színek és árnyalatok oly különböző

sége mellett szólítja meg az ég király
nőjét názáreti bájos otthonában. a
karácsonyéj titokzatos boldogságában,
a kereszt alatt és a dícsöség fényében.
Nem is kell egyéb, minthogy szemünket
rászegezzük a titokra, mely lelkünk előtt
játszódik le, és e látvány szépségétől
elragadva. szentségétöl megihletve rebegi
ajkunk: Udvözlégy, üdvözlégy, malaszt
tal teljes, az Ur van teveled, áldott
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vagy te az asszonyok között l Az
elmélkedésnek és szóbeli imádságnak
ez a remek egyesítése a legtökéletesebb
imamódok egyike és a legalkalmasabb
út arra, hogy az elmélkedő imádság
ismeretéhez jussunk, annak gyakorla
tában tökéletesedjünk.

A katolikus népnek mindig kedvelt
ájtatossága volt a keresztút. Ez az áhitat
gyakorlat a szent olvasó imádsága mel
lett a legalkalmasabb mód arra, hogy
magát a nép törneget is az elmélkedő
imádságra oktassuk. A keresztúti ájtatos
ság igazi elmélkedés Krisztus Urunk
kínszenvedése fölött. Mi könnyebb ennél
az elmélkedésnél ! Csak rá kell nézni a
stációra, megtekinteni, hogy mit ábrázol,
bensőnkbe belepillantani és kérdezni:
Mit mond neked az a kép, melyet ma
gad előtt szemlélsz ? Mit tesz Krisztus és
mit teszel te, hogyan szenved Krisztus
és hogyan szenvedsz te? Ennél köny
nyebb mód elmélkedni cl sem képzel
hető. Nem más ez, mintha egy szent
képet szemlétünk és fölötte elgondol
kodunk. Az áhitatra hangoló képek egy
szerü, de ájtatos megtekintése igen
hasznos szívünk nemesítésére és el
vezet a szernlélödö imádsághoz. Gon
doljunk vissza arra, amit a képekről



mondottunk ennek a főrésznek elején.
Egyik legtermészetesebb módja ez 'az
elmélkedésnek. Amit azonban az 01
vasásról hangoztattunk, hogy t. i.
nem a gyors és futólagos olvasás
vezet be az elmélkedés titkaiba, azt itt
is hangsúlyozzuk : nem a sok kép futó
lagos megtekintése. hanem egynek be
ható és részletező szernlélése az, ami
lelkünket mélyíti és szemlélődővé teszi.
Erre nézve is áll szent Ignác szava:
"Nem az ismeretek tömkelege az,
ami betölti a lelket és azt kielégíti,
hanem a dolgok benső átérzése és
megízlelése" (Exere. spir, annot. 2.)
Mily könnyű imamód ez, mely hivatva
van pótolni a nehezebb elmélkedési
rnódokat, ha esetleg betegség vagy más
ok akadályoz azok gyakorlásában! Elő
vesszük pi. Fogi keresztútját, képet
kép után megtekintünk és hatni engedjük
lelkünkre. Mily könnyü elmélkedés ez
arra nézve is, akinek még nincs gya
korlata az elmélkedő imádságban! Stuart
Mária azt mondta halála előtt a feszü
letről, rnelvet kezében tartott: Nehéz
kezünkben' tartani, anélkül hogy meg
ne indítsa szivünket. Ha más elmélke
désre képtelenek vagyunk, vegyük ke
zünkbe a feszületet, tekintsünk rá és
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kérdezzük: Mit tettem én eddig Krisz
tusért? mit teszek érte jelenleg? mit
akarok érte tenni a jövőben? A kereszt
fölér minden elmélkedési könyvvel. Vagy
nézzünk rá Jézus sz. Szivének képére,
amint azt Alacoque szent Margit rajzolta,
és kérdezzük: Mit jelent az a tüzes
láng, az a kereszt és töviskoszorú, mit
az a mély seb a szent Szív oldalán?
Hallgassuk meg, mit sugall bensőnk
ben a hit és a szeretet, tegyünk meg
felelő föltételeket és igen jó elmélkedést
végeztünk.

Ide sorolható még az egyházi szer
tartásoknak, főleg a csendes és az ün
nepélyes szentmisének és a nagyheti
szertartásoknak ájtatos szemlélete és
megfontolása, mely már sok bűnöst
megtérített, sok tévelygőt visszahozott
az egyház keblébe.

Nem szabad megfeledkeznünk azok
ról a pillanatokról sem, melyek közvet
lenül a szentáldozásra következnek Ezek
alkalmasak megtanítaniarra, hogyhogyan
kell elmélkednünk. Ilyenkor u. i. nem
szoktuk elővenni imakönyvünket. hanem
szíviinkhen, bensőnkben imádjuk a je
lenlévő Istent. Oly közvetlen ez az érint
kezésvele, hogy gyakran mentek vagyunk
mindenszórakoztató gondolattól: Istennel
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foglalkozunk egyedül. Tudjuk, hogy mit
kell mondanunk neki. Előttünk áll, imád
juk, kérjük őt, szemléljük, elmélyedünk
benne. lIyennek kell lenni rninden el
mélkedésünknek. Ezek a percek mintegy
mintája a jó elmélkedésnek, ésezt a mintát
mindenki megtalálja önmagában, ha
csak jó előkészülettel járul a szentál
dozáshoz.

Mindezeket az elökészitö módokat
azonban, melyek maguk is már
elmélkedések, csak akkor vagyunk
képesek úgy gyakorolni, hogy ben
nünk az elmélkedő szellemet ébren
tartsák, erősbitsék és igy bennünket

a szorosabban vett elmélkedő imád
ságra alkalmasabbakká tegyenek, ha
két föltétel teljesül, mely mindennemű
elmélkedésre nézve egyaránt fontos. Ez a
két föltétel a magábaszállás és a szív
tisztaság. Ezek hozzák létre bennünk
azt a lelki állapotot, mely egyáltalán
alkalmasakká tesz az elmélkedésre.
Azért teljesítésüket az elmélkedésre való
távolabbi előkészületnekszoktuk nevezni.
Ha ezek a feltételek megvannak, akkor az
előbb nevezett imamódok nem egyebek,
mint elmélkedési gyakorlatok könnyebb
tárgyakon és alakban, mielőtt a szigorú
elmélkedéshez fognánk. Utját egyengetik

szentáld~
zás.

Távolabbi
előkészlilet
az elmélke
désre:
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az elmélkedésnek, mint a repülőgépnek
is a megelőző siklás a vízen adja meg
a kellő nekilendülést.

1.AmagAba- A magábaszállás kétféle lehet, kö
szAIlés. zönséges és rendkivüli. A közönsé

ges az, melyet saját erőnk megfeszíté
sével lsten rendes kegyelmi segélyével
magunk idézhetünk elo az által, hogy
a szórakoztató gondolatokat és foglal
kozásokat kizárjuk. Kitartó gyakorlattal
és lsten fokozott kegyelmi segélyével
magas fokrit érhetjük el a magunkba
szállásnak.* Nem is azért nevezzük
közönségesnek, mintha a magábaszállás
csak közepes fokát akarnók vele meg
jelölni, hanem azért, mert az út, rnclyen
hozzá eljutunk, a közöuséges, és min
denki által egyaránt járható. A rend
kívüli magábaszállás, melyet termé-

*) Annál erősebben nyomulnak előtérbe tuda
tunkban a jó és szent képzetek, tuinél meg
szokottabb az összeköttetésüle más képzete
inkkel. minél több képzetünkkel állanak kap
csolatban, és rninél nagyobb jelentőséget
tulajdonitunk nekik. Ezaz utobbi szempont tárja
fel előttünk az érzelmek, a buzdulatok és az
érdeklődés fontosságát a lelki életben általá
ban és az imádságban különöscn, A magába
szállás a figyelemmel függ össze. Fötényezői
a szándékolt figyelemnek az érdeklődés és a
képzetek összetartozása. Ha megszoktuk, hogy
nundenben kapcsolatot lássunk a lelkiekkel,



...............•....•..... ~
szetfölöttinek is neveznek - de nem
oly értelemben, rnintha az első tisztán
természetes volna, a lélek bizonyos
hajlamában áll, mely azt állandóan a
benső dolgok felé irányítja, bensejébe
visszavonulni készteti. Ez a hajiam nem
függa mi akaratunktól.azért nemis erény,
hanem adomány. A magábaszállásnak
csak első nernéröl szólunk jelenleg. Ez
a magábaszállás napközben föltétle
nül szükséges, ha az imádság idején
jól akarunk elmélkedni. Ha lelkünket
napközben teljesen kiöntjük és egészen
átadjuk, nem csak oda kölcsönözzük.
a külsö dolgoknak, legyenek azok bár
önmagukban véve szentek is, lehetetlen
hirtelen úgy összeszedni elménket, hogy
az imádság alatt számos szórakoztató
gondolat ne zaklasson. Az elmélkedés
nek tehát nemcsak a világi szórakozá
sok állják útját, hanem mindaz, ami
lelkünk súlypontját bensejéböl kifelé a

mindenben Istent szernléljük, akkor könnyü a
magábaszállás. Nem kell erőlködnünk, hogy
Istenre ~ondoljunk, más képzeteket pedig
lelkünkboi kizárjunk ; ellenkezőleg, akármivel
foglalkozunk, minden Istenhez vezet. Az érdek
lődés pedig lsten és a lelki dolgok iránt azt
eredményezi, hogy nundenben Istent keressük,
mindent érte tegyünk s igy folyton rá gondol
junk. Ez az állandó jó szándék.



aggályok

~ .....~...•...............~
külsö dolgokba helyezi át. Ide tartozik
az a fontos intelem, hogy mindig nyu
godt lélekkel járuljunk az imádsághoz.
A lélek nyugalma a magábaszálláshoz
tartozik és azért szintén előfeltétele a
jó elmélkedésnek. Néha hibánkon kívül
megesik, hogy oly hivatalos teendőkben
kell részt vennünk, melyek nem hagyják
megnyugodni lelkünket. Ez akadálya
lehet az elmélkedésnek, de nem vagyunk
érte erkölcsileg felelősek, ha a szeretet
vagy az engedelmesség hatása alatt
vállaltuk el a foglalkozást és a magunk
részéről azon voltunk, hogy zavaró
hatásait tompítsuk. Istennek módjában
áll máskép és más alkalommal pótolni,
amit így esetleg elveszítettünk az imád
ságból. Lelkiismereti aggályok is zava
rólag hatnak lelkünkegyensúlyára, azért
útját állják a jó elmélkedésnek. Már
ebből a szempontból is mindent meg kell
tennünk, hogy az oktalan aggályokat
erélyesen leküzdjük. A jószándék is
mételt felindítása, rövid betenkintés ben
sőnkbe, tetteink és gondolataink vizs
gálata, gyakori röpimák, lsten jelenlé
tének gyakorlása, mindez előkészíti a
magábaszállást és lelkünket az elmél
kedésre hangolja.

A magábaszállás fokozására szolgál
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az is, amit sz. Ignác a lelkigyakorlatok
könyvében ajánl, jóleg a szorosan vett
lelkimagány idejére. Kerüljünk minden
fölösleges társalgást az emberekkel,
fékezzük meg szemünket és fülünket,
ne nevetgéljünk és ne tréfáljunk. Hiszen
már Quintilián mondja, hogy "az eI
mének, mikor fontos dologra figyel,
minden más még teljesen ártatlan gon
dolattól is mentnek kell lennie.u (Inst.
or. XII. 1. Ford. Fináczy E., Az ókori
nev. tört.) De még többet is kiván
tőlünk a lelkigyakorlatok szerzöje, Nem
csak azt akarja, hogy bármikép össze
szedettek legyünk, hanem azt is, hogy
figyelmünket teljesen abban az irányban
összpontosítsuk, amelyben haladnak
elmélkedéseink, és azon legyünk, hogy
az elmélkedés tárgyának megfelelő han
gulatot lelkünkben mindenképen meg
őrizzük, ha lehetséges fokozzuk. Ezért
ápoljunk napközben is megfelelő gon
dolatokat. Ha a bűnről elmélkedünk,
ne gondoljunk a mennyország örömeire,
ha Krisztus Urunk megdicsőülését szem
léljük, ne zavarjuk meg örömünket a
pokol gondolatával. Ha elmélkedése
imben Udvözítönk kínszenvedésével
foglalkozom, lebegjenek szemem előtt
napközben is életének összes szenve-
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dései, (Ex. spiro add. 6. 8. 9.) Főleg a
szorosan vett lelkigyakorlatok idejére
vonatkozik az a megjegyzés is, hogy
ne olvassunk mást napközben mint
olyat, ami összefüggésben van az igaz
ságokkal, melyekről elmélkedünk; az
evangéliumból se olvassunk más tit
kot mint azt, melyet még az nap meg
fogunk tekinteni. (Ex. spiro II. hebd.
I. dies, nota prima.) Egyáltalán ne tö
rödjern azzal, miről fogok a további
napokban elmélkedni, hanem csak azzal,
ami jelenleg megfontolásaim tárgyát
képezi. (Ex. spiro arinot. 11.) Elősegíti
mindezt, ha külső viselkedésemben.
egész magatartásomban is a megtévő
benső hangulatomhoz alkalmazkodom
vagy ahhoz, melyet elő akarok idézni
magamban. Szobámat besötétítem, ha
félelmet akarok érezni Isten ítéleteinek
szemléleténél; a virágok illőtát és a nap
fényt élvezern, haörörnreakarornhangolni
lelkemet - de mindezt Istenért és csak
amennyiben az óhajtott cél elérésére
alkalmas. Külsö önsanyargatást végzek
vagy elhagyom, többet vagy kevesebbet
végzek aszerint, amint elősegít, hogy
magam elmélkedésem gondolat- és érze
lemkörébe beleéljern. A külső maga
tartás mindig megfelelő és tiszteletteljes



legyen. Magában véve jobb térdelni,
mint állni, és állni jobb mint ülni; a
döntő szempont azonban mindezekben
nem a külsö önmegtagadás, hanem az
a megfontolás, hogy melyik helyzetben
vagyok képes behatóbban és könnyeb
ben elmélkedni. Azért, ha az egyikben
megtalálom azt, amit óhajtok, ne vál
toztassam meg helyzetemet ok nélkül.
(Ex. spiro add. 4. 7. 10.) Ha pedig
közvetlenül Istenhez és szenteihez szólok,
nagyobb tiszteletet kell tanusítanom,
mintha csak észbeli megfontolásokkal
foglalkozom. (Annot. 3.)

A külsö magatartásra nézve imádság kiilsö ma·
közben gyönyörű intelmet foglal ma- gatartás
gában a nagy Alvareznek, szent Teréz
választott lelki vezetőjének, imádsága
Krisztushoz elmélkedés előtt. "Uram,
Istenem, így imádkozik, nekünk külön-
külön feladatot kell most teljesítenünk,
melyet mennyei Atyád adott, midőn
mondta: Ez az én kedves Fiam, őt hall-
gassátok! A te dolgod a tanító feladatát
teljesíteni, az enyém a tanítvány szerepét
betölteni . .. Mivel a tanító dolga
szólni, a tanitványé pedig hallgatni,
azért betartom a csendet és hallgatást.
Szólj, Uram, mert a te szolgád figyel-
mes! Es hogy még fokozottabb figye-



lemmel hallgassalak, becsukom szeme
met. Mivel azonban r.em csak tanítóm,
hanem uram is vagy, azért térden
állva hallgatlak. S mivel nemcsak em
ber, hanem lsten is vagy, azért imádva
összeteszem kezemet és fölemelem a
magasba. Igy meg is hallgatlak és egy
úttal imádlak is, szívembe fogadom
tanításodat és áhítatos magatartásom
mal vallom, hogy mennyire tisztelem
azt. Nem engedek meg magamnak
egy mozdulatot sem, akármilyen erős
legyen is rá a kísértés, nehogy üdvös
ségteljes oktatásodnak csak egyetlen-,
egy szavát is elmulasszam. Mindent,
ami békémet zavarja, míg téged hall
gatlak, vértanuságnak tekintem s mint
ilyent viselem; boldognak érzem magam,
hogy e csekélyke szenvedéssel késznek
mutatkozhatom nagyobbak elfogadására
irántad való szeretetből... Tehát
csendben kell hallgassalak mint Mestc
remet, térdenállva mint Uramat, ösz
szetett kezekkel, mint Istenemet, moz
dulatlanul, nehogy egy szavadat is fi
gyelmen kívül hagyjam és hogy meg
mutassam, rnily tiszteletben tartja lelkem
a te tanításodat". (Vie du Pere B. Al
varez par Louis Du Pont, Marcel
Bouix, Paris 1873. ch. III. p. 26.)



Nem kevésbé fontos előfeltétele az 2. Szfytjsz..
elmélkedő imádságnak a szív tisztasága. tasig
Ez rendszerint a magábaszállással
együtt jár. A sziv tisztaságán nemcsak
a bűntől való rnentességetértjük, hanem
a rendetlen vágyaktól és indulatoktól
való felszabadulását is szívünknek.
Minden rendetlen hajlam lelkünket va-
lami földi dologhoz köti le és képtelenné
teszi a szárnyalásra, ólomsúlyként ne-
hezedik le rá és nem engedi felemel-
kedni az égiek felé, Istenhez. Undort,
fájdalmat, nyugtalanságot, lelkiismeret
beli furda!ásokat okoz, mintegy falat
állít fel Isten és a lélek közé, úgy, hogy
nem társaloghat szabadon és közvetle-
nül, akadály nélkül Teremtőjével. El
szórakoztat, világiassá tesz bennünket,
úgy, hogy csak állandó erőlködés árán
adhatjuk magunkat át az imádságnak,
mig végre belefáradunk, megunjuk a
küzdelmet és a folytonos szemrehányá-
sokat, melyskkel imádság közben lelki-
ismeretünk illet, ott hagyjuk az elmél-
kedést, hogy szabadabban követhessük
rendetlen hajlamainkat. Megtörténik az
is, hogy elkövetetthibák után nemmerünk
Istenhez közéledni. távol érezzük ma-
gunkat tőle. Ezt a félelmet és bizal
matlanságot minden erővel le kell kűz-
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denünk, mert Istenre nézve sértő, ránk
nézve pedig káros és nem felel meg az
igazságnak. Lehetséges, hogy lsten bün
tetésképen megvonja lelkünktől közel
ségének érzését, de ha hibánkat meg
bántuk és javulni törekszünk, atyai
szeme szeretettel nyugszik rajtunk,
nincs okunk bizalmatlankodni, akármi
lyen nagy és szégyenletes volt is hűt
lenségünk. Eza bizalom lesz legjobb esz
köze annak, hogy ismét könnyedséget
érezzünk az elmélkedésben és lsten
közelségének megérzését újra kiérde
mctjük.

Közelebbi Az elmélkedésre való közelebbi elő
eUíkésziUet készület mindenekelőtt az elmélkedési

anyag megállapításában áll. Tudnunk
kell, hogy rniröl akarunk elmélkedni.
Istent kisértenők, ha előkészület nélkül
fognánk hozzá az elmélkedéshez. EI
kell olvasnunk vagy meghallgatnunk
vagy gondolatban körülvonalaznunk azt
a tárgyat, amelyről elmélkedni fogunk.
Fel kell továbbá osztanunk egyes pon
tokra, hogy az anyag áttekinthetőbb
legyen és könnyebben vésődjék bele
emlékezetünkbe. Igy pl. ha Udvözítőnk
születéséről akarunk elmélkedni, az
evangéliumból vagy más elmélkedési
könyvből elolvassuk az illető fejezeteket,
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vagy ha már eléggé ismerjük a tárgyat,
gondolatban összegezzük idetartozó is
mereteinket és azokat két, három vagy
több pontra osztjuk fel. Első pontnak
vehetjük a bold. Szűz és szent József
betlehemi útját a barlangig bezárólag,
másodiknak Krisztus urunk születését
és az első szolgálatokat, melyeket neki
szentséges Anyja és nevelő atyja tettek,
harmadiknak az angyalok megjelenését
és dicsőítő énekét. Ezeket a pontokat
jól belevéssük cmlékezetünkbe esetleg
valami jelszó segítségével (út, születés,
angyalok), hogy elmélkedés közben ne
kelljen emlékezeti nehézségekkel küz
denünk. Nem elég azonban csak az
elmélkedés tárgyát előre meghatározni,
hanem általánosságban, ha nem is rész
letezve, azt a hasznot is meg kell álla
pítanunk, melyet az elmélkedésböl, an
nak egyes pontjaiból, meríteni szándé
kozunk. Igy már előre tudjuk, milyen
irányban kell haladnunk elmélkedés
közben, és nem szolgáltat juk ki ma
gunkat a véletlennek s következésképen
annak J. veszélynek, hogy az elmélke
désbő\ egyáltalán semmi hasznot sem
merítünk. Ezzel nem zárjuk ki azt, hogy
ha elmélkedés közben lsten valami
másra tereli figyelrnünket, mi ezt az

l. Az anyag
megválasz
tása és el
rendezése.



2. segitö
eszk6z6k

irányítást ne kövessük. Sőt ellenkezőleg,
kötelességtink a Szentlélek benső su
gallatainak e tekintetben engedni, hogy
felvilágosításainak és kegyelmeinek ré
szeseivé legyünk. A haszon, melyet
egyesek ugyanazon elmélkedési tárgy
ból merítenek, természetszerűleg külön
féle lesz a személyek különbözö lelki
állapota szerint. Lesznek olyanok, akik
az előbb példaként odaállított elmélke
dés első pontjából szerénységet akarnak
tanulni külső megjelenéstikben, mások
felebaráti szeretetet, mikor arra tekinte
nek, hogy mit veszítettek el a betlehemi
lakosok azáltal, hogy a szent családot
be nem fogadták. A második pontban
egyesek a szegénység szeretetét keresik,
mások az Udvözítöben megnyilvánuló
alázatosságot tekintik, kiki saját lelki
szükséglete szerint. Azelmélkedésiwyag
meghatározása, felosztása és a belőle
merithetö lelki haszon megállapítása
első feladatunk, ha az elmélkedésre ké
szülünk (praeparatio punctorum.)

Következik egynehány segítő eszköz
(additiones), mely bennünket közvetle
nül előkészít, hangol az elmélkedésre,
ha az nem követi rögtön a pontok
olvasását. Ha reggeli elmélkedé
sünkre a megelőző este készültünk,
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j9 lefekvéskor, mielött elaiszunk, egy
Udvözlégy tartama alatt az egész el
mélkedés menetét a belőle meritendő
lelki haszonnal együtt röviden össze
gezni és ezzel a gondolattal nyugalomra
térni. Lélektanilag megokolt eljárás ez.
Mert, ha éjjel felébredünk, igen való
színű, hogy ugyanaz a gondolat fog
előtérbe lépni, mellyel utóljára foglal
koztunk, és így mindig az elmélkedés
gondolatkörében maradunk. Reggel fel
ébredéskor első gondolatunk az legyen,
hogyelmélkedésünkre tereljük figyel
münket, és az elmélkedésnek megfelelő
buzdulatok felgerjesztese közt öltözköd
jünk fel. Igy távol tartjuk a szórakoz
tató gondolatokat, melyek elmélkedé
sünkben zavarnának, és egyúttal meg
szenteljük a "nap első perceit. Ha az
elmélkedés közvetlen követi a pontok
olvasását, elmélkedés előtt röviden kér
dezzük magunktól: Hová mégy és mit
akarsz tenni? T. i. Isten színc elé iá
rulok és imádkozni szándékozem. Min
den elmélkedést, sőt egyáltalán min
den imádságot, hogy jó legyen, kell,
hogy megelőzze lsten jelenlétének gon
dolata. Közvetlenül az elmélkedés előtt
tehát lelkünket Istenhez emeljük, felin
dítjuk magunkban szent jelenlétének

• hangulat
rnegt'lrzilC

3. Isten
jelenléte



4. bevezető
ImAdság
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hitét, mintegy azt modva: lsten itt je
len van és rám tekint. Már ez a gon
dolat egyedül arra indít minket, hogy is
teni félelemmel, szent és gyermekded
bizalommal leboruljunk lsten előtt,
őt imádjuk és neki lelkünk összes ké
pességeit felajánljuk, hogy azok mind
szolgálatára legyenek elmélkedés köz
ben: emlékezetünk, értelmünk, képze
letünk, akaratunk egész készsége. Ezt
tartalmazza a bevezető imádság (Oratio
praeparatoria), melyet térdenállva szok
tunk elmondani. Alacoque szent Margit
megirja önéletrajzában, mikép tanitotta
meg őt az Udvözítő elmélkedni. "Meg
tanított rá, mondja, m kép kell végez
nem akarata szerint elmélkedésemet.
Alázatosan le kellett előtte borulnom és
bocsánatot kérnem mindazért, amiben
megbántottam. Azután imádtam őt és
felajánlottam neki imádságomat, anél
kül hogy tudtam volna, rnikép fogjak
hozzá." Ez után a felajánlás után egész
röviden emlékezetünkbe idézzük a törté
neti eseményt, melyről elmélkedünk, és
elképzeljük annak helyszinét; vagy ha
nem történeti eseményről, hanem va
lami igazságról elmélkedünk, annak az
igazságnak megfelelő szimbolikus ké
pet állítunk lelkiink elé, hogy igy kép-



zeletünket lekössük és elmélkedés köz
ben lekötve tartsuk. Ha pl. a bocsána
tos bűnről elmélkedünk, bélpoklos
képét állíthatjuk szemünk elé. Elszórako
zás esetén u. i. mindig erre az Ú. n.
első előgyakorlatra (praambulum seu
praeludium) térünk vissza. Végre ket
tős kérést intézünk Istenhez. 1.) hogy
értelmünket felvilágosítsa, és mi az
elénkbe állított igazságot vagy evangé
liumi titkot jól megértsük, 2.) hogy
akaratunkat megindítsa és mi életünket
a felismert igazság szerint berendezzük.
Ez a kettős kérés, mely lelkiismertvizs
gálat előtt, a szentségek kiszolgáltatá
sánál és sokszor szerepel az egyházi
és lelki életben, azért fontos, mert Is
ten felvilágosító és erősítő kegyelme
által lelkünk ama kettős tehetetlensé
gének legyőzésére szolgál, rnelyröl már
szóltunk, mikor a könyörgő imádság
szükséges voltáról tárgyaltunk. Ez a
második előgyakorlat.

Most veszi kezdetét a tulajdonké
peni elmélkedés. A bevezető imádság
és az előgyakorlatok három-négy perc
nél több időt ne vegyenek igénybe. Az

.elmélkedés módja szerint megkülönböz
tetünk megfontolást (consideratio), szo
rosan vett elmélkedést (meditatio) és

5. előgya
torlatok

Az elmél
kedő imád·
ság m6dlal:



l. megfo..
tolás.

szemlélödést (contemplatio). Ez utóbbi
nak egyik faja az, mikor testi érzéke
ink lelki alkalmazása által iparkodunk
felfogni elmélkedésünk tárgyát (appli
catio sensuum.) Ezekről bővebben szó
lunk még a tárgyalás folyamán.

A megfontolás első sorban az érte
lem felvilágosítását célozza, de azért
belső buzdulatokkal is össze van kötve,
különben nem volna imádság. Elögya
koriatok itt nem szükségesek, elég ma
gunkat lsten jelenlétébe helyezni és a
bevezetőimádságot elmondani. A meg
fontolás mindig csak valami igazságra
vonatkozhatík sohasern történeti ese
ményre. Igen hasolit ez az elmélkedési
mód ahhoz, mikor valamely lelki köny
vet lassan és áhitattal olvasunk. A kü
lönbség csak abban áll, hogy itt már
az olvasástól függetlenül az igazságot
saját bensőnkben fontoljuk meg, vagy
ha egyes mondatok megfontolásáról
van szó, azokat nem csak lassan elol
vassuk, hanem hosszasabban időzünk
velük, minden szót mérlegelünk, az
igazságot minden oldalról megtekintjük,
annak teljes értelmét felderíteni és át
érezni igyekszünk, ehhez illő buzdula
tokat keltünk fel lelkünkben. ilyen meg
fontolasok azok, mclyeket szent Ignác



a lelkigyakorlatok könyvében tár elénk
az ember céljáról és az alázatosság
három fokáról.

A szorosan vett elmélkedésnél lel
künk három képességet alkalmazzuk:
emlékezetünket. értelmünket és akara
tunkat. Elmélkedhetünk történeti ese
ményekről vagy hitigazságokról egya
ránt. Minden egyes pontnál az elmél
kedést azzal kezdjük, hogy emlékező
tehetségiinkkel az eseményt vagy igaz
ságot részleteiben körülményeivel. meg
okolásával és következményeivel együtt
szemünk elé állítjuk. Krisztus Urunk
születésénél pl. megtekintjük, hogy ki
az, aki születik ? lsten egyszülött Fia, a
világ teremtője és fenntartója. Hol szü
letik? Istállóban. Mikor? Az éj homá
lyában. Mily körülrnények közt? Elha
gyatva, ismeretlenül, szenvedések és
nélkülözések közt, szegényes pólyákba
takarva. Kitől születik? Tiszta Szűz
től a Szentlélek rnindenhatóságának
közremüködésével. Azt kérdezzük, hogy
miért is jött ez az isteni gyermek a
világra? És azt válaszoljuk: azért, hogy
Isten megsértett Fölségét megengesztelje,
dicsőségét helyreállítsa és az emberi
nemet megváltsa. Mit létesített ez az
ismeretlen megjelenés a világon? Min-

2. elmélke
dés.

emlékezet



dent, amí üdvösségünkre történt, ennek a
szüietésnek köszönhetjük; az egész vi
lág megujhodása innét vette eredetét. -

Most értelmünkkel iparkodunkfelismer
ni, hogy mily jelentősége van a megte
kintett titoknak vagy igazságnak saját
magunkra nézve. Az lsten Fia kis
gyermekke lett, leereszkedett a mi
gyengeségünkhöz. felvette a mi tenné
szetünket, egészen hozzánk hasonló lett.
Milymegalázódás ! Nem méltó-e ez, hogy
mi is kövessük? Van-e megaláztatás,
mely elviselhetetlen volna, ha Jézus já
szolára tekintünk? Legyünk tehát alá
zatosak és viseljük türelemmel a meg
a láztatásokat; mert ha lsten ennyire
szeretett bennünket és így leereszke
dett hozzánk, nem méltó dolog-e, hogy
mí is viszont szeretetböl érte valamit
e ltürjünk ? De mi állja útját annak,
hogy föltételemet megvalósítsam ? Büsz
keségem. Ezt kell letörnöm minden
erővel. Meg kell ragadnom a kellő esz
közöket. Ma kínálkozik rá alkalom,
erős csapást mérhetek büszkeségemre.
Már előre látom. Ezt az alkalmat nem
szabad elmulasztanom. - Ime, ez az
értelem feladata. Le kell vonnia a gya
korlati következtetéseket és azokat föl
tételekké kell alakítania. Föl kell ke-



resnie az indítékokat, melyek az aka
ratut a megszabott feltételek elfogadá
sára és végrehajtására rábírják. Meg
kell látnia az akadályokat és a legyő
zésükre alkalmas eszközöket. Mind
ezekben nem szabad az általánossúg
ban maradni, hanem a föltételeknek
részleteseknek, az eszközöknek megha
tározottaknak. rögtön alkalmazhatok
nak, 11a lehet, hely és idő szerint pon
tosan körülírottaknak kell lenniök.

Mit tesz az akarat? Lelkünknek az el
mélkedésben szereplö ez a harmadik ké
pessége az értelem állal elébe állított jó
leltételeket magáévá teszi és a végrehaj
tásukra szükséges vagy hasznos eszkö
zök alkalmazását elhatározza, egyúttal
benső buzdulatokat gerjeszt, hogy sza
bad elhatározását előkészítse, könnyebbé
tegye, erősbítse és állandósítsa. Az
akarat föladata lsten segítségét aláza
tosan kérni, neki hálát adni, őt ma
gasztalni, megalázódni. Az akarat vol
takép az, ami bennünk imádkozik az
elmélkedés alatt. Altala válik az elmél
kedés tanulmányhól imádságga. Meg
szégyenülök és megaIázódom, Uram,
mondja az akarat, ha téged a jászol
ban látlak! Oly nagy vagy és mégis
oly kicsiny! Es én oly kicsiny és mé-



gis oly büszke! Könyörülj vakságomon,
mely semmiségemet eltakarja lelkem
előtt! Mélységes leereszkedésednél fogva
kérlek, ó isteni Gyermek, add meg azt
a kegyelmet, hogy önmagamat megis
merjem és szivből alázatos legyek. Igen,
elhatározom szent kegyelmeddel, hogy
megalázom magam; mert csak a meg
aláztatás által leszek alázatossá. A ma
kinálkozó alkalmat megragadom, nem
mulasztom el anélkül, hogy fel ne hasz
nálnám, csak segits, hogy az utolsó
pillanatban meg ne hátráljak. és ön
szeretetem, büszkeségem meg ne csal
jon! Mindennek oda kell irányulnia az
elmélkedésben, hogy az akaratot meg
indítsa és elhatározásra bírja. Csak
erre szolgál az emlékező tehetség és
az értelem működése. Ha az akarat
működésbe lép, fölösleges tovább okos
kodni: elértük célunkat, szabad fo
lyást engedünk buzdulatainknak. amíg
csak táplálékot találunk az emlékeze
tünk és értelmünk által elénkbe tárt
elmélkedési anyagban, azután áttérünk
elmélkedésünkmás pontjára vagy ugyan
annak a pontnak más részére és ugyanúgy
kezdjük az elmélkedést, mint a megelőző
részben. Az elmélkedés végcélja. hogy
komoly elhatározásra jussunk. Ha ezt



elértük, jól elmélkedtünk, még ha nem
is éreztünk volna semmit elmélkedés
közben. Vannak emberek, akik csak
azért mennek a boltokba, hogy az ott lévő
tárgyakat megtekintsék és elszórakoz
zanak, de nem vesznek semmit. Igy
tesznek azok, akik imádság közben
csak szép gondolatok után hajhásznak,
de nem tesznek komoly föltételeket.-

Meg kell jegyeznünk. hogy lelkünk há
rom képességének működését nem sza
bad úgyelválasztanunkegymástól időrend
szerint, hogy először csak az emlékező
tehetségct., utána csak az értelmet, végre
az akaratot működtessük. Ez nem volna
természetes. Lelkünk három képessé
gének megjelölése egyáltalán inkább
csak arra figyelmeztet, hogy mely ké
pességeket kell leginkább rnűködtetni
elmélkedés alatt és a működés módját,
nem annyira sorrendjét, akarja megál
lapítani. Igaz, hogy természetszerűleg
az emlékezet megelőzi az értelmet, az
értelem az akaratot; egyik működés a
másikat elősegíti ugyan, de azért egy
másba kell fűződniök ; megfontolások
nak, alkalmazásoknak folyton kisérniök
kell az anyag kifejtését, buzdulatoknak
és eltökéléseknek pedig a megfontolá
sokat kell követniök, kéréseknek, benső



gerjedelmeknek meg kell előzni gyak
ran .1 megfontoiásokat, mert csat Isten
kegyelmével és lelkünk kellő előkészí
tésével leszünk képesek bizonyos igaz
ságok befogadására. Mindebből látjuk,
hogy az elmélkedés valódi benső rnunka,
lélekalakítás, átgyúrása egész valónk
nak. Ne csodálkozzunk tehát, ha bi
zonyos fáradságba, megerőltetésbe ke
riil. Komoly munka fáradság nélkül
nem létezik. Ez a fáradság azonban
annál csekélyebb lesz, minél nagyobb
gyakorlatra tettünk szert az elmélke
désben és minél jobban tisztult meg
lelkünk a rendetlen vágyaktól, melyek
nek legyőzése ép az, ami leginkább
okoz fáradságot és erőlteti meg aka
ratunkat.

A szernlélődés könnyebb módja az
elmélkedő imádságnak. Ennek is két
faja van. Az egyiket módunkban áll
megtanulni. létrejötténélmagunk is közre
müködünk ; a másik Isten adománya,
melynek megszerzéséhez természetes ké
pességeinkkel egyáltalán hozzá nem járul
hátunk, legföljebb az akadályokat távo
líthatjuk el. A szernlélödö imádságnak
csak első faja tartozik ebbe a fejezetbe.
Módja a következő. Minden egyes
pontban arra tekintünk, hogy mily



személyek lépnek föl, mit beszélnek és
mit cselekszenek. De tekintetünket rnin
den újmegfigyelés után rögtön magunkra
irányítjuk és kérdezzük: Mi következik
ebből én rám nézve, mit tanulhatok ebből
saját lelkem hasznára. A szernlélödésnek
ezt a faját csak érzékelhető dolgokra
alkalmazhatjuk, személyekre, tárgyakra,
eseményekre, jelenetekre, de nem elvont
igazságokra. Aszellemidolgokat földiéle
tünkben nem szemlélhetjük, ha csak Isten
rendkívüli, természetfölötti módon nem
segíti és nem emeli föl értelmünket; ez
azonban nema közönséges, hanem a rend
kívüli imádság körébe tartozik. A szo
rosan vett elmélkedés és a szernlélödö
imádság közti különbséget rögtön észre
vesszük, ha a két imamódot egy és
ugyanazon tárgyra alkalmazzuk. Elmél
kedtünk Krisztus Urunk születéséről.
Legyen ugyanaz a titok szernlélödésünk
tárgya. Előttünk a betlehemí barlang.
Benne a szent család: Jézus a jászolban,
mellette szűz Máría és szent József.
Jézus a jászolban és én a puha ágyban,
ő szegényes pólyában és én selyemben
- hogy fér ez össze! Megtagadom
puhaságomat, hiúságomat, aho! csak
tehetem. Mily csend a barlangban, áhi
tatos imába rnerült a szent család.

3. szemlé·
lődés.

5



Hallom a kis Jézus szívéből fakadó
benső fohászokat, amelyeket felküld
mennyei Atyjához értem és az egész
világért. En is letérdelek lélekben és
imádom az isteni kisdedet, hálát
adok neki, felajánlom neki szívemet.
Hogy fázik szegényke, sír és didereg!
A szent Szűz szalmával takargatja, az
állatok lehelete melegíti, En miattarn
sír és szenved, bűneim fölött kesereg.
Nem bántom meg soha többé bűnnel
szeretö kis szívét, elviselem földi zarán
doklásorn nélkülözéseit, szenvedéseit,
hogy vétkeimért eleget tegyek és a kis
Jézushoz hasonló legyek. -- Ime, ez a
szemlélődő imádság módja. Egyetlen
egy okoskodás van itt csak: ő megtette,
én is megteszem. Oly egyszerű és ter
mészetes ez, hogy mindenkinek megfelel,
akit a hitből fakadó szeretet hevít Üdvö
zítője iránt. Ittis ugyanazt kellmegjegyez
nünk, amit az elmélkedésnél mondtunk,
hogy t. i. a személyek, szavaik és cse
lekedeteik megtekintése csak szempon
tokat szolgáltat, de nem állapít meg
szigorú sorrendet. A személyek, szavak
és cselekedetek szigorú elválasztása
teljesen szétdarabolná a tárgyat és oly
esetektöl eltekintve, melyekben már maga
az eseményezekszerint a szempontok sze-
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rint alakul ki, még természetellenesebbé
tenné az imádságot, mint az emlékezet,
értelem és akarat szoros elkülönítése
az elmélkedésben. Valamint a megfon
tolás a megfontolt olvasás mélyítése és
abból veszi eredetét, úgy a szemlélődő
imádság nagy rokonságot mutat a
képek, festmények és szobrok szemlé
lésével. Csak hogy itt is, mint a meg
fontolásnál, a lélek függetleníti magát a
külső segítő eszköztől, megválik az
anyagi képtől, szabadon repül és saját
bensejében szemléli a képet, melynek
mozzanatait megfigyeli.*)

A szemlélödö imádságnak még köny
nyebb és kedvesebb módja az, mikor
a titkot, melyről elmélkedünk, egysze
rűen szemünk előtt kifejlődni engedjük,
de nem úgy, mintha csak pusztán
szernlélői volnánk az eseménynek, ha
nem úgy, hogy magunk is résztveszünk
benne, mintha csak jelen volnánk és
mindent látnánk és hallanánk. Buzdula
taink itt még gyakorlatiabbakká lesznek

(" A modern pszichológia is beszél szabad
és megkötött képzetekröl. Fölszabadul a kép
zet az érzettől. elválik töle és a tudat önálló
tartalmat nyer. Ennél a fölszabadulásnál, rnelynél
szárnyra kap a lélek, kezdődik a tulajdonké
peni elmélkedés.



4.érdkelRk
alkal·
mazása.

azáltal, hogy szolgálatainkat mintegy
felkínáljuk azoknak a személyeknek,
melyekről elmélkedünk, velük társal
gunk, nekik érzelmeinket kifejezzük.
Ez teljesen megfelel a valóságnak
és nem képzelődés, amennyiben hitünk
és világnézetünk vallja, hogy lelkünk
a halál után is tovább él, hogy a
szentekkel és elköltözöttekkel egy nagy
közösséget képezünk. rnelyben egymást
segítjük, ha nem is látjuk testi szeme
inkkel égi pártfogóinkat, egymást hall
juk a hitbeli, egymásért élünk a szere
tetben. Különben a szemlélődő imádság
nak előbb említett rnódjánál is arra
kell néznünk, hogy Ile mint holt képe
ket a multban szemléljük a titkokat,
hanem mint élő valóságot, rnely lelkünk
előtt lejátszódik, melyhen mi ís személye
sen résztveszünk.") Csak abban külön-

*) Dr. Lévy szerint az együltérzésnek két
foka van: "Az első fok az a képességünk,
hogy másnak érzelmeit, melyeknek külső meg
nyilatkozását gyorsan észrevesszük, magunk is
érezzük. A második fokon a nekünk kedves
személynek nemcsak kedélyállapotával azono
sitjuk magunkat, hanem kivánságaival, jellemé
vel stb., röviden rnindazzal, ami saját énjét
képezi, úgy hogy az érzelmek, melyekct együtt
érzésünk miatt vele osztunk, már nem rnínt
sajátjaink, hanem mint az övéi tűnnek íöl."
(Die nat. Willensb, 19. o.)



bözik ez az új mód az előbbitől, hogy
még kevesebb tér jut az értelmi okos
kodásnak és a titkot egyszerűen lelkünkre
hatni engedjük. Ez önként buzdulatokat
fog kiváltani bensőnkben, a buzdulatok
pedig szavakban fognak megnyilatkozni,
melyeket a szemlélt személyekhez inté
zünk, melyekben jó elhatározásainkat,
kéréseinket, aggodalmain kat fejezzük ki
és így a legkedvesebb módon érjük el
az elmélkedés célját, lelki hasznunkat.
Elősegíti az elmélkedésnek ezt a rnódját,
ha figyelemmel vagyunk arra, hogy az
előttünk lejátszódó szent eseményben
rnit látunk, mit hallunk, mit tapasztalnak
egyéb érzékeink, Lelki értelemben is
használhatjuk érzékeinket, ízlelhetjük a

. szeretet édcsségét és a bánat keserűségét,
gyönyörködhetünk az erények íllatában,
szomjúhozhatjuk az ígazságot, undorral
fordulhatunk el a bűnök ocsmány szeny
nyetől. Ugyelnünk kell arra, hogy érzé
keínk használata teljesen tiszta legyen
és ment minden rossz érzékiségtől. A
most kifejtett elmélkedési mód miatt
ezt az imagyakorlatot az érzékek alkal
mazásának nevezzük. Belépek a betle
hemi barlangba, körültekíntek, ott látom
pólyákba takarva, szalmára fektetve az
ísteni Gyermeket a jászolban. Szeme
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oly ragyogó, oly szép, a szeretet
nez ki rajta és hívogat magához.
Közeledem bizalommal, alázattal, mert
hallom benső hívását szívem mélyén:
"Jőjjetek hozzám míndnyájan!" Ahítattal
térdre borulok és megcsókolom a jászolt,
melyben Udvözitőrn fekszik. Hideg van.
Magam is fázom. Ö mennyire sajnálom
ezt a kedves isteni Gyermeket! Síetek
szeretetem melegével melengetni őt.
Szüz Mária gondozza, takargatja, ölelgeri.
Mily boldog ölelés, mely az Istent zárja
mint gyermeket teremtményének anya
keblére! Mily édes szeretet, mely a
szüzi tiszta szívből szétárad fia hálás
tekinteténél ! A szent szegénység illata
járja át az egész barlangot és a tiszta
ság liliomjai árasztják édességüket
mindenfelé. Lelkem is betelik a szent
íllattól és hideg szívem olvadni kezd a
fölkelő isteni nap sugaraitól.

Ezt a módot ajánlja szent Ignác is
a lelkigyakorlatokban a nap utolsó
elmélkedésében, mikor elménk már fá
radt a megelőző gyakorlatoktól. Ilyen
nála az elmélkedés a pokolról is.
Vannak tárgyak, melyeknél majdnem
egyenként alkalmazhatjuk valamennyi
öt érzékünket; legtöbbnyire azonban az
érzékek felsorolása ismét csak szem-
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pontokat szolgáltat és nem állapít meg
sorrendet, nem választja szét az elmél
kedési anyagot. Az érzékek alkalmazá
sának természetesnek kell lenni, nem
szabad semmit sem eröltetnünk; azért
ha valamely érzék nem nyer alkalma
zást bizonyos elmélkedési tárgynál, azt
egyszerűen elhagyjek. Ehhez az ima
módhoz az a gyermekded lelkület szük
séges, mely a szenteket jellemezte és
megvolt a legmélyebb tudású elmékben
is, mint szent Bonaventurában. Gyönyörű
példáját adja ennek egyik elmélkedésé
ben. "Térj vissza, mondja, Egyiptomba
és látogasd meg a kis Jézust. Ha ne
talán kint a gyermekek közt találnád,
és meglát, elédbe szalad, mert nyájas
és jószivü. Te pedig térdelj le és csó
kold meg lábait, azután vedd karjaidra
és pihenj meg kissé vele. Végre azt
fogja talán mondani: Megkaptuk az
engedélyt, hogy haza mehessünk, és
holnap el kell innét költöznünk. Jókor
jöttél, velünk fogsz jönni! Erre gyorsan
válaszolj neki. hogy rnennyire örülsz
ennek, és hogy követni akarod, ahová
csak megy. Ily beszélgetések közt gyö
nyörködjél benne. Mondtam már, hogy
ilyenekról elmélkedni, ami gyerekesnek
látszik, igen hasznos és magasabbra
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vezet. Elkísér majd édesanyjához és
nyájasan üdvözli őt. Te pedig hajtsd
meg térdedet és tiszteld öt és a szent
aggastyánt, Józsefet, és pihenj meg
közöttük" (Medit, vitae Christi c. 13.)

Azelmélkedésnekez a módja, ha egyéb
haszonnal nem is járna, megtisztítja és
megszenteli képzelőtehetségünket, szent
és istenes képekkel tölti be, melyek
al kalern adtán hatásukat éreztetni fogják
a lelki élet más terén is és gyakorlati
lag is érvényesülni fognak. A képzet meg
valósulni törekszik, tettre ösztönöz.")

Minden elmélkedés végén, legyen az
megfontolás, szorosan vett elmélkedés

*) "Képzetek keletkező cselekvések", ez Dr.
Lévy szerint ól természetes lélekegészségtan
alaptétele. Szerit képzetek szent cselekvésre
ösztönöznek természetszerüleg. Mások képze
teit magunkéivá tesszük; ezen alapszik a pél
dának vonzó ereje. "Ha jót látunk magunk
előtt, jóra érezzük magunkat ösztönözve. Meg
fordítva a bűnös cselekmény is ragályos;
gyilkosságokra hivatkozhat unk, melyek erede
tüket részleteikben is bizonyos regényeknek
köszönik ... Leggyakoribbak talán az után
zásból eredő öngyilkosságok" (Dr. Paul Emil
Lévy, Die natürliche Wiliensbildung, Leipzig
1903. 6. kk.) Ez a képzet ereje jóban és rossz
ban egyaránt. Loyolai szerit Ignác a szentek
példáján buzdulva lett szentté. ,\:\egtette szent
Ferenc, megtelte szent Domonkos, rniért ne
tegyem meg én is? Szent Ágostont két római



vagy szemlélődő imádság, közvétlenül
ahhoz a személyhez vagy azokhoz a
személyekhez kell fordulnunk, melyek
elmélkedésünkben szerepeitek vagy álta-
lában Istenhez, hogy nekik jó feltéte- Imatárul·
Jeinket felajánljuk, segítségüket kérjük, gások
velük közvétlenül társalog-junk, mint
a szolga urával, a jóbarát jóbarátjával,
a gyermek édesatyjaval. a teremtmény
Teremtőjével. Szóval imádsággal kell
befejezni az elmélkedést (colloquium.)
Ezekkel a beszélgetésekkel azonban nem
szabad várnunk az elmélkedés végéig,
már elmélkedés közben is meg kell szaki-
tanunk az érvelésekel és megfontolá-

tiszt megtérése bírta a dönti.', lépésre. "Míg
az ártatlanság, szüzesség, szigorúság és lelki
erő csodáiról beszélt Ponticián. melyek dicsövé
és halzsamossá tették a puszták légkörét,
Agoston csendes örömmel hallgatta az elbe-
szélést. De amikor fölemlitette a két tisztet,
kik lsten iránt való szerétetből mindent el-
hagytak, s mikor egyiknek ajakára e lángsza-
vakat tette: Mit cselekszünk? mit óhajtunk ?
a császárnak barátai akarunk lenni") de hát
rniért ? miért nem inkább lsten harátai ? soha
nem érzett erővel csendült meg Ágoston szi-
vében a lelkiismeret szava. Ponticián szava
megszakgatta szívét" (Bougaud-Ruschek, Szent
Monika élete, Győr 1890. 296.) A kegyelemtől
éltetve, elemi erővel tört magának utat,
ez a képzet szent Agoston lelkében,
odakergette a kertbe a fügefa alá, azt a
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sokat, hogy egész elmélkedésünk az
imádság jellegével bírjon és gyümöl
csözőbb legyen. Gyönyörű példát ad
erre szent Agoston vallomásaiban, aki
a legelvontabb kutatások és okoskodá
sok közt is folyton "Istenét" szólítja
meg, mintegy vele társalogva elmélke
dik, kételyeit előadja neki, megbeszéli
vele, mily eredményhez jutott, elpana
szolja nehézségeit, fölfedezi előtte aggá
lyait, tőle várja azok megoldását és
eloszlatását.

Elmélkedés után ne mulasszuk el
röviden visszatekinteni arra, amit végez
tünk (reflexio). Kérdezzük magunktól,
hogy sikerült elmélkedésünk? Miért
sikerült jól, mi okból nem sikerült ?
Adjunk hálát Istennek, ha törekvésün
ket megsegítette; kérjünk tőle bocsána
tot és igérjünk javulást, ha hiba volt
lelki vihart idézte elő benne, melyből meg
tisztulva a nagy szent és egyháztanító lépett
ki a világ elé. Mily nagy a képzet természetes
ereje, melyet a kegyelem kisér és támogat!
Ez az erő rnűködik az elmélkedésben is; majd
viharosan ragadja magával a lelket, majd nyu
godtan de csodás erővel viszi előre, majd
csendesen integetve hívogatja. vonzza maga
után az akaratot. Elég Szűz Máriára nézni, és
már is tisztábbak vagyunk. Elég Jézust látni,
amint imádkozik, és önkénytelenül imádságra
emeljük kezünket.
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az előkészületben vagy magában az
elmélkedésben. Igy figyelmesek leszünk VlslzaplllaR
azokra a körülményekre, melyektől függ tás.
elmélkedésünk sikere, és megtanulunk
jól elmélkedni.") Röviden összegezni is
kell azt a lelki hasznot, melyet imád-
ságunkból meritettünk, esetleg valamely
velős mondatba összefoglalni, mely az-
után napközben is segitségünkre lesz,
hogyeltökéléseinket foganatositsuk.

Haazigazságok és azok gyakorlati kö
vetkezményei hosszabb időn át folytatott

.) Igen alkalmas elmélkedési módok az u.
n. ismétlések is, rnelyekben a már átelmélt
igazságokból vagy titkokból csak azokat a
részeket ra~adjuk ki, melyekben nagyobb vi
gasztalást éreztünk vagy annak ellenkezőjét
tapasztaltuk. Igy még jobban belevésődik szi
vünkbe az, ami már úgyis meghatotta lelkün
ket, és pótolhatjuk azt, amit szárazság miatt
nem aknáztunk ki kellőkép. Lehet egy és ugyan
azt az elmélkedést teljesen újból megkezdeni,
mintha még sohasem elmélkedtünk volna a
tárgyról. Hasznos sokszor keverni az elmélke
dési módokat; majd szigorúan elmélkedve,
majd szemlélődve haladunk tovább, majd egy
egy igazságot Udvözítönk szájából különös
megfontolásunk tárgyává teszünk, majd a fönt
emlitett könnyebb irnamódok szerint átgondol
juk. Igy változatos és kedves lesz az elmélke
dés, gyönyörű mozaik az egyes elmélkedési
mó.íokból összerakva. Erre már a közelebbi
előkészületnél tekintettel lehetünk.



Az elmélke
dő imádság
magaabb
fokai:

elmélkedés által már rnélyen belevésőd
tek szívünkbe, ha a titkokat egész jelentő
ségükkel a lelki életre hosszú szemlé
lödés és gyakori Illegtekintés után mint
egy lelkünkbe beleszívtuk, az erény
ben pedig annyira előre haladtunk, hogy
nem szükséges minden napra külön fel
tételeket tenni, ezeket magunk előtt új
ból megokolni, az indítékokat ismét
meg ismét felkeresni és szemünk elé
állítani. ha lelki életünk már jelentéke
nyen egyszerűbb lett, és közelebb ju
tottunk Istenhez: megesik, hogy elmél
kedés közben, alig hogy hozzáfogunk
valamely igazság megfontolásához vagy
lelkünk elé állítunk valamely titkot,
máris buzdulatokra gerjedünk és szent
vágyak, érzelmek, eltökélések fakadnak
lelkünkből oly önkéntelenül és tenné
szetesen, hogyabbahagyunk minden
okoskedast és további megtekintést és
a szent buzdulatoknak adjuk át magun
kat. Ezt az elmélkedési módot buz
dulatok imádságának nevezzük (oratio
affectiva). Ilyenkor, mikor a lélek sza
badon akar fölemelkedni szeretetének
tárgyához, nem szabad és nem okos
azt visszatartani és mintegy rákénysze
ríteni, hogyamegszokott utat újból
megtegye, emlékezetével a tárgyat ismét



részleteiben feltárja, értelmével ismét
boncolgassa. Mindezt már sokszor meg
tette, és jelenleg fölöslegessé vált. Az
emlékezet és értelem működése csak
arra szolgál, hogy az akarat rnüködését
előkészítse. Ha az akarat az igazság
vagy titok rövid megtekintése után
már önként rnüködésbe lép, fölösleges
és káros a megfontolásoknál időzni.
Igya lélek kényszerhelyzetbe jut és
egyáltalán képtelen lesz elmélkedni,
mert szabad mozdulataiban akadáívozva
van. Gyakran az az oka annak, -hogy
rninden előkészület és lelkiismeretesség
rnellctt is némelyek nem tudnak elmél
kedni. Túlsokat okoskodnak, tontolgat
nak, inikor talán maguk is érzik már,
hogy elég lenne belőle, vagy épenség
gel visszaszorítják benső gerjedclmeí
ket, nehogy az elmélkedési rnódszer
ellen hibázzanak. Alaptalan aggály. Maga
szent Ignác mondja, hogy addig időz
zünk egy gondolatnál vagy buzdulatnál.
ameddig lelkünk megnyugvást, táplálé
kot, édességet talál benne. Ha tehát
lelkünk első megtekintésre felbuzdul,
ne gátoljuk abban. hanem engedjünk
neki szabadságot, hogy kielégítse ma
gát és azután másra térjen át. De
iigye!nünk kell arra, hogy ne üres ér-

l. buzdul.·
tok imád
sága
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zelmek és eredménytelen akarások él
tessék lelkünket, hanem régebbi meg
fontolásokon alapuló és már gyakorla
tilag kipróbált és érvényesített lelki
emelkedések, melyek tettre ösztönzik
az akaratot. Sok léleknek hasznára lesz,
ha megpróbálkozik a buzdulatok imád
ságával, főleg ha a megfontolásokban
már nem leli örömét. Ez nem valami
rendkívüli imamód, hanem igen termé
szetesen követi a közönséges elmélke
dést azoknál, akik azt kitartó szeretettel
hosszabb időn át gyakorolták és mélyebb
benső életet élnek. Ovakodnunk kell
azonban attól, hogy ne erőltessük ezt
az imamódot, arra hivatkozva, hogy az
elmélkedő imádságnak magasabb fokát
jelenti. Ezzel csak azt érjük el, hogy
egyáltalán nem fogunk tudni elmélkedni,
lelkünk száraz marad és nem kerüljük
ki a lelki hiúság vádját sem. Ha nem
érezzük magunkat bensőleg ösztönözve
a buzdulatok imádságára és a közön
séges elmélkedésből hasznot merítünk,
maradjunk meg az utóbbinál, nehogy
azt magunktól eltaszitva, a másikra meg
nem képesítve, egyiknek is másiknak is
híjával legyünk. Legjobb itt egy tapasz
talt lelki vezető tanácsát követni. Tart
suk jól szem előtt, hogy az imádság-



beli fokozatok nem jelentenek maguk
ban véve erénybeli fokozatokat. Ez
utóbbiakat akaraterőnk megfeszítésével
kell iparkodnunk elérni lsten kegyel
mével; az imádságbeli fokozatokat
sohasem szabad erőltetnünk, hanem a
benső sugallatot és a kegyelem által
nemesített természetünket kell követ
nünk. Vannak emberek, akik természet
szerűleg hajlanak a megfontolásokra,
ésszerű következtetésekre ; ezek mind
végig megmaradnak a szigorú elmél
kedésnél és rátámaszkodva az erény
magas fokát érhetik el. De azok is,
akik a buzdulatok imádságában találják
meg a nekik megfelelő elmélkedési
módot, tartsák szem előtt, hogya meg
fontolások hiányát náluk is lelki olvas
mánynak, oktatásnak némikép pótolnia
kell. [\-tég jobban vonatkozik ez a
következő imamódra, rnelyet a lelki
éJet tanítói az egyszeríí imádságnak
neveznek (oratio sirnplicitatis).

Idővel ugyanis hosszabb és hosszabb
tartamúak lesznek a buzdulatok, három
négy buzdulat egy óráig is foglalkoz
tatja az elmélkedőt. Jézus születéséről
körülbelül így elmélkedik az, aki a benső
imádságnak ezen a fokán áll: Mily sze
gény lett az lsten - érettem - én is



szeretem a szegénységet. Végre eljut
oda, hogy valamely titokról vagy igaz
ságról elmélkedve, egyetlen egy tekin
tettel átlátja az egészet; egyetlen egy
kép áll lelke előtt, egyetlen egy gon
dolat, és benne nyugszik hosszú időn
át, mintegy szemlélve a titkot és igaz
ságot, egy érzelemtől eltelve, szótlanul.
Lelke teljesen egyszerű lett ; innét ered
az imamód elnevezése. Igy szoktunk
gyakran imádkozni áldozás. után. így
imádkozott az a katona is, akiről em
lítést tettünk; az Oltáriszentség előtt
térdelve, csak ez az egy gojidolat és
érzelem töltötte be lelkét: O én rám
néz, és én Ö reá! De ebben benne
volt minden, amit csak mondani akart,
ami képes volt lelkét meghatni és a
jóra ösztönözni. Az egyszerű imádság
nak sajátos titka ez, mintegy magvában
tartalmazza az egész lelki életet, mely
azután adott körűlmények közt kicsirá
zik, kifejlődik, virágzik és a körülmé
nyeknek megfelelő gyümölcsöket termi
a gyakorlati életben. Ott áll az elmél
kedő előtt al. egész betlehemi titok;
egy kép. mely alá mintegy lelkileg oda
van írva: Betlehem. Erőlködés nélkül
szemléli és ef;yszem: felfogja és átérzi
az egész titok jelentöségét, hallgatagon



"megőrzi szívében" a szent Szűz pél
dájára. A buzdulatok imádságánál na
gyobb még az erömegíeszítés, bár ott
is könnyedséggel, soks.or önként tör
nek ki lelkünkből a buzdulatok gerje
delmei. Itt majdnem megpihenünk el
mélkedésünk tárgyában, habár tevéke
nyek vagyunk a kép vagy gondolat
szándékos előidézésében és figyelmes
megtartásában. Ebben különbözik az
egyszerű imádság a rendkívüli ima
módoktól, melyek létrejöttéhez termé
szetes képességünkkel egyáltalán hozzá
nem járulhatunk, ezek tisztán lsten
adományai. Betlehem gondolatában,
szemleletében mintegy magvában benne
van minden buzdulat és eltökélés, me
lyet az részletekben előidézni képes
volna (affectus virtualis et propositum
implicitum). Idejekor feléled és cselek
vésre ösztönöz.*) Magában rejt mindent,

*) "Egy pszichologus azt a 'megjegyzést tette,
hogy lehetetlen ezt a szót ,szomorúság' el
olvasni anélkül, hogy valamit ebből az érze
lemből ne érezzünk magunkban. Sokkal na
gyobb joggal mondhatjuk, hogy minden érze
lem képzete, félelem, harag, gyönyör, szeretet,
irigység stb., hacsak valamivel többet tartal
maz a puszta szónál, mindig ennek az érze
lemnek visszhangját kelti föl bennünk" (Dr.
Lévy, Die nat. Willensb. 18. o.) Ebből világos,

2. az egy
szerfi
Imádság

6
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ami tettre indít, de nem bővíti ismere
tünket és azért e tekintetben nem pó
tolhatja az elmélkedés közönséges for
máit. Ezt a hiányt, mint említettük,
más úton kell kiegyenlítenünk. Megjegy
zésünk nagyobbára a rendkívüli ima
módokra is vonatkozik; mert ritka eset,
hogy Isten még azoknál is, akiket érez
hető jelenlétével kitűntet közvétlenül és
teljességben a tanítói szerepet elvállalja.
Az egyszerű imádság azért természetes,
nem rendkívüli irnarnód, mert nem egyéb
mint hosszú imagyakorlatnak önként
folyó eredménye, melyhez aránylag so
kan eljutnak: már tudunk és ismerünk

hogy még az üres érzelmeknek ís nagy jelen
töségük van a lelki életben. Méltán mondjuk,
hogy az érzelemnek tett nélkül nincs értéke;
ez az ítéletünk az érzelem benső értékére
vonatkozik. Mint úttörőknek azonban az efféle
érzelmeknek is nagy hasznát vesszük, mert 
hacsak komolyak - idővel megszünnek üresek
lenní, tetterősebbekké válnak és erénygyümöl
esöket teremnek. - Ugyanezt kell mondanunk a
tettekről is. "Valamint az érzelem képzete
annak többé-kevésbbé teljes megvalósulására
törekszik, úgy a tett gondolata egyedül már
annak végrehajtásának képzetét idézi elő bízo
nyos mértékben, sőt a végrehajtásta szolgáló
eszközöket is megmutatja" (U. o. 19. o.) Ezeken
a lélektani alapokon nyugszik a buzdulátok
imádságának és az egyszerű imádságnak ma
gyarázata és jelentősége.



mindent, ami a titokra vonatkozik, elég,
hogy összegezve megtekintsük mint a
művész, aki alkotása egyes részeinek
fáradságos kidolgozása után ~gy pillan
tással áttekinti az egészet. Igy elmél
kedik az édesanya is gyermekének böl
csője fölött. "Csak nézi, nézi, nem tud
betelni a nézéssel. Méltán kérdezhetjük
mi is a bavali püspökkel: Vajjon az
anyának élete gyermekének élete első
hónapjaiban rni egyéb, mint folytonos
elragadtatás a bölcső előtt? Csak néz,
szemlél, fürkész és magát feledi. Szíve
örömmel telik meg, mintha csak az
övé volna az ártatlan álom. Az ártat
lanság és öröm átlopódzik az ő arcára
is" (Pehm József, Az édesanya, Buda
pest, 1916. 19. o.) Nem következtet,
nem okoskodik, hiszen tud már min
dent, csak bt és érez, tekintete hosszú
időn át változatlanul nyugszik gyermeke
arcán és ez a tekintet egy egész ember
élet titkait magába zárja. Sokkal rné
lyebb igazsig rejlik ebben a szóban, ha a
lélekre alkalmazzuk, mely a betlehemi
Kisded fölött elmélkedik. Ez az egyszerű
imádság.

Az egyszerű imádságnak külön faja
az, mikor a lélek csak Isten gondola
tában talál pihenőt. Napokon, sőt hete-

3. Isten egy·
szerdszem
lélete
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ken át erről elmélkedik egyedül: Én
Istenem! vagy erről: Istenem jelen van
és rám tekint. Ebben a gondolatban
összpontosul minden Megesik, hogy
az elmélkedő a közönséges imarnódok
hoz akar fogni és lsten jelenlétébe he
Iyezkedik; akkor megragadja a gondo
lat, hogy lsten tekintete áthatja lelkét,
és az fogva tartja az egész elmélkedé
sen át. Jól elmélkedik, ne zavarja meg
lsten müködését azáltal, hogyag-gályo
san át akar térni elmélkedésének előre
megállapított tárgyára. Szent Ignác meg- .
nyugtatja: "Nyugodjunk meg abban a
pontban, melyben megtaláltuk. amit
kerestünk, és ne siessünk tovább aggá
Iyosan, míg csak eleget nem tettünk
lelkünknek" (Ex. spiro add. 4.) Ez
az elmélkedési rnód sem rendkívüli;
mert egyrészt nem lsten érezhető jelen
létéről, hanern csak a hit által meg
ismert jelenlétének gondolatáról van
szó, mely azonban természetszerűleg
buzdu\atokra indítja lelkünket; másrészt
pedig eredetét onnét veszí, hogy még
a titkok közt ís egységet teremtünk, és
mivel valamennyi titok és igazság for:
rása és középpontja lsten, azért csak O
benne, az O elgondolásában találunk
végleges megnyugvást. Ezt az ímamódot



Isten egyszerű szemléletének nevez
zük (oratio simplicis intuitus). A nem
rendkívüli imamódok közt ez a leg
magasabb és átmenetet képez a rend
kívüli imamódokhoz azoknál, akiket
Isten erre különösen meghív.

A rendkívüli imádság, a magasabb RendklviJl
szemlélődés, a rnegszentelö malasztnak imAdlág
egyik legszebb kivirágzása, a katolikus
Egyház szentségének ismertető jele, a
mennyország holdogságának földünkre
tévedt egy sugara. Miért beszélünk a
magasabb imamódokrói, hiszen azokra
oktatni úgy sem lehet senkit? Nem jó
Isten kegyelmének csodálatos rnűkö-

dését rejtve tartani, miért ne ismerje
meg a hivő, hogy mily hatásokat képes
gyakorolni Isten szeretete választettai-
nak lelkére? Ha a természet rendjében
nagynak látjuk az Istent, lássuk még
nagyobbnak a kegyelem rendjében.
Sokan a kegyelemnek magasabb utait
egyáltalán nem ismerik, alig hallottak
róla, csak a szentek életében olvastak
látomásokról, elragadtatásokról. de itt
sem ismerik a dolog lényegét és in-
kább a csodás külsőt tekintik. A kato-
likus műveltséghez tartozik erről a
tárgyról is tájékozódni és, ha az imád-
ságról szólunk, megkívánja a teljesség,



ismerete

hogy a rendkívüli imádságot is leg
alább megemlítsük.

Sok a félreértés a magasabb imádsá
got illetőleg, a misztikát a képzelet já
tékai közé sorozzák sokan, higgadt
gondolkodású emberhez nem méltó
dolognak tekintik, vagy a beteges elme
állapotok egyik fajának minösitik. A
lelki vezetöknek is szükséges, hogy a
kiváltságos lelkek benső életét ismerjék,
mert ha tegnap és tegnapelőtt voltak
Istennek választottai, biztosra vehetjük,
hogy ma is vannak és lesznek holnap
is. Lehetséges, hogy utaik találkoznak
és akkor a tájékozatlan lelki vezető
nem tesz mást mint rnereven elutasít,
mert fél az ügyet kezébe venni. Világos
azonban, hogy így nem vezeti a lelket,
hanem lsten kegyelmének útját állja.

Mindig vannak lelkek, melyeket Is
ten imádság közben kegyelmével meg
látogat. Minden városban, nagyobb ko
lostorban van egy-két lélek, mely a
magasabb szemlélődésnek legalább kez
detét megízlelte. Főleg ezeknek jó,
hogy tudják, miröl van szó, megértsék,
mitöl kell félni, rnitől nem, mily jelen
tőséget kell az imádság kegyelmeinek
tulajdonítani, hogyan kell velük szem
ben viselkedni. De azok is, akik az imád-



ság közönséges utain haladnak, buzdí
tást éreznek magukban annak odaadóbb
gyakorlására, ha azokról a kegyelmekről
olvasnak, rnelyekkel Isten övéit imádság
közben megajándékozza, ha hűségesek
nek mutatkoznak, és ha azőGondviselése
terveinek megfelel, hogy őket erre az útra
meghívja. Nekiink is - ha nem is a
rendkívüli imádság kegyelmeit - leg
alább il közönséges imádság keretein
belül bőséges adományokat fúg juttatni
az isteni Jóság. A rendkívüli imádság
különben is hasonlóságokat, analegi
ákat mutat fel a rendes imádsággal, és
ezért is tanulhatunk ismeretéből. Végre
a rendes imádság buzgó gyakorlása
legjobb előkészület arra, hogy magunkat
nagyobb kegyelmekre érdemesekké te
gyük. Azért ismernünk kell ezeket.

Mi a rendkívüli imádság? Az az mibenl6te
imádság, mely nem csak lényegében,
hanem médjában is természetfölötti. A
megszentelő malaszt által minden cse
lekedetünk természetfölötti lesz, melyet
tekintettel örök célunkra viszünk vég-
hez. De azért cselekvésünk módja kö-
veti a természetes lélektan szabályait.
Megismerésünk természetes módja az,
hogy az érzékelhető dolgokhól elvonás
által alkotjuk szellemi fogalmainkat,
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fogalmakat itéletekké kapcsolunk össze,
megismert igazságokból következtetés
útján jutunk el újabb igazságokhoz. Ezt
a módot követjük lelki életünkben is,
ezen alapszik az elmélkedés módszere.
A szellemi és természetfölötti dolgokat
tapasztalatilag nem ismerjük, még saját
lelkünket sem látjuk, nem látjuk gon
dolatainkat, nem szemléljük törekvése
inket, csak létilk mellett tanúskodik
öntudatunk. Isten rendkívüli kegyelme
által lehetséges azonban, hogy a szel
lemi, sőt isteni dolgokról is tapasztalati
ismeretünk legyen, mintegy lelkileg meg
érezzük, meglássuk, megérintsük a ter
mészetfölöttit. Ehhez természetes képes
ségeinkkel okozatilag semmikép hozzá
nem járulnatunk. ennek a rendkivüli lelki
állapotnak még kezdetét sem idézhetjük
elő magunkban, tisztán szenvedőleg visel
tetünk lsten kegyelmi behatásaival szem
ben, habár ezeknek a hatásoknak befoga
dásábanamagunkrészéröl is közrentükö
dünk. Majdnem mindent lsten végez
bennünk. Azértnevezik a rendkivüli imád
ságot passziv imádságnak is. És mivel
ebben szellemi dolgokat nem követ
keztetés útján, hanem tapasztalati módon
ismerünk meg, szernlélödésnek hívjuk.

Mindezek után azt mondhatjuk,
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hogya magasabb szemlélődés, a rend
kívüli imádság, ott kezdődik, ahol
Istent nem kövétkeztetés útján a teremt
ményekböl, hanem tapasztalati úton
ismerjük meg, jelenlétét nemcsak hisz
szük, hanem bensőnkben meg is érezzük.
Ez a megérzés magára az Istenre vonat
kozik, nem müködésére bensőnkben;

mert lsten rnüködéséböl csak következ
tetés útján juthatunk cl jelenlétének
megismeréséhez, nem közvetlenül. Isten
jelenlétének megérzése bensőnkben meg
haladja minden természetes képessé
günket, ezt az érzést nem idézhetjük
elő magunkban soha. Ebből él megér
zésbőI megfelelő szeretet fakad, mely
ép oly értelemben természetfölötti és
rendkívüli, rnint Isten jelenlétének meg
ismerése maga. Ezt a szeretetet sem
adhatja meg magának senki, mert a
jelenlévő lsten megérzéséből és szem
léléséböl ered. Helyesen mondják a lelki
élet írói, hogy a magasabb szemlélődés
egyszeríí szeretetteljes tekintetben áll
Istenre, akit jelenlévőnek érzünk és szem
lélünk, és ebben a szeretetteljes pillantás
ban a lélek megpihen. A szernlélödés
fötárgya ugyanis az Isten; a tapasztalati
megismerés pedig oly természetű, hogy
szükségkép a szeretettel párosul, a



szeretet hatja át Istennek megérzését.
Azért a szernlélödés inkább szeretet
mint megismerés; mert a lélek nem
világosan, hanem csak a homályban
ismeri meg Istent. A magasabb imádság
tehát lényegében egyesülés Istennel,
mely lelkünket előtte kedvessé teszi és
kizárja a halálos bűnt. A bűnös lélek,
mely elvesztette lsten kegyelmét, kép
telen a magasabb imádságra, hiányzik
belőle a szeretet. Ezért a misztikus
egyesülés Istennel biztosítéka annak,
hogy a lélek lsten kegyelmében van.

Ezt a szeretetbeli egyesülést Istennel,
mely a magasabb szernlélödés lényegét
képezi, gyakran más rendkívüli adomá
nyok is kisérik, látornások, kinyilatkoz
tatások, csodás fényesség, mely a szem
lélödöt körülveszi, lebegés a föld fölött.
Mindezek nagyobbára csak az Istennel
való egyesülés magasabb fokozatainál
jelentkeznek, rendszerint az elragadta
tásnál, de semmikép sem teszik ki a
magasabb szernlélődés lényegét, azért
hiányozhatnak is. Sőt mi több,ezeka má
sodrendű jelenségek és adományok nem
teszik kedvesebbé a lelket lsten előtt,
nem is saját tökéletesedésére szolgálnak
elsősorban, hanem arra, hogya szemlé
lődő szentségét bemutassák vagy hogy



hasznot hajtsanak embertársai lelki elő
menetelére, mint azt Alacoque szentMar
git kinyilatkoztatásainál szemlelhetjük.

A magasabb imádság a természet
fölötti magábavonulással veszi kezde
tét. A lélek önként bensejébe vonul
vissza, valami benső, természetfölötti
ösztön arra készteti, hogy a szernlélő
désre adja magát, fut a világnak még
megengedett szórakozásaitól is, !egbol
dogabb percei azok, mikor egyedül le
het Istenével. Ez a benső összeszedett
ség nem a gyakorlat eredménye, hanem
a léleknek önkéntes elmerülése Isten
ben. Ez a lelki állapot még nem a maga
sabb imádság maga, hanem annak csak
előkészítője és előfeltétele. Nagy tisztu
láson éserős megpróbáltatáson kellgyak
ran átmenni a léleknek, mielött az isteni
nap első virradata földereng bensejében
és először érezteti veje, hogy szivének
Szerelme, lsten, nála van. "lv\cgismeri
az én nevemet azon a napon; mert én
magam, aki szólottam,ime jelen vagyok"
(Iz. 52, 6.).

Megelőzi azt a hajnalhasadást az
nérzékek éje," amint a misztikusok azt
a benső szenvedéssel teli és az érzé
kekre nézve oly fájdalmas lelki állapotot
nevezik, rnelyben az ember semmi

Természst
fölötti
magába
vonaiás.

Az él'lékek
éje
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földi dologban vigaszt, örömet nem talál.
Keresi, talán vágyódik utána, de nem leli
föl. Minden örömébe keserűség vegyül.
Alacoque szent Margit önéletrajzában
gyönyörűen festi le ezt a lelki állapotot:
"Minthogy akkoriban tökéletes egészség
nek örvendtem. hévvel kerestem a
teremtmények szerétetét és örültem neki,
hogy az emberek felcicomáznak, hogy
tetszem nekik és minden kinálkozó
alkalmat megragadtam, hogy elszóra
kozzam. Azzal a reménnyel kecsegtettem
magamat, hogy édesanyám és fivéreim
gyengédsége majd megadják nekem a
a lehetőséget arra, hogy szabadon él
vezhessem ezeket a kis mulatságokat. De
lsten ugyancsak megmutatta, hogy szá
mításomban nagyon csalódtam, mely
csak oda irányult, hogy hajlamaimat
kövessem." "Az Ur oly sok keserűséget
csöpögtetett apró-cseprő élvezeteibe,
mondják kortársai, hogy ezek rá nézve
szenvedések forrásává lettek . . . Mert
a társaságok és mulatságok közepette
oly tüzes nyilakat lövelt lelkébe, hogy
szíve minden oldalról megsebezve,
egészen fölemésztődött . .. Ugy tűnt
föl előttem, mondá, mintha megkötöztek
és erőszakkal annak követésére kény
szeritettek volna, aki bensőleg hívott,



úgy hogya legelrejtettebb helyekre
mentem, ahol azután jó Mesterem
keserű szemrehányásokkal illetett és
tudtomra adta, hogy féltékeny szívemre."
(Vie et oeuvres, Paris 1915. p.60-69.)

Ebben az állapotban a lélek sem
virágban sem emberben sem az égbolt
ragyogásában örömöt nem talál. Szeret
mindent és mindenkit, rnert kötelessége,
és lsten úgy akarja, de vonzódást, ér
zelmet nem fedez fel lelkében, mely a
szeretetet édessé, a foglalkozást kedvessé
tenné. Nincs öröm életében, minden
foglalkozásra megerőltetéssel kell magát
elhatároznia, rákényszerítenie, legföljebb
az Oltáriszentség előtt talál némi vigaszt.
A szeritostyában rejlő Isten mindene,
de mintha Istene részéről is csak hi
degséget tapasztalna ; nincs fénysugár,
mely a ködös éjszakát széthasítaná,
nincs meleg nap, mely lelkét mele
gítené és örömöt varázsoina szivébe.
Lelki fájdalom honol bensejében, mely
nek okát nem tudja, vágy valami után,
melynek magyarázatát nem adhatja.
Nem képes baját megértetni senkivel,
mert más ember ilyet nem tapasztal;
csak néha mintegy isteni sugallatra
tárja föl lelkét olyanoknak, akiktől meg
értést vár. Ebben az állapotban az el-



mélkedés is száraz. Csak lsten egyszerű
szemléletére képes ilyenkor a lélek;
Istenre gondol mindig, aki tőle - lát
szat és érzés szerint - oly távol van.

Rövidebb, hosszabb idő után, ha
Isten a lelket valóban a magasabb
szemlélődésre hívja, egyszerre csak
szekatlan nyugalom hatja át bensejét, és
ebben a nyugalomban érzi, hogyjelenvan
benne az Isten. Nem lát, de érez, úgy
mint mikor a sötétben valakinek kezét
tartjuk magunkéban és tudjuk, hogymel-

A~ugalOm lettünk van; vagy úgy mint mikor lelkünk
im dsága megérzi, hogy testünkben jelen van. Igy

még sohasem imádkoztam, egész saját
szerű volt ez az imádság, mondja az
ember, aki először tapasztalta ezt a lelki
állapotot. Mily nyugalom! Ez az, ami
leginkább meglepi. Innét nevezik a ma
gasabb szemlélődés eme fokozatát a
nyugalom imádságának (oratio quietis).
Kezdetben alig fél percig tart, majd
hosszabb ideig, fél óráig is, fél napig
is. Nem szükséges, hogy lsten egyes
látogatásai gyors egymásutánban köves
sék egymást. Egyik és másik látogatás
közt néha évek is elmúlnak. Közben a
lélek tovább tisztul és rendesen az első
látogatás után már nem otthonos ezen a
földön. Megízlelte az Istent. Elmélkedési



módja a közbeeső időkben rendszerint
az egyszerűség imája vagy lsten
egyszerű szemlélete. Néha gyorsab
ban ismétlődnek a látogatások, és
a magasabb szemlélődés bizonyos
fokára emelve a lelket, hosszabb időre
ismét megszakadnak. Megtörténik, hogy
némely lélek több hónapon át sőt majd
nem állandóan élvezi lsten jelenlétét.
A nyugalom imádsága nagy lelki gyö
nyörrel tölti el a szemlélődőt és meg
édesít minden külsö szenvedést, de az
elszórakozás elleni küzdelemtől nem
menti föl. A szórakoztató gondolatok
nagy keresztjét képezik még az elmél- megk6tfiU
kedő léleknek. Múr ennél az állapotnál ség
föllép az a sajátságos jelenség, mely a
magasabb szernlélödés állandó kisérője,

az érzékek és a mozgás megkötöttsége.
A szemlélődő lélek csak nehezen tudja
érzékeit és mozgó képességét használni,
azért akadályozva érzi magát külsö
működésében, alig vagy egyáltalán nem
képes szóbeli imákat végezni. Ez a
megkötöttség a szernlélödés magasabb
fokaival egyre növekszik, míg végre
érzéketlenné és mozdulatlanná teszi az
embert.

A nyugalom imádságában a lélek Teijei
csak érez de még nem lát. Egyesülése egyesfilés
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Istennel megkezdődött de még nem
tökéletes. A szórakozások még nincsen
nek kizárva. Isten kegyelme annyira
fölemelheti magához a lelket, hogy az
egészen belé olvad és egyesülésében
nemcsak a boldogság némi előízét érzi
mint a nyugalom imádságában, hanem an
nak teljességét élvezi, amennyire ezen a
földön tökéletes boldogságról szólhatunk.
Ennek az állapotnak jellemzője az egye
sülés megérzése. Azért nevezzük a szem
lélödésnek ezt a fokát teljes egyesülésnek
(oratio unionis, unio plena). Itt a szóra
kezásnak már nincs helye - jól értve,
ameddig az az állapot tart. Eleinte
rendszerint rövid, egy-két perc, de to
vább is tarthat. Most a lélek kezd már
bensőleg látni is, látja az Istent, de
csak a homályban, nem úgy mint
a megdicsőültek az égben. A meg
kötöttség nagy, de még nem érte el
azt a fokot, melyen a szemlélődő már
nem tud a külvilágról és önmaga nem
képes többé megszakítani imádságát.

Elragadtatás Ez utóhbi állapot az elragadtatásnál
áll be. (unio extatica, extasis.) Az el
ragadtatás az Istennel való egyesülés
legmagasabh foka. Tartarnra nézve lehet
rövidebb és hosszabb is. Más csodás
jelenségek, melyek néha ezt az állapotot
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kísérik: dicssugarak, lebegés a föld
fölött, látomások nem tartoznak az el
ragadtatás lényegéhez. Ez tisztán az
Istennel való egyesülés oly mélységében
és erősségében áll, hogy a szernlélődö
érzékeinek használatát elveszíti, abban
a helyzetben megmarad, melyben az
elragadtatás érte, imádságát saját ere
jéből megszakítani már nem képes. De
a lélek öntudatát nem veszti el, sőt
ellenkezőleg az értelem az elragadtatás
ban legmagasztosabb működését fejti
ki lsten szemléletében; míg az elragad
tatás torzképe, a beteges ájuldozás és
hiszterikus megmerevedés, az öntudat
és minden szellemi rnűködésvesztével jár.

Az elragadtatás azonban nem a tető-
pont, melyre az emberi lélek már ezen föl-
dön lsten kegyelmének rendkivüli be-
hatása következtében fölemelkedni képes.
Van még egy állapot, mely a dicsőült
szentekéhez hasonló a mennyországban, Atalakulú
az angyalokéhoz, kik Istent színről
színre látják, de azért egymással is
érintkeznek, az emberek üdvösségén
fáradoznak, a teremtett dolgokat is szem-
lélik, anélkül hogy általa egyesülésük
Istennel csak csekély mértékben is alább
hagyna. A szemlélödésnek ezt a leg-
magasabb fokát átalakulásnak Istenbe

7
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(unio transformativa), lelki egybekelés
nek (rnatrimoniurn spirituale) nevezzük.
Megszűnik a megkötöttség, az ember
visszanyeri érzékeinek és mozgásának
szabadságát, Istenbe merülve a földön
jár, de az égben él. Képes eleget tenni
minden hivatalbeli munkájának, érint
kezik környezetével s emellett úgy rné
Iyed el Istenbe mint elragadtatásai közt.
Mintegy két lelke van. Az egyik a szem
lélödés párnáin pihen, a másik fáradozik
és szenved. Ebben az állapotban érzi a
lélek Isten kegyelmi befolyását legben
sőbb rejtekeiben, sokszor a Szenthá
romság titka megnyilik előtte, kiválasz
tásának biztosítékát nyeri, el van jegyezve
Istennek. Ez az állapot állandó azok
nál, akiket Isten a szemlélödésnek erre a
fokára emelt; csak rövid időre szakad
meg néha, hogy helyt adjon a lelki
szenvedéseknek és megpróbáltalásoknak,
melyek akkor áradatként özönlenek a
lélekre. A szernlélödésnek erre a legmaga
sabb fokára csak igen kevés lelket méltat
az Isten még azok közül is, akiket az
imádság megelőző fokozatai ra fölemelt.

Ennél a szernlélödésnél magasztosabb
fokozat már csak egy van az imádságnak
égbenyúló lépcsőjén; de ezt nem ezen a
földön érjük el zarándokságunk köntö-
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sében, ez fenn van tartva a túlvilági
boldog élet számára, melyben menyeg
zös ruhába öltözve színröl színre látjuk
az Istent és szemléletében elmerülünk,
elenyészünk szeretetében. Isten hítása a
benső imádság legfelsőbb fokozata. A
bold. Szűzről némelyek azt tartják, hogy
már a földön arra méltatta őt az lsten
életének azokban a pillanataiban, mikor
legközelebb jött hozzá az Isten, szent
Fiának foganásánál, születésénél, meg
jelenésénél föltámadása után, hogy Istent
színröl szinre lássa. Isteni Megváltónk
ról hitünk tanítja, hogy emberi létének
első pillanatától kezdve lelke lsten
látásának örvendett. Még az Olajfák
hegyén, még a kereszten sem hagyta AmennJor
őt el mennyei Atyjának és saját isten- szág.
ségének ez a magasztos szemlélése.
Csak boldogító hatásait alsóbbrendű
lelki képességeire függesztette föl ránk
nézve fölfoghatatlan csoda által. Ez
a magasztos imádság lesz a 01;
osztályrészünk is a túlvilágon, ha Krisz-
tussal kitartunk a harcban; az az
imádságos örök élet Istenben lesz a mi
lelkünk élete, melyben lsten lesz min-
denünk mindenben. "Sok hivő tökélet-
len képet alkot magának a mennyor-
szágról. Tudja, hogy látni fogjuk az
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Istent, élvezni természetes végtelenségé
nek nagyszerű látványát, de ennél többet
nem képzel el magának. Szigorú feje
delemként látják az Istent székeini a
magasban, büszkén távol tartva alatt
valóit, kiket csak szemlélök gyanánt
enged magához. Pedig jsten sokkal
többet fog értünk tenni. O akar lenni
az az illatos légkör, melyet magunkba
szívunk, az ital, mely megrészegít ben
nünket, életünk élete, szeretönk, aki
szenvedéllyel ragaszkodik hozzánk. Szá
jának csókját nyomja lelkünkre és elfo
gadja a miénket. Nem nyugszik, míg
csa k eggyé nem lett, nem azonosította
magát némikép azzal a kedves lélekkel,
mely magát neki átadta. Akarja, hogy
a legbensőbben áthassák egymást. A
mennyország nemcsak lsten látása ha
nem egybekelésünk Istennel szeretetben
és gyönyörűségben. Ha ez az egybe
kelés meg nem történnék, olthatatlan
szomjúság kínozná a lelkünket. Hogyan
lehetne látni a jóságos Istent és még
sem vetni magát karjaiba!" (Poulain,
Des gráces d' oraison VI. 18.) Oyö
nyörüen fejezhetjük ki ugyanezt a gOI)
do!atot Sirák fiának szavaival: "Az Ur
szemei az öt félőkön, hatalmas oltal
mazó, erős oszlop, hőségben födél, dél-
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ben árnyék, őrizet a botlás ellen és
segitség, hogy el ne essünk, lelkünk
fölmagasztalója és szemünk megvilágo
sitója, egészség, élet és áldás adója"
(Eceli. 34, 19. 20). Mindez lesz nekünk
az lsten abban az imádságos túlvilági
életben. melyet mennyországnak neve
zünk. És ez valamennyiünk osztályrésze
lesz, hacsak hűségesen kitartunk mel
lette. Ez az, ami megvigasztal bennün
ket, ha lsten ebben a földi életben eltakar
ja arcát előttünk. Annál többet tart fenn
számunkra a túlvilágban Boldogok, igen,
boldogok azok, akik már ezen a földön
is szemlélik némi kép boldogságuk örök
forrását; de micsoda egy pár év töké
letlen szemlélés lsten tiszta látásához
képest, mely örökké tart! Várjunk egy
kissé és kétszeresen megjutalmaz érte
bőkezűsége, hogy itt a hit homályában
kerestük az igaz utat, hittünk abban,
akit nem láttunk, szeréttük azt, aki el
födte arcát előttünk. "Boldogok, akik
nem láttak és hittek" (ján. 20, 29.).
Mert meg kell jegyeznünk, hogy az
imádság fokozatai a magasabb szem
lélődésben sem jelentenek erényfokoza
tokat, és könnyen megesik, hogy érde
mekre nézve sok lélek gazdagabb, mely
sohasem ízlelte meg a szernlélödés
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édességét vagy annak csak alacsonyabb
fokán áll, mint az, melyet lsten elra
gadtatásokra méltatott. Már pedig a
boldogító látás az égi hazában az ér
demeknek és nem az elragadtatásoknak
a jutalma.

Felmerül ennek a fejezetnek végén
az a kérdés, szabad-e kivánni,
esetleg Istentől kérni a magasabb
szernlélödés adományát. Azokra a
rendkívüli adományokra nézve, me
lyek gyakran a szemlélődö imádság
na k kisérői főleg magasabb fokain,
látomásokra, kinyilatkoztatásokra, cso
dálatos külső hatásokra nézve, egyhangu
a tagadó válasz. Ezekkel az adomá
nyokkal ugyanis a lélek nem lesz tu
lajdonkép bensejében gazdagabb, ezek a
kegyelmek nem teszik az embert lsten
előtt kedvesebbé, sőt még a megszen
telő malaszttal sincsenek lényeges kap
csolatban. Azért utánuk óhajtozni nem
a szeretet forrásából fakad, ezt a vágyat
nem a szomjúság hozza létre az igaz
ság után; hiúság és kiváncsiság a gyö
kér, melyből ez a kívánság sarjadzik.
Az Istennel való rendkívüli egyesülés
ellenben, mely a magasabb szernlé
lödés lényegét képezi és szükségkép
magában foglalja lsten szeretetét, ked-
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vesséteszi az embert lsten előtt és a töké
letesség hatalmas előmozdítója. Ennek a
rendkívüli egyesülésnek óhaját illetőleg
nem egyhangulag nyilatkoznak a lelkiélet
irói. Vannak, akik mondják, hogy a
szernlélődés adománya, habár nagyon
elősegíti. is a lelket az erény útján és
lsten szeretetében, mégis rendkívüli ke
gyelem és oly megtisztelő valami lsten
részéről, melyre magunkat méltatlanok
nak kell tartanunk. Azért azt óhajtani,
egyenesen kérni, sohasem tanácsos,
nem ajánlatos. Mások a szernlélödés
ben rejlő hatalmas segítő eszközt látják
és azért a belőle következő nagy elő
nyök miatt megengedettnek tartják an
nak óhaját, kérését, hacsak aláza
tossággal és megnyugvással páro
sulnak. Mindenesetre, úgy mondják,
ha lsten a lélekben egyszer meg
kezdte rendkívüli rnűködését, ennek
folytatását óhajtani megengedett do-
log, főleg akkor, ha lsten már
megmutatta, hogy ezen az úton
akarja vezetni a lelket. Nem le
het föladatunk ezt a kérdést itt
eldönteni. Legjobb tanácsunk az,
hogy mindenki lsten sugallatát kö
vesse, melyet bensejében érez. és
tárja föl lelkét okos lelkivezető
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elött.* Egy dolog bizonyos ma
rad, és azt szemléljük a szentek életé
ben is, akiket Isten sokszor elhalmozott
az imádság legcsodálatosabb adomá
nyaival: sohasem keresték Isten aján
dékait hanem magát az Istent, készek
voltak lemondani minden gyönyörűség-

") Akit lsten rendkivüli utakon vezet, töre
kedjék rnindenekelőtt az alázatosságban mély
gyökeret verni. Minél inkább előzi meg
lsten kegyelmeivel és emeli föl magához, annál
inkább iparkodjék a maga részéről semmisé
gének mélységébe leszállni. Afölött aggódjék
mindig, hogy lsten jóságát nem eléggé viszo
nozza szeretetével és erényeinek szilárdsága
nem felel meg a vett adományoknak. Azért
főgondja legyen, hogyelőrehaladjon az eré
nyekben, főleg Isten szeretetében; ne arra
nézzen leginkább, hogy mennyire szereti őt az
lsten, hanem inkább arra, hogy ő mennyire
szereti az Istent. Még az Istennel való maga
sabb egyesülésnek is van két neme; az egyik,
mely inkább élvezi, a másik, mely szeréti a
jelenlévő Istent, habár élvezet és szeretet
mindkettőben található. Kerüljön a lélek min
dent, ami Isten renkivüli működését aka
dályozná, segitse elő ezt a rnűködést a maga
részéről, amennyiben tehetségében áll, viselje
türelemmel és odaadással a megpróbáltatáso
kat, melyek ép ezen a rendkívüli úton a lélek
állandó kisérői és válasszon magának okos
lelki vezetőt, akinek bensejét teljesen föltárja
és kövesse tanácsait vak engedelmességgel és
Istenbe vetett rendithetetlen bizalommal.
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röl, melyet társalgásukban Istennel él
veztek, gyakran azért esedeztek hozzá,
hogy szenvedéseket küldjön a vigasz
talások helyett, az alázatosságot tekin
tették az egész lelki élet alapkövének,
egyetlenegy Istenért eltűrt megalázta
tást többre becsültek minden elragad
tatásnál, szent Ferenccel egyetértve az
igazi boldogságot a szenvedésben látták
Krisztussal és Krisztusért. Szebb sza
vakkal nem fejezhet jük be mindazt,
amit Isten kegyelmének hatásairól mon
dottunk, mint azokkal melyeket szent
Jakab irt le: "Isten ellentáll a büszké
nek, az alázatosaknak pedig kegyelmét
adja" (Jak. 4, 6.).

~~
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