
A KIS ÚT

"Érdeklődésb'el és némi szoron.gással olvastam a júliusi "A
kis út"-ban ieloetctt kérdést. És bár tetszetős és megkönnyeblJítő
az ott adott meaotdás, talán mégis túl könnyű, túlságosan iS' en
gedékeny. .. Krisztu.s hemsüaila; hogy a szenvedés az, amivel
örömet szerezhetűnle az l stennek: cis az önmegtagadás . . . , az evan
aéliumok és a szeniek 1Jé.qeredrnényében azt tanúsítják, hogy aki
igazán 'redves akar lenni a jó Isten előtt, annak tudatosan; sőt

"erőszakosan" kell keresnie a szenoedést ..."

Először is: <J z E v a n g é l i u m
s e h o l s e m t a n í t j a, hogy a
szenvedés örömet szerez az Isten
nek. A szenvedés nem érték ön
magában, hanem csak az Isten szi
ve szerint elviselt szenvedés érté
kes. Hasonlóképpen nem "öröm Is
tennek" és nem érdem önmagában
az önmegtagadás sem, - ez mani
cheus eretnekség volna. Még az
aszkéták, remeték, önsanyargató
szentek is nem azért vállalják a
szenvedést és önmegtagadást, hogy
Istennek örömet szerezzenek, ha
nem mínt eszközt, hogy megedz
zék akaratukat a jóra, a bűnös

hajlamok leküzdésére és az egyet
len keresztény értéknek, a szere
tetnek szabadabb gyakorlására, 
Istennek örömet c s a k az szerez,

Hogy a mennyországot az e r ő

s z a k o s o k ragadják el (Máté ll,
12.), az nem azt jelenti, hogy ke
resni kell erőszakosan a szenve
dést, hanem azt, hogy a szeretet
cselekedeteit - az Úr Jézus sze
rint ugyanis egyedül ez szerzi meg
az örök üdvösséget (Máté 25, 34
40.) - erőteljesen kell gyakorolni,
ami természetesen harcot is jelent
alacsonyabb énünk ellen.

A kereszténység a t e l j e s s é g
n e k, a szó legtágabb értelmében
vett szintézisnek vallása, amelyben
(mint Chestertonnak a keresztény
ség paradoxonjáról szóló szellemes
fejtegetése mondja), az ellentétes
nek látszó dolgok gyöngítétlenül
megférnek egymás mellett. így a
legteljesebb pesszimizmus (eredeti
bűn, kárhozat) és a legteljesebb

optimizmus (megváltás, kegyelem,
örök üdvösség) is: az isteni taní
tás megmondja, hol, mikor és
mennyiben lehet pesszimistának,
hol, mikor és mennyiben kell op
timistának lenni.

Ezért az Evangéliumból és az
apostolok leveleiből össze lehet ál
Iítani k é t s o r i d é z e t e t: egyet,
amely a sötét valóságokra és egyet,
amely az örvendetes igazságokra
tanít. Ön összeírja levelében az el
ső sor idézeteit (rnelyek egy részét,
mint pl. a talentumokról szóló pél
dabeszédet, teljesen félremagyaráz
za), a második sorra pedig teljesen
önkényesen azt mondja: úgy lát
szik, mintha Krisztusnak ezek a
tettei és szavai a saját "igazi el
vei től való eltérések lennének."
Holott Krisztus Urunk tudatosan
szembeállítja magát az aszkéta Ke
resztelő Szent Jánossal, mint nem
aszkétát (Luk. 33-5.) és tanítása
céljának azt mondja, hogy "örö
münk teljes legyen" (János 15, ll. .
és 16, 24.).

Ugyanígy tanít S z e n t P á l is,
akinél megrendítőbben senki sem
ecsetelte a bűn sötétségét és az em
bernek önmagában való gyengesé
gét. Leveleinek egyik alaphangja:
"örvendjetek az Úrban szüntelen!
Ujra csak azt mondom, ö r v e n d
j e t e k! ... Ne aggódjatok semmi
ért." (Fil. 4, 45.) Ugyancsak nem fá
rad el hangoztatni, hogy "az Isten
országa igazság, béke és ö r ö m a
Szentlélekben". (Róm. 14, 17.) és
"a lélek gyümölcsei: szeretet,
ö r ö rn, békesség, türelem, kedves-



ség, jóság, hűség, szelídség, stb."
(Gal. 5, 22.). Igen, ő is tanítja a
kereszt vállalását, a test megfeszí
tését Krisztussal és a világnak való
rneghalást; mindez azonban ponto
san azt jelenti, hogy az ember sza
kítson a bűnnel, tegye tőle telhető

leg a jót és éljen a szeretetnek
(amit, hogy milyen egyszerűen és
konkréten ért, megolvasható a ko
rintusiakhoz irt I. levél 13. fejeze
tében (4-7.) és a Rómaiakhoz irt
levélben (12, 9-21.). Aki pedig fe
lebarátját szereti, már be is töltöt
te a törvényt (Róm. 13, 8.), hiszen
az Úr Jézustól tudjuk, hogy a sze
retet kettős törvényén függ az
egész törvény és a próféták (Máté
22, 40.).

Persze az emberek emberi mó
don valósítják meg az isteni taní
tást és az emberi gyöngeség hajlik
az egyoldalúaágra. Más-más embe
rek és más-más korok a tanítás
nak más-más elemét érezhetik sür
getőnek. Lehet-e pl. csodálkozni,
hogy a hanyatló ókor társadalmá
nak beteges életöröm-habzsolása
után pl. a remeték a világ megve-
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tésében keresték az Istenhez ve
zető legegyenesebb utat? A ke
reszténységben azonban a v i l á g,
amelyet meg kell vetni, mindig a
szónak szentpáli értelmében érten
dő, vagyis az Isten-nélküli, a bűn

nek élő világ; a világot, mint ilyent
megvetni. nem keresztény gondo
lat, ez keletről, közelebbről a per
zsa manicheizmusból származott el,
mint eretnekség, a keresztények
közé.

Ha megfordult valaha igazi ke
resztény közösségekben, akár csa
ládoknál, akár Istennek szentelt
más közösségekben, lehetetlen, hogy
meg ne tapasztalta volna, hogy se
hol olyan tiszta igazi vidámságot
nem lehet találni, mint ezekben.

Igen, a kereszténység látja, átéli,
feldolgozza az embervolt minden
sötétségét, de nem szűnik meg hal
lani a krisztusí szót: "Ne félj, te
kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátok
nak, hogy nektek adja az országot"
(Lukács 12, 32.). Végülis egy a lé
nyeg: kereszténynek lenni annyi,
mint szeretni, - és van-e öröm a
földön másban. mint a szeretetben?

. S. S.


