
A KIS ÚT
KÉTszlVŰ EMBEREK

"A szenvedés gyötrő kényszere egyensúlyában fenyegetheti meg a lelket.
Vannak fájdalmak, melyek porba sujtanak, és kábult lényünk elveszíti a helyes
irányok, a termékeny lelki kapcsolatok tudatát; szédülten próbálunk talpra
állani és visszaesünk százszor is az első lépés előtt ... Vannak belső, rejtett
emésztődéseink, melyekben lelki súlypontjaink, értékeléseink eltolódnak, el
veszítjük a természetfölötti gravitációknak Isten felé vonzó irányát, vagy leg
.alábbisez az irány nem eléggé diadalmas bennünk; idegen vonzások darabol
ják lelkünk egységét, ingadozó értékelések rázzák belső ép~leteinket. Iluenkor
megeshetik, hogya lélekben második központ alakul, mely a lelki életet alap-o
jában összezavarja és fölemészti. Bizonyos módon két centrum, két sziv van
az emberben. Egyik, mely alkalomadtán hívő, Istenben bízó; és egy másik,
mely a rosszon megbotTánkozik, s cngedi, hogy a szenvedés jóformán gyó
gyíthatatlanul elkeseritse.

Ovakodjunk az ilyen széteséstől. Imáink kiüresedéséTe, tetteink értéktele
nedésére vezet, és paraziták módjáTu emészti lelkünk természetfölötti életét kis
jöldies szándékokkal, kesernyés elégedetlenkedésekkel, világfájdalmas nembá
nomsággol, s a mennyoTszágot legjobb esetben föLdí érdekeink. lebonyolító in
tézetének nézzük, lehúzzuk magunkhoz, ahelyett, hogy mi emelkednénk odáíg.
Ez mindenesetTe helytelen s teljesen egészségtelen állapot. Ha beleestünk, ezt
az ellentétet a szívből föltétlenül száműzni kell."

(Prohászka: Élő vizek forrása, 9. 1.)

A sokat lelkígyakorjatozó és sokakat
gyóntató püspök évtizedes tapasztala
tai állnak e sorok mögött. Szerivedé
sekkel megoldatlanul küszködő ke
resztények nem Jds számával találko
zott, akik hosszú időn keresztül seny
vednek e belső lelki válságban, mely
őket a lelki élet elszíntelenedésére és
elerőtlenedésére vezeti. Nem a szen
vedés itt a legfőbb baj, hanem az a
megoldatlan magatartás a szenvedés
sel szemben. A lelket kínzó gyötrel
meket ugyanis vagy el tudjuk .távoz
tatni, vagy nem. Ha igen, akkor a lé
leik belső irtózata a szenvedésektől

úgyis hamar megtalálja a kiutat. Ha
pedig nem tudunk változnatni, akkor
ott kell változtatni, ahol. ez lehetsé
.ges: a lelki magatartáson. És ezen nem
akarunk változtatní. Ahelyett, hogy
erőteljes és bátor készséggel elfogad
nánk és megragadnánk. megmaradunk
őrlődő, hányódó, sodródó, sopánkodó s
kesergő embereknek. És ezt a bense
jében senyvedő, önmagát emésztő em
bert nevezi Prohászka kétszívű ember
nek, akd a keresztényi életfelfogása
mellett még egy másikat is hordoz,
parazítát, élősdit, rákot.

Ilyesmire céloz Szerit Pál is, mikor
óvja híveit, "nehogy a keserűségnek

valamely gyökere felnövekedvén, aka
dályul szolgáljon, és így sokan meg
fertőztessene!k" (Zsid, 12, 15.). Ezt
ugyan elsősorban az egymással ger-
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ben álló keresztényekre érti, de még
jobban áll az Istennel perben állókra,
Szemtéletesebben nem is lehetne kife
jezni a Prohászka által parazttát hor
dó léleknek nevezett embert, mint
hogyakeserűségnekgyökerét táplál
ja, ami fertőz. Csak az Úr Jézusnak
sokszor említett, de meg nem értett
hasonlata a tövises földről, mely el
fojtja a belevetett tiszta búzát.

A kinyilatkoztatás szemléletében is
két életet hordozunk tehát ilyenkor,
egy kegyelmit és egy parazitát, élős

dit, keserű gyökeret vagy tövísbokrot.
A baj csak az, hogy nem vesszük ész
re, hogy az élősdi hovatovább lassan
eluralkodik a leliken : imáink, elmélke
déseink, nappali eszmélődéseinkszínte
míndig egy körben mozogmak, s így
lassan-lassan elerőtlenedünk.

Hogyan kell ettől megszabadulní ?
Először is rá kell ébredni, hogy ez a

terméketlen őrlődés a lélek megtárna
dottságától van. Hogy ez betegség, lap
pangó lelki rák. Tudomásul kell ven
nünk, hogy ha ezt rövidesen meg nem
szümtetem, kimerülnek erőim, ellan
kad mínden erény bennem. Aquinói
Szent Tamás talnácsai között, amiket
egy fiatal szerzetes számára adott, ez
is szerepel: kétségeiddel jőjj míhama
rabb tisztába! A határozatlan belső

magatartás hiánya egészségtelen a lé
lek számára. Erre is érthető az Úr
szava a Titkos Jelenésekben: "Bá,r hi-



deg volnál vagy meleg! De mivel lan
gyos vagy, és sem hideg, sem meleg,
kezdelek téged kivenni számból" (Jel.
3, 15.). Jézus is így int: "Vigyázzatok,
hogy el ne nehezedjenek sziveitek tob
zódásban, részegeskedésben és az élet
gondjai közöte- (Duk. 21, 34.). Ami fel
tűnő Jézus e figyelmeztetésében, az az,
hogy "az élet gondjait" épp oly káros
nak tartja a lélek életére, mint a tob
zódást, Egyformán felőrli egyik is, má-'
sik is a lélek erőit. És ahogyan óvja
a lelket az evilági örömökbe való el
merűléstől, ugyanúgy kér: "Ne aggód
jatok .. .' És meg is magyarázza en
nek céltalanságát: "Ki adhat pedig kö
zületek gondjai által nagyságához egy
könyöknyit?" (Mt. 6, 27). És mert a
terméketlen spekulálásban a lélek el
lensége rejtve közeledik hozzánk - az
élvezetek ugyanís a bűn formáját mu
tatják. a gondokban való emésztődés

azonban nem - azért még hozzá is
teszi: "Ne nagyzoljatok !" (Luk. 12,
29). A magunk és mások bajain való
rágódásaink ugyanis legtöbbször a jó
nak és az erenyességnek látszatáJt
hordják magukon. Ezért meglepö, hogy
a minden szenvedéssel és szenvedővel

együttérző Jézus ilyen szígorú bírála
tot mond és nagyzolásnak mínösítí.
Igy akar felébreszteni ebből a seny
vesztő lelki állapotból.

Nem árt tehát megforgatni lelkün
ket Jézus e gondolataiban. És mert
Szalézi Szerit Ferenc szerint lelkünk
fölött nem diktatórikus uralommal
rendelkezünk, azért sokszor kell be
szélnünk saját fej ünkkel, míg elhiszi
és meggyőződik a tépelődések káros
voltáról. Aki türelmesen tud önmagá
val beszélni élj ki tudja várni, míg
meggyőzödéssé ériJk lelke mélyén
mindez, az már félig megnyerte a csa-
tát. .

A másik tennivaló az lesz, hogy há
borgó önmagunkat többször Jézus elé
állítjuk akár a templomban, akár ma
gányunkban. Hiszen a rákot is besu
gárzásokkal gyógyítják. Az Isten felé
való fordulás, az Isten előtt vaJó áJ
lás megóv a széteséstől és csodálatos
gyógyító erőket áraszt belénk. Tud
nunk kell ugyanis, hogy az Isten "a
bennünk munkálkodó .erőnél fogva
rníndent megtehet bőven azon túl is,
mint mi kérünk vagy megértünk" (Ef.
3, 20). Nagy bizalommal- kell tehát len
nünk a kegyelem sugárzásai iránt, ha
mindjárt nem is síkerül célt érnünk,

vagy kilátástalannak látjuk is a ma
gunk meggyőzését, Ha Szerit Pál jog
gal mondhatrta : "Ha meg valamíben
máskép gondolkoztok. az Isten azt is
feltárja majd előttetek" - az Isten
sugallatára író Szent Pál szavai nyo
mán hínnünk kell a lelket lassan meg
győző ístení kegyelem szenvedéseket
megértető. az azokban elrejtett titko- "
kat feltáró működésében.

És itt mutatkozik meg a Joeresztény
lélekben élő örök fiatalsága: nagyobb-
nak érzi és tudja magát szenvedésé
nél, "Ne hagyd magad legyőzni a
rossztól, te győzd le a rosszat jóval l"
(Róm. 12, 21) - serkent Szerit Pál. Jé
zus is ilyen önmagunk megemoerelését
kívánja. Mikor a világvégi rettenetes
szenvedéseket bemutatja, akkor arra
kér: "Egyenesedjetek föl, és emeljé
tek föl fejeteket, mert közelget a ti
váltságtok" (Luk 21, 28). A világvégi
ek sorsát mindenki a maga életében
éri és éli meg. "Akkor bizonyítj uk,
hogy Istenben hiszünk, ha míndvégig
megőrizzük hozzá való hűségünket, ha
szerétetünket nem hűti bajainkon való
méltatlankodás, és ha a rosszat soha
és sehol győzelmes hatalomnak el nem
ismerjük" (Élő vizek forrása.)

Az isteni kegyelemnek ezt a győzel

mes erejét bemutatni: ez a keresz
tény hivatása. "Ha jót cselekedvén,
békével tűrtök. ez kedves az Isten
előet, mert erre vagytok hivatva" 
figyelmeztet Szent Péter (I. 2, 20.). És
éppen ezért "ne ütközzetek meg az
égető szorongatáson - folytatja ugyan
csak Szent Péter - mintha valami új
dolog történnéik veletek.': (I. 4, 12). Fe!
kell végre ocsúdnunk abból a megle
pődésből, amivel mínden bajunkatkí
sérjük, hisz Jézus szava ílgy nyitja
meg a vgyöcrődő Szerit Pál előtt is a
szenvedéseik távlatát: "Az erő az erőt

lenségben lesz teljessé." (II. Kor. 12,9.)'

Azért a keresztény, Prohászka imá
[ával, ekként fordul az Istenhez: ,,0'
Jézus legszentebb Szíve, a jóba vetett
diadalmas hitnek mmtaképe, te hit
vallásodat szeréteteddel mondtad el,
Taníts engem hinni, hogy én is sze
ressek. .. taníts meg engem Istenherr
erősen bízni... Ember vagyok, félrri;
elesni tudó ember, fogj meg engem a
te Isten-karoddal. Tudok reszketni.
sírní, elijedni, bocsáss be engem a te'
szívednek bízó szentélyébe .. ."

Belon oau«


