A KIS ÚT
Advent harmadik' vasárnapjának leckéjében Szetit Pál örömöt parancsol,
egészen határozottan és ismételten is. "Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom, örüljetek." Ez nekem visszás, szerintem örömöt nem lehet senkire
sem rákényszeríteni. Hangulat dolga ez, vannak, akiknek nem természete a
felszínes folytonos mosolygás. S nem is szabadna örömet mimelni annak, akinek a szívében éppen. bánat, vagy szomorúság van. Nem hinném, hogy ilyen
öszintetlenség erény lenne. Viszont a Szentírással ellenkezni nem akarok, ezért
szeretném tudni, hogll értelmezhetném helyesen az idézett szavakat?
Szent Pál örömre hívó felszólftása
nem azt jelenti, hogy önmagunkat
vagy másokat félrevezessünk és örömet erőltessünk magunkra, hanem azt,
hogy keressük az igazi öröm forrását.
Ha Mózesként egyetlen Iegyimtésre
nem is tudunk vizet fakasztani, komoly lelki munkával kiáshatjuk a lelki derű forrását.
•
Szükséges-e az öröma lelki életben?
Először ezt vizsgáljuk meg,
Hiszen
annyiszor hallunk olyan szentekről,
akik egész életükben bűneiket siratták, sokat olvasunk szent komolyságról, vallási énekeinkben szerepel a "siralom-völgye", ahol nyavalygunk és
sírUnk. Ezzek szerint az embernek talán nem is kell - esetleg alaptermészete ellenére - vídámságra és örömre törekednie? Az ilyen szemlélet határozottan téves és különösen a "kis
út" lényegével ellenkezik, hiszen annak éppen a derű és örvendező egyszerűség a jellemzője. Kis Szent Teréz nyomán haladunk a "kis úton",
neki pedig kedves mondása volt:
"Szenvedni, szeretni és mindég kacagni". Az örvendező lelkű ember ajándéka a környezetének és Krisztus
ügyének legjobb szószólója, A savanyú és keserű "szentek" - a tényleges szentek között nem volt ilyen egy
sem - míndég gyanúsak, talán maguk sem hísznek az evangéliumban, a
jóhírben, vagy sok gondjuk és mellékes bajaik miatt nem veszik észre a
lényegeset.
Rossz hangulatunkon való uralkodás
azonban nem csak fegyelmi gyakorlat,
nem a lélekre rákényszerített külső
ség. Szent Pál is arról a mélységes
életörömről beszél, ami még a legnagyobb szenvedések és megpróbáltatá.sok idején sem hagyja el a hívő lelkét. A levélíró abban téved, hogy túlságosan is csak az öröm külső megnyilvánulását veszi észre és nem gondol arra, hogya lélek öröme és derűje összefér még a könnyekkel is.

Amivel nem fér össze, az az elégedetlen, reményét vesztett, keserű természet. Szent Pál maga sem alap nélküli
örömről beszél, nem az örömöt magáért az örömért parancsolja. Világosan megmutatja az öröm útját is:
"örüljetek az Úrban, ... szerénységtek legyen ismeretes minden ember
el~tt '" ne aggódjatok".
Öröm az Úrban !Alapjában menynyire kézenfekvő és egyszerű ez a felszólítás. "Szórakozott gazdagok vagyunk, akik elfelejtkeztek gazdagságukról ..." - írja valaki az örülni
nem tudó emberekről. S ha egy kissé is elmélyedünkaz Ürban való örvendezés gondolatába, s számbaveszszük kíncseinket. lehetetlenség, hogy
az öröm "minden értelmet meghaladó
békességét" ne éreznénk mind jobban. Sajnos, emberi természetünkhöz
tartozik, hogyaveszteségben ismerjük fel kíncseinket. Talán a sírnál gondolunk arra, hogy milyen öröm lehetett volna együtt élni azzal, akit most
elveszítettünk, de mikor velünk volt,
nem örültünk szeretetének. Aki egészségét veszítette, csak az tudná igazán
megbecsülni Isten e legnagyobb ajándékát. Az Úrban örülni: a Szenthárornság ajándékait felismerni. Az
Atya ajándékát: az életet, minden
szépségét, ritmusát, glóriáját. A Fiú
ajándékát; a megváltást. az örök létre való hívást, a kiválasztottságot. S
a Szentlélek hét ajándékát, embereket egyesítő szent szeretetét.
.
Szerénységtek legyen ismeretes ...
Az öröm kifej1ődésének legnagyobb
akadálya kétségtelenül az elégedetlenség. Nincs olyan ember, akit az Isten ne ajándékozott és áldott volna
meg. Nemcsak szórakczott gazdagok
vagyunk, hanem elégedetlenek is,
mint a példabeszéd szerinti szőlőmun
kások, akik megkapták a megillető
bért, de nem tudnak békével elmenni
azzal, amit kaptak, sanda' szemekkel
mindég mások sorsát irigylik. A sze745

rénytelenség jellemzője az is, hogy
rendszerint lehetetlen kívánságai vannak. l1:rdemes megfigyelnünk, hogy az
emberek a külső előnyOket nézik és a
belső láthatatlan - hátrányokat
egyáltalában nem veszik tudomásul;
persze masok életében. Olyan hamar
kész az itéletünk: könnyű dolga van
neki! így azután Irigyeljük a rangot
- de nem látjuk a felelősséget - , irigyeljük az ifjúságot - s nem gondolunk arra, hogya testi, lelki fejlődés
alapjában milyen súlyos küzdelmeket
jelent - irigyeljük az "életművésze
ket", de azt alig vesszük figyelembe,
hogy rendszerint dicstelen véget érnek.
A szerénység - ahogyan Szerit Pál
tanácsolja - egyáltalában nem azonos az Igénytelenséggel. mert a krísztusi ember nagyon is igényes: magát
az Istent akarja színről-színre látni a
soha meg nem szűnő boldogságban.
A szerénység megelégedettség mindazzal a kinccsel, amit az Isten adott.
Tudatosan kellene. sorravennünk ezeket az ajándékokat, kinek-kinek, Tudatosan kellene sorravennünk képességeinket, meglátni, mennyi kíakná"zatlan lehetőségünk van, mennyi rejtett örömforrás, amire nem is gondoltunk eddig. Neves pszichológusok álIítják, hogy például az átlagember értelmi képességeinek tízedét sem használja egész életében, sőt nem is gondol arra, hogy mennyivel tartalmasabbá tehetné az életét. Soha az embértségnek annyi szabad ideje nem
volt, mint most, és valószínű, hogy a
jövő még több lehetőséget ad. Egyelőre még nem "tanítják" az iskolában
a szabadidő helyes felhasználását, erre kinek-kinek önmagát kell nevelnie.
S mindezek kimondottan lelki célok
is. "Nem azért teremtett az Isten, .
hogy mindég földet együnk" - mondta Sziénai Szent Katalin. Szerénységünk is legyen igényes, akkor sokkal

kevésbé süllyedünk majd a SWIDOrúság fekete sarába.
Az "Úr közel van" - folytatja az:
adventi szentlecke. S a folyton mélyülő örömnek ez a legnagyobb biztosítéka. A hívő ember élete nem a végr
hanem a cél és a beteljesülés felé haJad. Az Úr ma közelebb van, mint
tegnap. A hétköznapok Macbeth-i "kis
lépései" nem a "poros halál" felé vezetnek, hanem az Istenhez.
Az Úr közeledík, mint ahogyan most
is közeledik a karácsony, és ahogy
rnúlnak a napok, úgy fényesedik az
öröm a gyermeki szemekben, a várakozás, a napok számlálása már az ünnep előtt is ünnepi örömmel tölt el
nemcsak minden gyermeket, de minden tisztalelkű felnőttet is. Adventben
élünk, egész életünk az ÚT várása. A
Szentírás erre a közelségre apellál,
ezért az örömre való felhívás nagyon
is indokolt. Nem arról van szó, hogy
a jelennel és evilággal ne törődjünk
és csak a halál utáni örömökben bízzunk. Az üdvösség, a "minden értelmet meghaladó békességben" már
most megkezdődik.
Végül és nem utolsó sorban a közeledő ünnepek is örvendező lelkületet kívánnak tőlünk. A legnagyobb dicséret, amit a görögök mondhattak
Sokratesről, úgy hangzott, hogy bajait
és rosszkedvét sohasem vitte barátai
társaságába. Szeretteink számára is az
lesz a legszebb karácsonyi ajándék,
ha a meglepetéseken kívül derűs lelkünket is a fa alá tesszük. Az ünnepi
forgalomban, készülődésben könnyen
megtörténhet. hogy mindenről gondoskodunk, csak éppen a lényegesről, az
örvendező derűről felejtkezünk meg,
akkor a gazdag ajándékok mellett is
szomorú és lehangolt lesz az ünnep.
"Szeretni és kacagní" - ezt várja tő
lünk Karácsonykor a Kisded Jézus.
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