
a hatalom térítő segítségét kívántatja
velünk."
. Ez a szellem hatja át a második

vatikáni zsinaton kialakult pasztorális
vagy progresszív többséget is, amikor
keresi a módokat és eszközöket, ame
lyek a legalkalmasabbak napjainkban
a katolikus hit és gondolkodás erősí

tésére. S nem kétséges, hogy e több
ség megítélése szcrint is a legkevésbé
alkalmas eszközök erre éppen a törvé
nyi kiváltságok, a politikai szövetsé-
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ge k, él gazdasági érdekeltségek, S
mondjuk ld nyíltan: a katolikus pár
tok és kormányok. Mert nem a ke
resztények mennyiségén, hanem mínő

ségén, nem az intézmények sokaságán,
hanem a kegyelem vételének és hasz
nálásának képességén, nem a hittéte
lek formális elismerésén, hanem <l
cselekedetek és magatartások egyezé
sén fordul meg a kereszténység és az
egyiház evilági sorsa a most követ
kező időkben.

Evek óta rendszeresen, minden hónapban gyónok. Mégis, őszintén meg kell
vallanom, szinte egyetten gyónásom után sem éreztem, hogy egy kissé is előbb

re léptem volna. Hogy l'alóban jobb .emberré lette,m volna. Nem vagyok lcépes
előbbre haladni, sőt vissza is esem hibáimba. Igy ·azután lassan azt kezdtem
érezni, . kár az erőlködésért . .. Ilyenkor, nagybőjti időben még inkább feLtá
mad bennem a kétség: hátha hiába töröm magam? Vajon érdemes-e ily körül
mények között továbbra is folytatnom eredménytelen küzdelmemet ? ..

Bizony, nagyon sok töre!kvő lélek pa
naszát tolmáesolja, midőn ezt írja:
Nem haladolk ! MegáJlltaan, sőt vissza
is estem. Az ilyen felismerés nem egy
embert még hitében is megingat. Hi
ába a jó szándék, - mondjálk ilyen
kor - kár az erőlködésért. Belőlem

már úgysem lesz más, mint visszaeső

bűnös! Minek is :hadakozzam továJbb?!
- Az ilyen lelkek a keresztény élet
nek egy fontos erényéről felejtkeznek
el: nem gyakoroljálk a türelmet önma
gukkal szemben. De hát - kérdeznék
sokan - önmagával szemben csak tü
relmes az ember?! ~ Sajnos, Illem
míndíg. És épp a komolyan igyekvők,

a valóban jobbra törők hajlamosak
arra, hogy türelmüket elveszítsék, Épp
ezek teszilkföl a kétkedő, türelmetlen
kedő kérdést: érdemes-e mindíg újra
kezdeni, továJbb erőlködni? ...

E· 'kérdés nem kisebb embernek,
mint Szent Pálnaik is elröppent ajlká
ról. Szinte kétségbeesés fol'll'Ilájáibam.
"Én ezerencsétlen emlber! Ki szaba
dít meg e halálnak testétől?" S ter
mészetesen Szent Pál a helyes válasz
ra is rátalált: "Istel1lIla1{ kegyelme, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által." 'És
amikor lelJke rnélyéíg fájt neki a sátálIl
angyalától Jmpott arculütés, szabadu
lás után vágyódva írja: "Háromszor
kértem az Urat, !hogy távozzék tőlem

(ti. a testébe adott tövis), de ő azt
rnondta nekem: Elég neked az én ke
gyelrnem." Igen, igy kell a megváltott
embernek gondolkodnia. De nézzük él

kérdést most kicsi t "jómn emberi
szemmel". A szentek életéből ds gyak
ran értesülünk, hogy nagyon. is reáld
SaIIl kezelték a problémáit. Szeni Amb
rus például ezt mondta egyszer: "Föl
dön élni és bűnbe esni: ez az ember."
Szalézi Szent Ferenc meg így kiállt fel:
,,0, emberi gyarlóság! Mennyire kö
rül vagyunk "éve fogyaJJlrozá:sokkal:
És önmagunktól mire vagyunk képe
sek: bűribeesésre. Bűnbe esni és bűn

ben maradni: ez a pokol; bűnbe esni,
de a Ibűnből újra felkelni: ez az üd
vösség l"

Feltétlenül helyes az önmagunkkal
szemben fellépő önelégületlenség, mi
dön lelki életünkben nem tapasztalunk
kellő fejlődést, előbbrejutást. Mert hi
szen, ha lellki "élet", akkor arra is
kell, hogy érvényes legyen az élet
nagy törvénye: a mozgás, fejlődés,

előbbrejutás. Egyet azonban meg kell
itt jegyeznünlk: a baracikmagból ba
rackot termő fa, nem pedég almafa fej
lődíík. Más szóval ez annyit jelent,
hogya lélek előrehaladásának, fejlő

désének is megvannak a maga sajá
tos, tehát a lélek életére jellemző tör
vényei. E törvények szerínt pedig tud-
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ni ~ell am is, hogy míben nem lehet
tökéletes haladás lelkünk életében.

A lelkiélet mestereí rámutatnak töb
bek között arra, hogy nem lehet tel
jes bűntelenséget elérnünk. A katolt
kus egyház eretneknek jelentette ki
azokat, kilk magukat "tisztáknak" (ka
taroí) nevezték. Ugyancsak elitéli az
egyiház míndazokat, kik azt vallanák.
hogy Isten különleges kegyelme nél
Ikül meg lelhet maradni állandóan a
kegyelem állapotában. ltpp ezért mín
den keresztény embernek őszinte szív
ből kell imádkoznia a' Miatyánk kö
nyörgését: "Bocsásd meg a mí vétke
iniket".: Hasonlókép téved, aki azt hi
szi' hogy egy-egy hibájától teljesen és
örökre megszabadulhat. Lelkünk szán
tóföldjén nekünk is ugyanazt kell ten
nÜll1:k, amit az evangélium kertésze,
földrnűvese is tett. A fejét újra és új
ra felütő gyomot irtogatnunk kell. Lá
tott-e már valaki kertet, ahol a gyom
ismételten ne bújna elő a földből, ahol
a gazt kitépő munkát IbáI1mikor is ab
ba lehetne hagyni?

Igari, az előbbrejutás feltétlenül
megkívánt cél a lellki életben. Ne fe
lertsük azonban, hogyahegycsúcsot
csak az egészen erősek és bátrak ké
pesek "toronyiránt" megmászni. A
többség számára kanyargós szerpen
tineken vezet fel az út. Sőt, olykor
hasznos egy-két lépést visszafelé is
tennünlk, máskor jmegpihennünk, hogy
meg tudjuk vetni láounkat, hogy biz
tosabban érjük el a célt. S amint az
emberfizjjkai életének, úgy lelkének
is ígénye, hogy néha megpihenjen.
Oly:korpers:re a lélek szeme csalogató
lidércfényeik felé tekínt, máskor lápos
talajon igyekszik virágot szakrtant.
Erre saját maga is rádöbben, a rá
eszmélés azonban még nem elég. Ha.
az ember nem aJka!r végkép a bún
ágyán megpihenni, ha nem akar örök
re eltévedm, tekintetét a hitünk sze
rint való igaz világosság irányába Ikell
fordítania. S a biztos fényforrást rnu
tatja újra meg, a szílárd rt:alajt adja
meg ismét számára a bűnbánat szerit
sége,

De - hogy 18 hasonlatot tovább foly
tassuk - még azoknál a lépéseknél
sem szabad a turistáknak kedvüket
veszteniüik, rnelyek nyomán egy-két
métert hátrább csúsznak. A csúcshoz
vezető úton olytko!l" erre is szükség le
het. A lélek földi vándorútján hason
~óképpen van: a visszafelé csúszás a
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lelket az alázatosság völgyébe vezett,
Ez a hely számára míndíg a jobb be
látás, a tisztultabb önkritika világa,
ahol a hosszabb-rövidebb ideig tartó
önmagára eszmélés rávezeti hol hibá
zott, hol vétette el egy időre a célt. S
e felismerés önbizalmat önt belé, szár
nyakat ad, hogy. 'biztosabb S szapó
rább déptekkel fólytathassa útját.

Természetesen az eddig elmondottak
még a. negatív szemdélet világában
mozognak: Arra adnak ugyanis fele
letet: mílyen vonatkozásban nem le
hetséges lelki életünkben a töretlen,
tökéletes haladás. Szélnunk kell azért
röviden a pozitív lépésekről is, me
lyek közvetlenül szolgálják le1lkünk
életének fejlődését. Ezek között leg
fontceabb, hogy felfedezzük. tudato
sítsuk magunkban azokat a· italentu
rnokat, értékcsírákat, melyeket Isten
től kaptunk, s rnelyeket kamatoztat
nunk kell, Ha egyiJkgy6násunktól a
másikig ezt a kamatot hozó, pozitív
rnunkát vesszük elsősorban figyelem
be, akkor lehetetlen, hogy - minden
őszinte bánat ellenére - elmaradjon
a győnásaínk nyomán fakadó őszinte

öröm is. Igaz, ezt az örömet csökkent
heti, hogy újra. és újra tapasztalnunk
kellgyarlooágainkat, de ez sem veheti
el tőlünk a pozdtfv eredményt fe1mu
tató, j,gazi leliki "munlka" nyomán fa
ikadó boldogságot, Ebben az esetben a
kertész ikettős örömét fogjuk élvezni:
örvendünk, hogy síkerült megtisztítand
lelkünket a ikártélkony gaztól, de egy
szersmind örülünk annak is, hogy e
rnunka eredményekép ,biztosftjuik lel
künk világában, a rügyfakadást is.
Szabad és kell is félnünk attól, hogy a
konkoly elnyomja bennünk a .nemes
növényzetet; ez a félelem azonban
csakis abban az esetben lesz ésszerű

és üdvös, ha nem türelmetlenséget,
csüggedést eredményez, ihanem újabb
anunkára senkent.

Amint a bűnbánat szentségéveikap
esolatos, türelmes önmérsékletről ta
núskodó bánkódás és félelem színská
lája a halvány Illától a legmélyebb tó
nusíg fokozódik, oly mértékben fog
az Isten kegyelmébe vetett bizalom s
a lélek pozitív munkája nyomán fa
kadó öröm is növeikedni. S ez az igaz
ság az, amelyre most, a nagybúj,ti idő

ben nagyon is időszerű minél sűrűb

ben figyelmeztetni magunkat.

Szenna'll András


