
A KIS ÚT

Sok embertől kaptam. meg nem érdemelt szeretetet és sok pedagó
.giai sikert engedett meg az Úr Isten. Ahol azonban teljesen csődöt mond
tam, az a saját családom. Pedig azt mondják, hogy az igazi jóság ismer
tető jele, hogy saját szűkebb környezetünk megjavul-e általunk, vagy
.em. Egy angol mondást is hallottam, mely szerint a szeretet "otthon
kezdődik", stb. Az én családom egyáltalán nem lesz jobbá általam, sőt

11,gy látom, hogy egyenesen irritálöm őket. Elfogadom, hogy ennek bizo
nt/ára egyedül én vagyok az oka, de miután igaz lélekkel igyekszem azt
csinálni, amit "jó"-nak ismertem fel, már nem tudom, mit tegyek. Szinte
a legjobb, ha nem szólok semmit. De úgy érzem, hogy ezzel nem az Isten
tOyét, hanem a saját kényelmemet szolgálom. Kezdek kétségbeesni ezzel
4 problémával szemben.

Tudnánk egy nagyon rövid vá
laszt adni, az egyedül lehetsége
set, az Evangélium válaszát: az Űr

Jézus kijelenti: "Senki sem prófé
ta a saját hazájában" - és aztán
elindul, és vállalja a "próféta sor
sot" saját hazájában, amelyről ma
ga mondotta: "Jeruzsálem, Jeru
zsálem, ki megölöd a prófétákat és
megkövezed a hozzád küldötteket!"
Vállalta, a halálig vállalta, - mor
tem autem crucis.

Az olyan nevelői, vagy társada
lomtudományi elvek, amelyeket Ön
levelében idézett, sokszor kedves
egyéni elmélyedésből. emberi
együttérzésből fakadnak, de van
bennük sok naivitás, - idealiz
mus, - tág látókör- és realizmus
hiány. Aki nyitott szemmel nézi a
világot, annak látnia kell, hogya
legjobb ember körül sem "változ
nak jobbakká" az emberek. Illető

leg: nem azonnal, - nem rövid
időn belül, - sőt talán nem is be
látható időn belül. Azonban, aki
hisz a jónak hivatásában, az ma
gára veszi azt a keresztet, ame
lyet a jónak terjesztése jelent.

Miért irritálja az embert az, aki
valami jóra akarja vezetni? Te
kintsünk most el attól, hogy talán
valóban rossz időben, meg nem fe
lelő hangnemben stb., vagyis hibá
san szólt. A felelet egyszerű: aki
bennünket valami jobbra akar ve
zetni, mint amit eddig csináltunk,
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az ki akar bennünket mozgatni ab
ból a nyugalmi helyzetből. amely
ben eddig voltunk.

Ez a nyugalmi helyzet származ
hat tudatlanságból, kényelemszere
tetből, áldozatossághíányból, nagy
lelkűséghiányból, stb. és valami
szép névvel ékesítette magát: sze
rénység. takarékosság, visszavo
nultság, stb. Már most, aki ezen
a nyugalmi helyzeten bármilyen
módon változtatni akar, az kelle
metlen "rendzavaróvá" lesz. Ha ez
valami idegen részéről és ritkán
történik, akkor nem okoz nagyobb
megrendülést. sőt olykor talán ép
pen "jókor" jön. Azonkívül ilyen
esetben az ember nem kerül abba
a helyzetbe, hogy mintegy ellen
óriztessék, vajjon elfogadta-e a fi
gyelmeztetést, vagy sem, ami a csa
ládban elkerülhetetlen. Ellenben a
családban eleve nem k e II e m e s
tényező a "prófétáló".

Azzal pedig eleve számolni kell,
hogy aki valami jobbra akar ve
zetni másokat, az sztgorú kritika
alá vétetik: vajjon őmaga rnindia.
mindenben, mindenkor, mindenütt
megtartta-e az elveket, amiket hir
det. Az Űr Jézus maga is azt hivta
fej tanúságul maga mellett: "ki
feddhet meg engem a bűnről 1"

Mármost két eset lehetséges:
vagy vétünk elveink ellen. vagy
nem. Ha igen, akkor vesztett
ügyünk van. Kilencvenkilenc helyes



cselekedetünk nem vevődik észre,
vagy elfelejtetik, de ez a századik,
ez a rossz, ez örökké emlékezetben
marad. Vagy valóban sikerült mín
den rosszat kiirtanunk magunkból
(vajh, kinek sikerül ?), akkor az a
baj, hogy ez megszégyenítőleg, meg
alázólag hat azokra, akik nem akar
ják magukat megerőltetni. Van
olyan felfogás, hogy Judást a ke
vélység .vitte az Úr Jézus árulásá
ra, mert nem tudta elviselni az ön
magánál nagyobb szentséget.

Az első tehát, amit tudatosítani
kell magunkban, hogy már puszta
létünket sem nagyon könnyű elvi
selni másoknak, tehát arra kell
igyekeznünk; hogy minél kevesebb
alkalmat adjunk a surlódásra. Te
hát nem kell örökké tanítani, fi
gyelmeztetni, "előre-megmondta

mozni" büntetní., hanem egyszerű

en következetesen tenni a jót, de
önmagáért, nem a z é r t, hogy ta
nítsunk, vagy példát adjunk vele,
és hogy megéreztessük. hogy ime,
milyen jók vagyunk! Az idő folya
mán a szavak, amiket ki nem
mondtunk, de amelyek szerint cse
lekedtünk, amúgy is hangos prédi
ká.ciókká lesznek környezetünk lel
kében. Az Úr Jézus környezetében
nem javult meg Judás, nem értet
ték meg tanítványai, nem virrasz
tottak vele, megtagadták. és Em
mausba menvén szomorúan beszél
ték. hogy ime csalódtak, mert "hit
tek". Am alig hagyta magára ezt

a "megtéríthetetlen" világot az Úr
Jézus, a gyáva apostolok kiállanak
és nyiltan hirdetik azt a Krísztust;
"akit ti megfeszíttetek". Mi történt
közben? "A Lélek pedig, amelyet
én küldendő vagyok, megtanít ben
neteket mindenre ... Il lmád.kozni..
alamizsnát adni, önmegtagadást vál
lalni azokért, akiket szerétünk és
akiket megváltoztatní akarunk, és
ezzel kérni, és levonni az Úr lsten
keoyelmét rájuk. Ennek fényénél
aztán megértenek és követnek min
denj; a ki nem mondott szavakat,
a néma példát. Hogy ez a folyamat
mikor kezdődik a lélekben, az nem
állapítható meg kívülről, sőt az il
lető maga sem tudja. Lehet, hogy
amikor legjobban haragszik reánk,
éppen akkor kezd befolyásunk alá
kerülni és úgy érzi, hogy véde
kezni kell ellenünk.

Hogy mit tegyen tehát? Vissza
térünk a kiinduláshoz. Az Úr Jé
zus tudta, hogy mi vár reá, fel is
sóhajtott a pogányok hitének lát-

. tán: "Nem találtam ennyi hitet Iz
raelben", - de ott maradt azon a.
helyen, ahová őt Atvia állította.
Allni azon a helyen, ahová Isten
állított, vállalni a feladatot, amely
re Isten hívott, hordani azt a ke
resztet, amelyet Isten vállainkra
helyez. írnádko-ní és böjtölni azok
ért. a1dJ<-pf szeretünk, ennyi, amit
megtehetünk. A többit bízzuk az
Úr Istenre. 1'.
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