
A KIS ÚT
EGYüTT AKARNI AZ ISTENNEL

"Felicitase destderiorum quies - mondja Szetit Agoston - a boldogság
a vágyak nyugalma. Mikor csend van, de életbőség s életöröm, s nem lem9n
dá,s van 1 Nem buddhizmus, hamem krisztianiz11l/U;S 1 A "quies" az a győzel

mes, muzsikáló szép élet. Az a szép, az a harmonikus, szépen megvonalazott
s a lelket madonnás s apollós arcokon sugárzó élet 1

Honnan vegyük?
Az Isten akaratát s szeretetét s szenvedélyét kell élnünk. Ezt úgy mond

ják: az Isten akaratán való meaadás. De e kifejezésen megérzik az iga szaga,
a nyiszáló ökörnyak szaga 1

Nem jó az, hogy megadás, hanem ez ta jó: Istennel egyet-akarás, - egyet
vele, azt az isteni nagyot és jót; egyet veZe, azt a 'hatalmas szép vonalat; egyet
vele, azt a monumentális, örökkévalóságba vezető indulatot. Az nagy is, világ
s betegség- s kellemetlenség- s viszontagság-fölényes.

Ah, igen, az az a nem-emberi stílus, az az idegenszerű valami bennünk,
ami nem mi - atnyag és vér, - hanem más: ami fölöttünk van. S ami még
is mi volnánk; mi, mert az embert az Isten a maga képére alkotta, s 'Így az
ósarchozs az ősszépséghez kívánkozik és sir utána; de nem bírja a képet ma
gából kiemelni, kiszínezni 1

Ah, bennünk rejlő s kifelé vajúdó kezdetleges istenesség... ah 1 Titok
és tragikum 1 De rajta 1 Tegyünk, vajúdjun k, szüljünk ... szüljük magunkat 1"
(Prohászka: Soliloquia 1914. jún. 2.)

A sok keresztény lélekbe belelátó
Prohászka ama az általános panaszra
tapint rá, mely míndíg szeruvedőlege

sen veszí át az Isten akaratát; abban
rnindig a saját életének megrövídíté
sét, érdekeinek feláldozását, kítelíesü
lésének megnyiroálását látja. Mímdíg
a getszernáni jelenetet idézik, mely te
le van vívódással. vérverítékkel, se
gítő utáni tapogatózással.

Igaz, hogy Krísztusnak ilyen órája
is volt. De nem csak ez volt az Isten
akaratával szemben elfoglalt állás
pontja. Mert azt is mondotta: "Az én
eledelem az, hogy annak akaratát cse
lekedjem, ki engem küldött, hogy el
végezzem az ő művét." (Ján. 4, 34.)
És fényes öntudattal rnondja: "Azért
szeret engem az Atya, mert én éle
temet adom." (Ján. io, 17.) És rává
ró sorsára utalva kiáltja: "Kereszt
séggel kell megkereszteltetnem, és
míly nehezen várom, míg be nem tel
jesedik." (Luk. 12, 50.)

Jézus tehát nem csupán a lemondás
és a megadás. érzéseivel kezelte köz
ponti gondolatát: az Isten akaratának
teljesítését, hanem az életgazdagodás
diadalmas örömével is. Jellemző, hogy
mit mondott Jézus a görögöknek, akik
a szépen kialakított élet, ún. apollós
életszemlélet hordozói voltak. "Valá
nak pedig némely hellének .. , ezek
Fülöphöz mentek és kérték őt: Uram,
látni akarnók Jézust! ... Jézus pedig
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felelé nekik: Eljött az óra, hogy meg
dicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bi
zony mondom nektek; hacsak a föld
beesett gabonaszem el nem hal, maga
marad; ha pedig elhal, sok termést
hoz." (Ján. 12, 20-24.)

Lehetetlen észre nem vermí Jézus
e k1ijelentésében azt az életvágyat az
élet megsokszorozódása, meggazdago
dása és megfrissülése után. Igy nyer
értelmet nála a szenvedés, És tudja,
hogy a szenvedéséből ez a bőséges és
dicsőséges élet fakad ki.

És azt akarja, hogy ezt mi is meg
értsük és elhigyjük neki. Mikor a gö
rög vezérek a hosszú időn át hiába
ostromolt Trója falai alól behajózták
és elvonultatták hadseregüket. a kato
nák többsége nyilván nem értette ezt a
visszavonulást. Nyilván zúgólódtak is,
vagy legalább TS fejüket rosszalólag
csóválgatták. A visszavonulás ugyan
is a megverteíonek, az alulmaradtak
nak a mozdulata, nem mínden szé
gyentudat nélkül. De mert vezéreikikel
egybeforrtak, azért vállalták ezt a szé
gyent is, és ebből született meg a győ

zelmük. - A nagy építkezések veze
tőinek parancsát sem értik meg sok
szor az alsóbb vezetők s mumkások, és
nekik sokszor rombolásnak tűnik az
fel, amit utasításként kapnak. De ha
szót fogadnak, a nagy mű befejezé
sekor kiderül, hogy amit rombolásnak
hittek, az az építéshez kellett, s anél-



kül a nagy terv nem valósulhatott vol
na meg.

Isten a nagy tervezője e világTriJaik, s
Jézus e nagy terv végrehajtója és is
merője. O az összes isteni taktika lét
péseínek tudója. Es a beavatottaknak
-hívŐklIl.ek. - elárult annyit, hogy
,,aki szereti életét, e1veszti azt; és a.1ti
életét gyűlöli (kevésbbé szeretí) e vi
lágon, örök életre őrzí meg azt." (JáJn.
12, 25.) Nem megy a fejünkbe ez a
paradoxon sehogysem. De a görög ka
tonáknaik sem rnent a fejüKibe vezéreik
esztelensége, kik a futás szégyenért pa
ráncsolták rájuk,

'Ezt hangsúlyozza Prohászka, hogy
az Isten e látszólagosan értelmetlen
parancsát nem tűrni kell csupán, és
nem csak elfogadmd, harnem míntegy
átvéve az Isten tudásának átható élét,
magunkévá tenni.

Hogy ebből az isteni akarattal való
azonosulásból mílyen "madonnás s
apollós" lelkivilág bontakozik ká, arra
Jézus mutat rá. Egyszer ugyanis jött
hozzá valaki és am mondta neki:
anyád és atyádfilai keresnek téged. Mi
re Jézus így felel: "Ki az én anyám,
és kik az én atyámfiai? Es kiterjeszt
vén kezét tariítvámyaí felé, mondá:
Ime az én anyám és atyámfiai. Mert
aki Atyám akaratát cselekszi, ld
mennyekbe vagyon, az az én fívérem,
nővérem és anyám." (Mt. 12, 49.)

A keresztény művészetben a Ma
donna-kultusz a szépségnek, lelki fi
nomeágnak és átszellemült emelkedett
ségnek teremtett maradandó formát.
A ki teljesült emberi szépség, a rnély
húrozatú ernbern érzésvilág, a szár
nyaló elragadtatás testesül meg benne
a szív rnelegségével s énekes-dales le
begésével, A Madcnna-ícultusz pompá
zó szépsége és gazdagsága mutatja
meg a kereszténység igazi arcát, mely
nem az élet s szépség ellensége, de
Iefoglalója és igénylője az ember élet
szcmjúságának,

N08, Jézus azt mondja: aki képes
arra, hogy elfogadja a Mennyeí Atya
akaratát, annak a lelike olyan fénylő,

zenés, kiteljesült lesz, IDÍIIlt az ő any
jáé.

Ra szép rózsát látunk, nem akkor
szerézzük meg magunknak igazán, ha
lelépjiik. I~; a miénk lesz, de rövi-

desen eID1erwad. Igazán akkor szerez
zük meg, ha atövét elkérjük, elültet
jük, kertünkben. Az igaz, hogy a ró
zsagyőkélr egyáltalán semmit sem árul
el a rózsa-virág szépségéből, Agas-bo
gas, színtelen vagy földbarma, formát
lan valaminek látszik. De belőle nyüik
kd a rózsa erdeje,

Az igaz, hogy az Isten akaratának
teljesítése, magunk számára való le
foglalása nem sokat árul el a mélyé
ben rejlő csodálatosan finom és gaz
dag világából. De ha belegyökereztet
jük szívünk földjébe, magunkévá
tesszük, Ieíoglaljuk, megtermi virágát:
azt a színpompás emberi életformát és
érzelmi gazdagságot, amit Isten Any
jában látunk és tisztelünk. Le kell
tehát foglalnunk ez isteni gyökér ér
telrnetlenségeínek ágait..bogaH, látszó
lagos kúszáltságát, színtelenségét, han
gulatlanságát,

"Tudom, kinek hittem és biztos va-
gyok !" - kiáIt Szent Pállal a keresz
tény ember. (II. Tim. 1, 12.) A lélek
mélyén élő istenképpel, tehát isteni
értelemrnel és isteni akarattal azono
sulunk, míkor Isten akaratához haj
litjuk életünket. Ennek a mélyen élé
ístenképíségnek felszínre hozását, vi
lágba állítását nevezi Prohászka "on
rnagunk-születésének". Ez a folyamat
semmivel sem gyötrelmesebb, mínt az
anya új életadása. Erre is áll: "Az
asszony, mídön szül, szomorúságban
van, mert eljött az ő órája; míkor pe
dig megszülte gyermekét, már nem
emlékszik a szorongatásra örömében,
hogy ember született a világra." (Ján,
16, 21.) Az asszony az anyasággal vál
lalja a szorongatást is, és az életadás
vágyától ez a szorongatás kínzó tu
data háttérbe szorul.

Ezzel az isteni életvággyal kell a ke
resztény embernek az Isten akaratá
hoz való alkalmazkodás nehéz felada
tát, sokszor énthetetlen mozzanatát el
vállajnia. Ahogy a soklat hányódó
Szent Pál kimondotta: "Ami nyerese
gem volt, azt veszteségnek itéltem
Krísztusért. Sőt míndent veszteségnek
tartok Jézus Kr'isztusnak, az én Uram
nak mitldent felülmúló ismerete míatt,
akiért mmden kárvallást elszenved
tem, csakhogy Krisztus Legyen a nye
reségem s én Ő benne legyek." (F:it
3, ll.) Be~cm aau«
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