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Az Öröm Útja által
Amikor a hetvenes évek elején Hagyó Jóska atya jóvoltából, pontosabban az ő fordításában, még átütő papíros, írógépes „szamiszdat” kiadásban kezembe került
Louis Évely lelkigyakorlatos könyve,* a szövegét a végre tettem, egészen megigézett a címe: Az öröm útja.
Ennek hatására állítottam össze azt a formáját az
Öröm Útja stációinak, amit legelőször 1975 táján Óbudán, a Kiscelli Trinitárius kolostortól indulva a Testvérhegyen jártunk a Vörösvári úti kis templomocska fiataljaival, húsvét hajnalán. Ugyancsak ezt jártuk később
Budaörsön a helybeli és a Budapesti Rózsafüzér Királynője templom, a „Domi” ifjúsági közösségeivel is, amikor évről évre együtt mentünk a Budaörsi kálváriától
egész a Törökugratóval szembeni dombokig. Mi több,
számtalan fiatallal együtt éltük át a Vargaha M. Péter
atya által évről évre szervezett Budapest–Márianosztra
gyalogos zarándoklaton is, vagy a kecskeméti és a martonvásári arborétumban az ottani közösségekkel.
Tudom, időközben a világegyházban is megjelent valami hasonló a 2000. jubileumi Szentév alkalmából; ezt
az Új Ember le is közölte Via Lucis címmel… Akkor ki-

* Louis Évely (1910–1985) belga katolikus pap, író elmélkedéssorozatot tartott boldog Charles de Foucauld közösségének,
melyről könyv is jelent meg 1968-ban Le chemin de joie címen
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csit sajnáltam, hogy az addigra már közel harmincéves
magyar hagyománnyal rendelkező Öröm Útja stációi
helyett egy más variáció került a nyilvánosság elé, de
ma már inkább örülök, hogy maga az Öröm Útja így
még szélesebb körben válhatott sokak számára valóban
a „fény útjává”…
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Az Öröm Útja
Louis Évely döbbenten írja: „Miért van az, hogy szívesen
belekapcsolódunk a nagyböjt során Barátunk szenvedésébe, de
a húsvét utáni Szent Ötven Nap örömében mintha magára
hagynánk? Pedig a kereszténység igazi jele nem a kereszt, hanem a föltámadás öröme. Vajon jutott-e már eszébe valakinek,
hogy a szobája falát a feltámadt Üdvözítő képével szentelje
meg? Vajon ki vállalkozott már arra, hogy nagyböjti keresztút
mintájára végigjárja Jézussal az öröm útjának stációit is? Ő
azt az elsőt csak ezért a másikért járta végig. Hiszen Ő maga
mondta: »Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm
legyen tibennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.«”
A keresztút állomásait végső soron, a hagyomány
alapján, a szerető utókor állította össze, az Öröm Útját
pedig maga a Szentlélek, ahogy az Újszövetség lapjain
találjuk a föltámadott Jézus megjelenése örömének állomásait, aki most minket szólít: „Aki utánam akar jönni,
vegye föl minden nap örömeit, és kövessen engem!”
Most induljunk vele!
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IV.

Péter és János megdöbben
az üres sír láttán
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Miután Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik:
– Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett.
Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban
futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s
látta a gyolcsot, de nem ment be.
Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és
ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel
a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön
összehajtva más helyen.
Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért
oda a sírhoz. Látta és hitt.
Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl
kellett támadnia a halálból.
Jn 20, 2-9

Mi ebben az örömünk?
A negyedik állomás öröme az, hogy az Úr ismét egy kicsit a fonákjára fordítja a világot, hiszen azok a tanítványok, akik akkor, amikor három éven át nap mind nap
szemtől szemben látták Jézus csodás tetteit, de – az Úr
szavai szerint – mégiscsak kicsinyhitűek voltak, most
épp abból merítették hitüket, hogy nem láttak semmit.
Sőt abból, hogy épp a semmit, vagyis a hűlt helyét látták,
és most esett le a „tantusz”: eddig ugyanis nem vették
észre, hogy az Írásban benne van, hogy fel kell támadnia; csak most, hogy látták az üres sírt, most lett világos.
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De jó, hogy a sír üres!
De jó, hogy előbb-utóbb minden sír kiürül!
Boldog, aki tud megdöbbenni. A csodálkozás az imádás kezdete.
Isten mindig meglepő!
Az már nagyon jó jel, ha feltűnik a hiánya, ha úgy
érzem, az életem Nélküle csak üres sír. Ez már a hit első
lépése.
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