
Hit és élet

A rend lelke és a lélek rendje

"Rend van," "rendes vagy", "rendes ház", .rendesen viselkedik" - hányszor mondjuk és
halljuk! De tudjuk-e, mi az igazi rend? "Hű, micsoda rendetlenség!", állapítjuk meg az egyik
helyen, "Hű, micsoda rend!", a másikon, s mind a két helyet nyomasztónak érezzük. El
lehet azzal intézni, hogy van rossz (rnert formális;öncélú, erőszakolt) rend - és jó (mert
bohém, művészi, szabadságot jelentő) rendetlenség? Erről folyik a vita abban a
kisközösségben, amelyikben eddig .mínden rendben volt".

- A percenként elhangzó "rendben van" visszaélés a Renddel.
- És sok esetben csak azt jelenti, hogy minden "megy a megszokott módon",
- Azért gondoljatok bele, mi lenne, ha most egyszerre három-négy dolog nem menne a

megszokott módon?
- Rendetlenség. Ezt egyébként könnyebben lehet meghatározni: strukturális vagy

funkcionális zavar. Rendetlenség a betegség, a távlatnélküliség, a következetlenség, az ide
oda igazodás, a kapkodó próbálgatás.

- Vagyis, amikor felbomlik a harmónia.
- Rengeteg az álharmónia, az illedelmes illetlenség, a sok "rendben van".
- Számomra létszükséglet, hogy megnyugtassanak, van Rend, törvény, igazság.
- Arra sosem gondoltál, milyen jogon áltatnak azzal, hogy "rendben van", amikor annyi

nunden nincsen rendben körülöttünk, bennünk?
- Mi másra hivátkozhatna a bennünk lévő ősbizalorn, a "rendben van" érzése, mint a

nagy Rendre?
- Értelmes rendre mindnyájunknak szüksége van, de az öncélú, formális rend guzsba

köt és megtéveszt. Soroljuk fel, mi nem igazi rend azok közül, amit annak nevezünk!
- A kínosan feszes, öncélú rendszeresség könnyen lélektelenné, néha lélekölővéválik.
- A rendszeres tudás is kevés, ha nem tudok vele értelmesen élni.
- Nem rend a megszokás, az egyformaság sem. Mindent összevetve: nem a "hogyan" a

rend lelke, hanem a .rníért".
- Amire nem tudhatjuk a pontos választ.
- Ki mondta, hogy a téridőben találhatjuk meg a rend lelkét? Az életben legalább

akkora a káosz, mint a kozmosz!
- Engem inkább az érdekelne, hogy tudnánk rendbe tenni magunkat, vagyis nem a rend

lelke, hanem a lelkünk rendje. Mikor lesz hiteles az általunk kimondott "rendben van"?
- Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd szép,

komoly fiadat!" A szabadság, jóság, szépség, okosság és rend egy töröl fakad. A
rendetlenség a semmi felé vezető út, s csak rendes ember lehet egész-séges.

- Hogyan juthatok közelebb a Rendhez? Rendrakással?
- El lehet kezdeni alapos önvizsgálattal, lelki nagytakarítással, de még egy valódi

nagytakarítással, szekrényrámolással, fiókrendezéssel is, ha közben a Rendre gondolunk, s
arra, hogy ezzel is azt szolgáljuk.

- Sha nem sikerül tartósan rendet tartani, ha előbb-utóbb minden elromlik, kicsorbul,
összetörik, ha minden rend szétzilálódik - miben bízhatom még? Hogy van egy rendező

elv a mi rendjeinken kívül?
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Rend a lelke mindennek - nélküle nem létezhet semmi. Ami van, annak rendben kell
lennie, különben eltorzul, elromlik, elpusztul. A létet a rend tartja össze. Az ember pedig
hol kíváncsian, hol riadtan keresi ezt a rendet: saját életének külső és belső rendjét,
szűkebb környezetének és a míndenségnek a rendjét. De túl is pillant a közvétlenül
észlelhető világon, s kutatja azt az isteni rendet, amely a háttere és biztosítéka a világ, az
emberi élet rendjének. Már a legősibb mítoszok is azt írják le, hogyan lett a káoszból, a
gomolygó és bizonytalan zűrzavarból kozmosz, rend. Ez a .szent kezdet", a "hierarchia"
szabta meg számukra a világ és az élet rendjét, s fejtette meg az élet értelmének titkát: tart
e valamerre a világ,van-e célja, beteljesedése, s ha igen, merre található, hogyan érhető el?

Az ilyesféle kérdések mögött néha ijedtség bujkál: félünk a káosztól, a váratlan
katasztrófáktól, a balesetektől, a zűrzavartól, a pusztulástól. Máskor viszont az alkotás
vágya hajt: rend fogja össze a teret és az időt, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt. Ha
fokozatosan feltárjuk a természet rendjét, akkor arra támaszkodva, annak felhasználásával
tágíthatjuk életterünket, egyre nagyobb területeken lehetünk úrrá, egyre szabadabbá és
hatalmasabbá lehetünk - feltéve, ha egymással is rendezett kapcsolatokat tudunk
kialakítani ezen az egyre szűkebbnek bizonyuló földgolyón.

A Biblia a teremtés történetével tanít meg arra, hogy a világ rendje nem bonyolult, de
személytelen harmónia, értelmes, tehát megoldható keresztrejtvény, tudatosan felépített
labirintus. A Teremtő Isten nem a káoszból, hanem a semmiből alkotta meg a
mindenséget, s ebbe a célirányosan elrendezett világba helyezte bele az embert.
Megszabta benne az idők folyását és a fejlődés rendjét is: mindent úgy rendezett el az
emberben és körülötte, hogy egy végső boldogság felé irányítsa őt.

Az ember egyetlen feladata lehet a világgal és önmagával: a természetben s a szellem
világában, a logikában és az etikában adott rendhez, a fejlődés és az igazi boldogságra
törekvés törvényeihez igazodva kialakítani a helyes rendet a természetben, a társadalom
ban és saját életében. Játszani sem lehet elfogadott, használható és értelmes játéksza
bályok nélkül.

A rend mégis gyakran kártékony, sőt pusztító hatalomnak látszik, néha annak is
bizonyul. Elítéljük - joggal - a túlzott pedantériát, az intézményesített bürokráciát, a
rendnek kikiáltott törvénytelenségeket. Változtatni, újítani, jobbítani akarunk. Mi áll a
renddel szembeforduló indulatok mögött? A dackorszakból visszamaradt kamasz-én
lázadása, zsarnok és anarchiába torkolló úrhatnámság, amely a maga szeszélyét akarja
érvényre juttani minden áron? Vagypedig a változtatás, a jobbítás, a fejlődés jogos vágya?

Minden lázadásnak, újításnak csak akkor van értelme, ha értelmes célra, új, de
tökéletesebb rendre törekszik. A rendet csak egy okosabb, fejlettebb, igazságosabb,
elevenebb renddel lehet felülmúlni - a rendetlenség, az önkény, az igazságtalanság
pusztuláshoz vezet. A fejlődés útja a káoszból a kozmosz, a zűrzavarból vagy kezdetlege
sebb rendből a teljesebb és tágasabb rend felé vezet.

De ki szabja meg a rend rendjét? Van-eolyan végső rendező elv,amely tágas és erős, élő

és életadó - s ha igen, hol találhatunk rá? A természet rendje? Végső és legfontosabb
kérdéseinkre nem ad választ. Társadalmi szerződés, közmegegyezés? Történelmünk
próbálkozásokkal és kudarcokkal teli. Még a természet törvényeire, az emberi természet
re hivatkozó etikai rend is megalapozatlannak bizonyul, s adós marad a válasszal: mi végre
vagyunk a világon?

A Szentírás merész fordulattal a Szeretet Lelkét mondja minden rend ősforrásának,

éltetőjénekés végcéljának. A teremtett világ és annak rendje - a Szeretet harmóniájából
származik. Isten céltudatos szeretettel alkotta meg a világot - s a szeretet tökéletesen
szabad és rendezett egységére hívta meg.
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