
Hit és élet

Előkészülethúsvétra

Amagyar néplélek mélyén rejtett materializmus lappang. AzÚr napját vásár-napnak hívjuk,
a farsang befejezését húshagyókeddnek, legnagyobb ünnepünket hűs-vérnek, a kettő

közötti negyven napot kicsit viszolyogva nagyböjtnek. A társadalmi viszonyok változtával
az emberek jelentős része üzemi konyhán étkezik, ennek következtében sem kis-, sem
nagyböjtrőlmár nem beszélhetünk, mégis szívósan tartja magát a "nagyböjt" elnevezés. Ez
is egyik példája annak, hogyan üresednek ki fogalmaink; hagyjuk, hogy szavaink
elszakadjanak a valóságtól. Már jó idő óta nagyböjt helyett húsvéti előkészületrőlkellene
beszélnünk. Nos, hát vessük föl a kérdést: milyen legyen ennek tartalma.

1. Teremtsünk rendet mindennapjainkban!

Ne beszéljünk aszkézisről meg önmegtagadásról, ezek ma életidegen szavak, ráérős idők

öncélú és sportszerű erénygyakorlatokról árulkodnak. Első föladatunk az legyen, hogy
rendet teremtsünk életünkben. "Mindennek megvan az órája, ésminden szándéknak a
maga ideje az ég alatt." (Préd 3, 1) Mint a frigyszekrényen két kerub nézett szembe
egymással, így kell rendeznünk imaéletünket és elvégzendő munkánkat. Meg kell
akadályoznunk, hogy üresjáratú napjaink legyenek, és hogy az órák szétfolyjanak kezünk
között. Minél fontosabb munka folyik valahol - laboratóriumban, gyógyszertárban 
annál nagyobb a rend. Legbiztosabban akkor omlik össze személyiségünk, amikor
hangulatok és szeszélyek irányítják életünket. Dehogy irányítják! Szétszórják! ,,Minden illó
módon és rendben menjen végbe" - figyelmeztet pál apostol. (1 Kor 14, 40)

2. Teremtsünk csöndet!

Nem egyszerűen hallgatásról, hallgatnitudásról (mutizmus) van szö, hanem a belső

csendről. "Teremts csöndet!" Vagyisnincs magától adva - meg kell teremteni. Ma egyre
többet hallunk a zajártalomról, de arra ritkán gondolunk, hogy mennyi baj származik
ebből belső életünkben. Belül üresek vagyunk, ezért fordulunk a külső zajforráshoz.
nélküle sivatagi csönd kínozna. Pedig ha egyre inkább hozzászoknánk a belső csöndhöz.
annál gazdagabbá válnánk. Lassan olyan lesz a lelkünk, mint egy varródoboz, cérna
többféle színben, tük, gombok, gyűszű,olló - csak éppen a rend hiányzik. "Értsétek meg,
szeretett testvéreim: legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a
beszédben." (jak 1, 19) Ismerjük azt a jelenetet, amikor Jézus megkérdi a tisztátalan
lelket: "Mi a neved?" "Légió a nevem, válaszolta, mert sokan vagyunk." (Mk 5, 9)
Valóban, én is elmondhatom magamról: sokan vagyunk, de én nem vagyok. SzentAmbrus
mondja valahol: "Hogy megtanuljunk beszélni, előbb meg kell tanulnunk hallgatni." Mert
az értékes igék mindig a csönd méhében fogamzanak. "Kezdetben volt azIge."On 1, 1) Ez
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igaz, de az örökkévalóság csöndjébőllépett elő. Nem a szót kell szaporitanom, hanem
belső csöndemet növelnem. A csillagok is csöndben világít:lnak, a virágok is csöndben
ontják illatukat, a gyümölcs is csöndben érik a fán. Milyen szép magyar szó: hallgatni, mert
annyit is jelent, mint valakit meghallgatni, valakire hallgatni. Tehát a hallgatás nem üres
csönd. Hallgatok, hogy meghalljam az Urat, hallgatok, hogy neki adjam át a szöt, "Szólj,
Uram, szolgádfigyel szavadra." ( l sám 3, 10).

3. Imádkozzunk!

Nem azon van a hangsúly, hogy ebben az időszakban többet, hanemjobban imádkozzunk.
Ha sikerül megteremtenünk a belső csöndet, abból lép ki a helyes imádság. Szent Benedek
jelszava: "ImádkoZZál és dolgozzal", örök értékű, Valójában azonban nem úgy, hogy a
kettőt különválasztjuk, hanem úgy, hogy az imádság járja át munkánkat is, ahogy lelkünk
átjárja testünket és annak minden részét, és ahogy a kovász átjárja az egész tésztát.
Pontosan ez a Szentlélek működése bennünk. "Esedezzetek szüntelen bensőséges

könyörgéssel és imával a Lélekben." (Ef 6, IB) Egy kicsit hasonlít Jézus Tábor-hegyi
élményéhez: istensége teljesen átjárta emberi lelkét, a ragyogóvá vált lélek pedig testét is
ragyogóvá tette. Ezt a belső imádságot kell elsajátítanunk. "A Lélek maga könyörög
helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. " (Róm B, 26) fgy az imádság nem
terel el a munkától és a munka nem akadályoz az imádságban. Ebben az imádságban Isten
nem a tárgyi világ felől tekint ránk, hanem csodálatos atmoszférájávallelkünket járja át.
"Verjetek gyökeret benne" - mondja az apostol. (Kol 2, 7) Vagyis állandó és vitális
kapcsolatot teremt Istennel. A gyökerek mélyéig lehatoló és az egész embert átjáró Lélek
nem más, mint a Szentlélekben való ima. Ha ezzel a lelkülettel Végezzük zsolozsmánkat,
akkor az nem "onus", nem napi .pensum", hanem egész személyiségünk spontán válasza
Isten szentségére. Ilyenkor Jézus imádkozik bennünk, hogy "általa mindenben megdi
csőüljön azIsten." (l Pét 4, ll) Dicséri őt a nap, a hold, a csillagok ... túz és ködfelliő ...
jégeső, dicsérik a hegyek és a halmok... (14B zs.) Mivel pedig én vagyok az egész
teremtett világ csúcsa és exponense, ezért az egész teremtett világ általam magasztalja
Isten dicsőségét,általam kap hangot és mondja ki, amit Ő nem tud kimondani.

4. Szeressünk!

Kevés olyan csúnya szót ismerek, mint ezt: .Szeretergyakorlar." A szeretetet nem
gyakorolni kell, mert ennek mélyén is önzés lappang: én akarok gazdagodni általa.Akivel
szemben a szeretetet "gyakorlom", csupán eszköz az én erény-gyakorlatom számára. A
húsvéti előkészület sem arra akar figyelmeztetni, hogy bővebben alamizsnáskodjam,
hanem hogyvizsgáljam felül szeretetemet. Technikai kultúránk következtében valameny
nyien veszélyben forgunk, hogyelgépiesedünk; egyre kevesebb lesz bennünk a mély érzés
és az igazi szeretet. Pedig a tiszta, szép szeretet nélkül meghal a világ. Mindig konkrét
személyre irányul, akitől nem kívánunk ellenszolgáltatást. Ezt valóban nem lehet
megtanuhu. sem gyakorlás által elsajátítani - ez kegyelem. "Mi tudjuk, hogy a baIálból
átjutottunk az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a ba/álban marad. "
(Ljn 3,14)

Halász Piusz
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