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NEGYVEN SZENT HÉTKÖZNAP

Az egyházi év szent hitünk alapigazságainak és hittítkainak újra és
újra visszatérő, bensőséges megünneplése. Visszaidézi és megeleveníti lel
künkben míndazokat a hitigazságokat és kegyelmi élményeket, melyek
az ember vallásos életét felemelik, gazdagítják és kitöltik. Az egyházi év
különféle részei más és más hittitkok kegyelmi hatását teszik elevenné
és alakítják azt istenfiúi életté. Igy válik a hit valósággá, benső, lüktető

élménnyé, "hitéletté". Am az egyházi év valamennyi ünnepköre kőzül
legmegrázóbb és legmélyebb benyomást a megváltás misztériuma, az Úr
Jiézus kínszenvedése és halála gyakorol az ember lelkére. Ennek előké

szítő időszaka az a "negyven szent hétköznap", amit közőnségesen nagy
bőjtnek nevezünk.

Most, amikor itt állunk ennek küszöbén, felmerül a kérdés: hogyan
éljük át ezt a "negyven szent hétköznapot" ? Mert a nagyböjt nemcsak
egyszerű megemlékezés, melyben kegyelettel idézzük fel emlékezetünkben
őseink vezeklését, böjtjét, mellyel Krisztus kereszthalálának ünneplésére
készültek, hanem oly vallásos élmény, aminek megvan a maga hangulata,
lelki programja és gyakorlata a mai ember számára is. A nagyiböjt küszö
bén tehát kérdezzük mi is: hogyan is töltsük el ezt a "negyven szent hét
köznapot", míként szenteljük meg a lelki megújulás e szent időszakát?

1. Hamvazkodjunk! Az egyház maga állítja össze a nagyfböjt prog
ramját. Mindjárt az első napon, hamvazószerdán, olyan mélyérterműszer
tartásra hívja a hívőket, mely megragadó és gondolkodásra késztető ibe
vezetése a nagyböjtnek. A hamvazás tehát nyitánya a "negyven szent
hétköznap"-nak, Iegegyszerűbb, de legszemléletesebb képe annak, amit
tennünk kell. Az egyház megazentelt hamut szór fejünkre e szavakkal:
"Emlékezzél meg ember, hogy por vagy és porrá leszel !" Ez a ezertartás
olyan, mint egy nagy felkiáltójel: "Ember, állj meg egy pillanatra és em
lékezzél ... !" Nemcsak futólag, felületesen, hanem most az egyszer ko
molyan és határozottan. Szakíts magadnak kis időt, hogy önmagaddal és
lelkeddel tisztába jőjj.

2. Szálljunk magunkba! Az ember benső egyensúlyát, lelki életének
békéjét, benső nyugalmát vajmi nehéz a lüktető és zajos élet zaklatott
ságában megtalálni. A létért való küzdelem, a munka terhe, a hétköznapok
zaja, zakatolása nem igen kedvez a benső elmélyülésnek. Az élet hétköz
napjai, a mindennapi élet taposómalma mindjobban húzzák és kötik le
f'igyelmét, s még az ember vasárnapja, szórakozása és pihenése is csak
kifelé, örömök és élvezetek felé terelik őt, s elvonják figyeimét önma
gától. Nem talál magára, nincs igazi megnyugvása, lassankint elhomályo
sul benső világa, megbomlik a lélek és az élet tökéletes összhangja.

Pedig minél jobban beleveti magát az ember az élet külső forgata
gába, annál jobban igényli benső vágyainak, lelki aspirációinak kielégí
tését. Lehet ugyan egyideig ezt a benső világot, ezt a sürgető benső han
got elhalIgattatni, de minél jobban elnyomjuk, annál követelőzöbb igény
nyellép fel velünk szemben. Megnyugvásra és magábaszállásra van szük
sége a modem embernek. Ezt sürgeti az egyház is a nagyböjt első nap
ján: legyen ez a "negyven szent hétköznap" a lelki kikaposolódásnak,
önmagunkba szállásnak és a lelki megújulásnak megazentelt ideje. Ezért
rendez az egyház a templomaiban konferenciabeszédeket, vagy ahol le-
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hetséges, lelkigyakorlatokat. Ezért hiv minden pénteken, vagy - a helyi
körűlmények szerint - vasárnap nagyböjti szentbeszédekre, mikor is az
úr szenvedéseirőlelmélkedik velünk együtt. Ezek a lelki napok, lelkigya
korlatok a lélek kíkapcsolódását, magábaszállását. megnyugvását te
szik lehetövé, ahol benső énünkre, igazi önmagunkra találhatunk.

3. Gondoljunk a végső dolgokra! Mindjárt a nagyböjt bevezetőjében

megadja az egyház ezeknek az elmélyüléseknek. elmélkedéseknek tárgyát
is: "Memento homo, quia púlvis es", por vagy és porrá leszel! Itt érinti
az élet legnagyobb problémáját, melynek égető és nyomasztó hatása elől

senki sem térhet ki. A napokban találkozik egyik jeles tudósunk régi jó
ismerősével. akihez baráti kötelék füzi. "Hogy érzed magadat ?" - kérdi
ez tőle. "Tudod, kedves barátom - feleli ő -, mi:kor az ember túllépte
az ötvenet, mindig jobban érzi, hogy kezd közeledni a sírgödör felé. Jól
tudod azt, hogy én nem vagyok hívő ember, a humánumban láttam ed
dig az élet magasabb célját, mindenkin segíteni, emberibb jó felé emelni
mindenkit, ez volt törekvésem. De minél jobban érzem közeledni azt a
sötét gödröt, mely felfogásom szerint mindennek véget vet, annál job
ban irigyellek téged és mindazokat, akik hisznek, s akikben megvan a
remény, hogya sírgödron túl is vár rájuk valami."

Az egyház hamvazószerdán nekünk, akiknek van hitünk és van re
ményünk, ezt köti a lelkünkre: hogy a nagyböjti szent időszakban vonul
junk kicsit magunkba s emlékezzünk meg arról, hogy életünket bár
mennyi öröm, vagy bánat töltse is be, mégis lassan elmúlik, s egyszer
csak mi is elérkezünk a sírgödörhöz, mert por vagyunk és porrá leszünk.
De ezzel nem zárul le minden. Sőt éppen az, ami azután vár reánk, kész
tet arra, hogya "negyven szent hétköznapon" mindent elrendezzünk,
mindent világosan tudatosítsunk, ami életünk értelmére s jövendő sor
sunkra vonatkozik. Ne sajnáljuk tehát az időt és fáradságot, hogya nagy
böjti konferenciákon, lelkigyakorlatokon részt vegyünk, mert ez a kis
magábaszállás, visszavonulás lelki újjáéledésünket szorgalmazza, megúju
lunk, megpíhenűnk,megtisztulunk.

4. Sirassuk bűneinket! Megvan ennek a lelki magábaszállásnak a
maga sajátos hangulata, légköre. Hiszen alig hullott fejünkre a hamu,
máris felcsendül a megindító egyházi ének: "Keresztények sírjatok, mé
lyen szomorkodjatok, keseregjen minden szív, aki Jézusához hív!" A
nagyböjt ezt akarja tudatossá tenni bennünk, hogy van miért sírni és
szomorkodni mínden embernek bűnei miatt, melyekért az Úr Jézus szen
vedett és meghalt a keresztfán. Ami a hívő kereszténynek reményt nyújt
és feloldja a szorongó bizonytalanségot a síron túli életről, éppen az, hogy
a bűnöktől megszabadulhat a Megváltó szenvedései és kereszthalála által,
amikor megünneplésére készül a nagyböjtben.

Az emberiség legnagyobb sorstragédiája ugyanis szerintünk a bűn.

Ez rontotta meg az Isten és ember közőtti viszonyt, melyben az ember az
eredeti ártatlanság állapotában élt. Isten magasra emelte az embert, mi
kor nemosak 'természetes, hanem természetfeletti életet is adott neki a
kegyelem, vagyis az Isten életében való részesedés által, és e földi élet
után az örökké tartó Isteni boldogság örökösévé tette őt. A bűn azonban
elszakította Istentől, megfosztotta a természetfeletti ajándékoktól és a
mennyország örökségétől, de természetét is megrontotta: hajlamai rossz
rahajlóvá váltak, szenvedélyei fellázadtak és meg kellett ismernie a szen
vedéstés a halált. A bűn állapotából szabadulni vágyódik mindenki, aki
állapotának és sorsának tudatára ébred, de semmiféle módot nem talál,
hogy a maga erejéből megtisztuljon a bűntől, Isten bocsánatát elnyerje
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és őt megengesztelje. Ezért oly sötét a sírgödör, és az, ami utána kö
vetkezik.

5. Tisztuljunk meg lélekben! Am a hit tanúságu szerint Isten meg
könyörült rajtunk. Elküldötte egyszülött Fiát, aki testet öltött és egy lett
közülünk, hogy helyettünk elégtételt nyujtson Istennek miérettünk. A
nagyböjt éppen ennek a megváltásnak és bűntől való szabadulásnak,
vagyis lelki megtisztulásnak lehetőséget nyujtja. A bűnei rniatt leroskadó
embert odavezeti Krisztus keresztjéhez és felmutat az értünk szenvedő

Úrra, hogy reményt, vigaszt és erőt nyujtsori a tisztulást kereső léleknek: .
többé ne féljen attól, ami a sírgödör után következik. Ezért énekli oly
benső meghatódottsággal: "A keresztfához megyek, mert máshol nem
lelhetek nyugodalmat lelkemnek!" A kereszt pedig odavezeti a lelki
megtisztulás. újjászületés szentségéhez, a bűnbocsánat szentségéhez. A
szentgyónásban Krisztus érdemeiből megbocsájtatnak bűnei és vissza
nyeri a kegyelem állapotát, újra a mennyország örökösévé válik. Ezért a
nagyböjt a lelki tisztulás és újjászületés szerit időszaka. A husvéti gyó
nás legfontosabb teendőnk, legvigasztalóbb nagyböjti gyakorlatunk. mert
éppen Isten kegyelmét, és a síron túli élet végtelen boldogságát biztosítja
nekünk.

6. Tegyük jóvá vétkeinket! Mert a bűntől valótisztulással még nem
egészen rendeződött Istenhez való viszonyunk. Éppen Krísztus keresztje
hirdeti, hogy a bűn, mely végeredményben a hozzánk végtelen kegyes
Istennek megsértése, jóvátételre, kiengesztelésre szorul. Krisztus Urunk
szenvedésével és kereszthalálával elegendő elégtételt nyujtott ugyan Is
tennek, de ebben az elégtételben a bűnös embernek is részt kell vállalnia,
hogyamegváltás kegyelmeiben részesadhessen. Ezért kell nekünk is, bű

nösöknek Istent kiengesztelni s neki elégtételt nyujtani. A nagyböjt en
nek az engesztelésnek szent ideje. Már a régi keresztények is vezekléssel,
önmegtagadásokkal, böjttel igyekeztek a maguk részéről is e1égtételt
nyujtani Istennek. Ebben az engesztelésben különösen a böjt lett általá
nossá, mely számunkra is negyven napig tart, Krisztus Urunk példájára,
aki a pusztába vonult és negyven napig böjtölt. Csakhogy a vasárnapok
az Úr intézkedésére nem lehetnek böjti napok, ezért toldotta meg az
egyház a husvét előtti hat hetet még négy nappal, hogy pontosan "negy
ven" hétköznapon át tartson a mi böjtünk is.

7. Böjtöljünk mi is engesztelésből ! Sokakat a mai idők gyermekei
közül megriaszt a böjt parancsa, Az egyház azonban nagyon jól tudja,
hogy még egészségi okokból is szükséges időről-időre megtartóztatni ma
gunkat a húsfélétől. sőt éppen a higiénia szabálya írja elő, hogy néha von
junk el bizonyos mennyiségű ételeket magunktól és ne terheljük túl
amúgy is nehéz munkát végző emésztő szerveinket. Mégsem ezek az
egészségi okok vezették őt a böjt parancsának s főleg a negyvennapi böjt
törvényének előírására, hanem egészen lelki szempontok. Krísztus böj
tölésének példáját követni engesztelésből is, de főleg lelki tisztulás szem
pontjából is egyenesen lelki szükséglet számunkra.

A bűn következménye ugyanis, mint láttuk, hogy nemcsak Isten ke
gyelmét és az örök boldogság örökségét veszítettünk el a bűnnel, hanem
emberi természetünk is meggyöngült és rosszrahajló lett. Ennek gyógyí
tására a kegyelmen kívül nagyon is szükségünk van rosszra hajló kí
vánságaink, vágyaink és szenvedélyeink visszahajlítására, olyan gyakor
latra, mely lenyomja az alacsony szenvedélyeket és erőre segíti a lélek
nemesebb törekvéseit. Ez történik éppen a böjttel. Letörjük vele a bű

nös, alacsonyrendű vágyakat, erősítjük akaratunkat és a jóra irányuló
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hajlamainkat. A "negyven szent hétköznap" böjtjének ez a legmélyebb
értelme.

8. Vezekeljünk elmúlt életünk tévedéseiért! Az első keresztények
azonban még önkéntes vezeklési és önmegtagadási gyakorlatokat is vé
geztek a böjtön kívül. Ezek az önkéntes önmegtagadások, áldozathozata
lok nem avultak el a századok folyamán, s még ma is éppen olyan jelen
tőségük van, mint 'a kereszténység kezdetén. Forrásuk most már nem a
megbántott Isten büntetésétől való félelem, hanem a szeretet fellángolá
sa: hogy is tudtuk ezt a minket végtelenül szerető Jóságot megszomo
rítani, megbántani? Ebből a szeretetből fakadnak az önkéntes önmegta
gadások és az erényekre való buzgó törekvések, melyekre nincsen ugyan
tételes törvényünk, mint a böjtre, de amelyek a Krisztust szerető és kö
vető léleknek komoly kötelességét jelentik, hiszen éppen ő tanította:
"Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!" (Mt. 5,
48.) A tökéletesség köteléke pedig a szeretet, tanítja Szent Pál (Kol. 3,
14), mely sugallja, hogy Isten iránti szerétetből sokszor vállaljunk ott is
áldozatokat, szívességeket, jócselekedeteket, ahol erre pozitiv parancs nem
kötelez. Önmegtagadások, önkéntes áldozatok, szívességek, az erények
gyakorlása mind odatartoznak tehát a "negyven szent hétköznap" prog
ramja keretébe és nagyböjti teendőink közé. Ezek az áldozatok is "böjtöt"
jelentenek: böjtöltetjük velük önös hajlamainkat, önszeretetünket. kedv
teléseinkben való élvezeteinket, és közelebb hozzuk lelkünket a szenvedő

Krisztus példájához, személyéhez.

9. Szenvedjünk Krisztussal, járjuk Krisztus keresztútját! A nagy
böjt utolsó két hetét az egyház a passio, a szenvedés idejének nevezi. Ek
kor különösen arról emlékezik meg, hogy Krisztus nemcsak meghalt, ha
nem sokat szenvedett is értünk. Az ő szent keresztje szenvedéseit és halá
lát is egybefoglalja. Az önkéntes vezeklések, önmegtagadások és áldozatok
is szenvedést okoznak a testben élő embernek s ezekkel mi is bele aka
runk kapcsolódni a bűn kiengesztelésébe, melyet Krisztus nyujtott a
mennyei Atyának. Erre gondolt Szent Pál apostol is, mikor azt mondot
ta: ."Kiegészítem testemben azt, ami híja van Krisztus szenvedéseinelk"
(Kol. 1, 24). De az önkéntes szenvedéseken kívül maga Isten is küld néha
alkalmakat, hogy szenvedéssel is engeszteljünk. A nagyböjt éppen ennek
az ideje, hogy kicsit rendbe jőjjünk szenvedéseink, megpróbáltatásaink,
gondjaink közepette. Az élet bajainak, kellemetlenségeinek és gondjainak
gyümölcsöző elviselésére tanít meg a nagyböjt utolsó szaka, a passio,
amikor Krisztus Urunk szenvedéseinek és kereszthalálának iskolájába ve
zet, hogy megtanuljuk e szenvedéseket zúgolódás, ellenkezés nélkül el
viselni. Az élet megpróbáltatásai is hozzátartoznak a bűnök kiengeszte
léséhez. a részünkről történő és Istennek tetsző elégtételhez. a lelki meg
tisztuláshoz és erényekben való gazdagodásunkhoz.

Ezt kell megtanulnunk az Úr keresztjétől. Amikor érezzük, hogy na
gyon sok jut ki nekünk a. szenvedésből, IS talán kifakadunk, hogy lsten
megfeledkezik rólunk, akkor a nagyböjt nyomról-nyomra vezet Krisztus
keresztútján. Krisztus példája megtanít a szenvedések, betegségek és kí
nok keresztjét vele egyesülve, megbékélt és bűnbánó lélekkel elviselni.
Ajánljuk fel neki ezeket szeretetből. Szükségünk van erre, hogy kiegészít
tessék az ő szenvedése. Ezért járjuk szorgalmasan a nagyböjtben, külö
nösen annak utolsó két hetében a Keresztutat, mely ezeknek a szerivedé
seknek elviselésére nemcsak vigaszt és erőt nyujt, hanem fel is emel,
hogy mi is Krisztussal együtt szenvedjünk, mert vele együtt akarunk a
feltámadás dicsőségébe jutni.
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10. Készüljünk fel a husvéti szentáldozásra! Valóban, a "negyven
szent hétköznap"-nak szomorú és bánatos hangulatán minduntalan áttör
az a nagy igazság, amit a nagyböjtöt bezáró feltámadás ünnepe, a husvét
Allelujája hirdet a léleknek. A nagyböjtben végzett lelki és áhítatgyakor
latainkat mint ragyogó aranyfonál szöví át az igazi öröm és boldogság
érzése, ami majd a husvéti szentáldozásban éri el tetőfokát, mert benne
Krisztussal nemcsak a síron túl, hanem a szentségí színek alatt már most
egyesülünk. A keresztény hívő alaphangulata soha nem a csüggetegség,
hanem az a boldogság, hogy az Úr Jézus elment ugyan, de mégis itt ma
radt az Oltáriszentségben, hogy velünk egyesülve az örök élet és boldog
ság biztosítéka és záloga legyen, mert: "Aki e kenyeret eszi, örökké élni
fog !" (Ján. 6, 60.)

Szent hitünk e nagy misztériuma sírontúli reményünknek biztosítéka,
s ez az alapja annak a derűlátásnak. mely mindenkor vigaszt és lelki erőt

nyujt nekünk. A husvéti öröm - Krisztussal szívünkben - a feltámadás
és Isten boldogságában való részesedés záloga számunkra. Ott majd a
"negyven szent hétköznap" soha el nem múló öröm ünnepnapjává válik .

•

SPANYOL AMOR SANCTUS

G ó m e z M a n r i q u e (l 4 1 2 ? - 1 4 9 O)

NAGYHETI MARIA-SIRALOM

Jaj de fáj, de fáj!
Fiam s Uram oda már!
Nemzett Dávid fája engem,
sarja, Mária vagyok.
Halljatok hát, halljatok:
hadd sírjam el nagy keservem.

Jaj de fáj!

Szelott hozzám Gábriel,
hogy az Urat hordja méhem,
és keserű epeségben
árván hagyott engem el.
Asszonyok közt Isten ujja
áldottá tett, mondta nékem.
S lettem, íme, szerencsétlen
szomorúak szomorúja.

Jaj de fáj!

Ó népek, kik szerte jártok
a világnak útjain,
mondjátok, kint hol találtok
olyat, mint a kínjaim ?
S akinek van, asszonyok ti,
édes fía, férje. apja,
segítsen egy sóhajjal, ha
könnye velem nincs zokoqni,

Jaj de fáj!

Sírjunk együtt, asszonynépek,
lányok, lányok, sírjatok csak!
Lám, ínognak, sápadoznak
csillagai fenn az égnek;
lám, a templom dőlve, rornb.m.
holdnak arca holt-halott;
sirjatok csak, sírjatok
fájdalmas nagy fájdalomban.

Jaj de fáj!

Sírj, három rend. mindeniknek
minden népe, sírj zokogva,
mert hogy bűnötök lemossa,
ártatlanul most ölik meg
fiamat is Uramat,
lelkem megváltó szerelmét!
Búmban holttá hogy ne lenn': 'c,
mikor szívem megszakad ?

Jaj de fáj!
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