
AMI RÉGI ÉS MÉGIS Új

Ki ne várná érdeklődéssel,mit
hoz az új esztendő? Kit nem
tölt el izgulommal a holnap re
ménye'! ÚjévkO'r ezokailan. erő
vel lép be életünkbe az ujdon
ság szerepe. Valójában azonban
nemcsak újévkor vagyunk az
uJdonság-keresés lázában, ha
nem úgysz6lván mindig. Nem
csak az athéniek foglalkozása
az, "hogy valami újat mondio
nak vagy halljanak" (Csel. 17,
21), hanem a miénk is. Új ál
mok, új tervek, új remények és
várakozások szövik át minden
napi éltünket. Jellemző a talál
koz6 emberek első kérdése: mi
ujság nálatok 'I Az ujdonságot
keressük olvasmányainkban. Az
ujdonságot hajszoljuk a diva
tokban. Azt hihetnénk, hogy az
ujdonság megszállottjai va
gyunk: mindig friss élmények,
mindig új élvezetek és mindig
új benyomások keresése tölti ki
életünket. És ezért az ujdonsá
géri hajland6k vagyunk sok'
esetben feláldozni pillanatnyi
kötelességeinket. Egy érdekes
regény süketekké tud tenni min
den hozzánk sz6l6 hangra.

Épp ezért meglepő, hogy az
Úr Jézus egyik odavetett mon
datával egész mást mond, Azt
olvassuk ugyanis "Senki, mi
dlJn 6bort iszik, mindjárt újat
nem kiván, mert azt mondja:'
jobb az 6/" (Luk. 5, 39). Ami
lyen plasztikus az' Úr e kifeje
zése, annyira igaz. Mert bár
val6, hogy szinte minden per
cünkben az ujdonság igézete
alatt állunk, de még igazabb
hogy semmitől sem irtf.zunk
annyira, mint az újításoktöl. H a
másként van vetve ágyunk, . ha
másként van vasalva ingünk,
másként van főzve ételünk, bosz
szankodunk. Ne is beszéljünk

a,rról, ha életünkbe új körülmé
nyek szólnald bele vagy ha szo
kásaink menetéből ki kell lép
nünk. Egyszer szereett benyo
másaink, egyszer meufO'rmált
itéleteink, egyszer elszenvedett
sérelmeink vagy kialakult ro
konszenveink szinte reményte
lenül elzárJák az utat az újabb
belátások és megfontolások elől.

Két ellentétes erő dolgozik
egyszerre bennünk: egyidőben

hordozzuk a tegnapok holt ter
hét és a holnapok vakká és ke
gyetlenné tévő izgalmát.

De mit sz61 mindehhez a ke
reszténység 'I

A multtal szemben szakítást
követel: "Újuljatok meg lelki
leg bensőtokbenl" (Ef. 4, 23) 
halljuk szent Pálnál Isten sza
vát. És az Úr Krisztus "új töm
lőkben" tsu: 2, 22) akarja lát
ni az evangélium uj borát. és az
általa hozott üdvösség új ruhá
jából nem akar foltot varrni a
régi ruhára. A "mi régi embe
rünk azért feszittetett meg"
Kriseoueeal együtt, hogy "mi is
éljünk új életet." (R6m. 6, 6. 4.)

triszont a jövővel szemben is
állást foglal. "Ne aggódjatok
tehát a holnapért; a holnapi nap,
majd gondoskodik magáról.'
(Mt. 6, 34) A holnap jelzi a jö
vőt, az ismeretlent, a1 váratlant,
az érdekeset. az újat.

Igy tehát a kereszténység el
vág a multt6l is és a jövőtlJl is,
és gyökeresen a jelenre utal.
"Elég a napnak a maga baja."
(Mt. 6, 34) - mondja az Úr Jé
zus. Az "életünkre szükséges
kenyerünket" (Mt. 6, 11) - és e
kenyérben mindent: erőt, gon
dolatot, akaratot, érzést, sőt ke
gye'met is - csak a mai napra
tanítja kérni. Ezért a keresztény
embernek mindig "azt rnQIYIilják:
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Ma." (Zsid. 3, 13) Az Üdvözlégy
Máriá-t imádkozó Egyház sem
tud iontosabb pillanatot megje
lölni a halál óráján kívül a
"most"-nál. Következőleg a ke
.reszténység nem a teanoook
vallás<4. De nem is a holnapoké;
H anem a jelenvalóságoké.

A. mult erényei voou eredmé
nyei nem menthetnek fel jelen
feladataink végzésétől - pedig
de sokan vannak, akik csak a
multjukból szeretnek. élni. A
mult hibái és mulasztásai soha
sem jöhetnek annyira számítás
ba, hogy véglegesen elveszve
higyjük magunkat - ,pedig de
sokakat megbénít az a keserves
tudat: elrontotta az életemet.

Viszont a jövő reményei és
tervezgetései nem állíthatják
meg erőink kifejtését - pedig
de sokan várnak egy szerencsés
pillanatra, me'ube» megmutat
hattuik: kicsodák ők és mi lakik
bennük. És bármily sötét sors
elé nézzen is valaki, nem er
nyedhet el, lemondó tétlenség
ben - pedig de sokan semnicd
nek pesszimista letharaiábam:

A. multnak és a Jövőnek, ónak
és újnak egyformán bénító igá
ja aJ Gonoszlélek igézete rajtunk,
ki az ősbűn által hatalmat ka
pott fölöttünk és az emberből,
mint Isten hasonmásából, az I s
ten 'fordítottját csinálta. Az I s
tenben ugyanis a régiség és új
ság, öregség és fiatalság, vál
tozatlanság és friss:en fakadó
élet egy isteni életlendületbe ol
vad, Ezért nevezi őt a pró
féta látomásában "Ősöreg"-nek
(Dán.7.9), viszont az lzaiás lát
ta "Erős l sten" neve pedig
"Gyermekl'. (Iz. 9, 6) Az Isten
tehát mindig régi és mindig új.
Ggy új, hogy régi; és úgy régi,
hogy új.

A. teremtettség tragikuma az,
hogy ebből a mindent átfogó is
teni létből csak a jelennek ha-
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mar iovatünő élményét kapta;
a pillanatot, mely oly gyÖ'ltYö
rűsétres tud lenni, hogy Fauszt
tal felkiált: M..egállj, ipillamat!
A teremtettség e ira:gikumát az
ördög azzal [okoesa: hogya ré
giség isteni va.rázsát és az uj
donság mennyei izgalmát az
egyetlenség tényéből kiválaszt
ja, egymástól fü,qgetleníti, sőt

megfQrdítja a dolgot: ott va
,qyunk újak, ahol réaiekmek kel
lene lennünk; és ott maradunk
régiek, ahol újakká kellene vál
nunk. És minden mesierkedésé
oei oeon. van, hO,fJY majd a ré
gisé.Q derült nyu.Qcnlmávall, majd
az ujdonság izgató szomjúságá
»al etteretie figyelmünket a je
len felada:taítól. Pedig a jelen
ben mindig van a:nnyi mult,
aminek örülhe'tiink; és mindig
van benne annyi jövő. mely fe
szültségben tarthatja érdekW
désűnlcet. Ezért biztat a jelen
1Ja'lóságok Mestere és ezért
nyugtat meg minr;lenkit, "aki ta
nítvány lett a mennstek: O1'sZlÍ
gábnn, hogy hasonló a házigaz
da. aki kamrájából újat és ré
git hoz elő." (Mt. 13, 52)

A kegyelemben leegyszerűső

dik az ember. Nem ae számít,
hogy mi volt, N em azzal 'lnérik,
hogy mit álmodik, remél vagy
teroez, Hanem hogy mi a jelen
pillanatba.tl. Éppen ezért a ke
resztény ember nem éldelett
multbeli eredménuein, sen~ nem
keserea multbeli vereségein
vagy bűnein. De nem is engedi
meukeménuedni szivét a jövő

beli álmoktál. sem tétlenné nem
tess az esetleges kilátástalan
ságoktól. De Newmannal együtt
imádkozik, hogy Isten kegyel
me "c;.sak egy lépésnyire" vil<J
gítson és segítsen meglátni s
megélni a jelen pillanat I sten
adta bo1dogUó valóságait és
megtenni a jelen pillanat I sten
szabta feladatait.

Belon Gellért


