
FáRDDDZisTDK IZ ORDaI NEM HiáBaVAló
Ojév napjának a hangulati színezete elég tarka. Az urbanizálódó élet

formákban a szilveszterező vigasságok utáni pihenés napja. Ugyanakkor a
hírlapok ünnepi köntösben, gazdagabb tartalommal érkeznek. A politikai,
gazdasági és kulturális élet irányítói számvetésekről, tervekről, célkitüzések
röl tájékoztatnak. 4z áldomások közt mondott jókívánságok szintén a képbe
tartoznak.

De az újév egzisztenciális mozzanat ís! Nemcsak új - és meg kell szok
ni, hogy a dátumok évszámánál eggyel többet írjunk, és hogy életkomnk
hoz egy esztendőt hozzáadjunk, hanem éppen ezáltal eszünkbe jut, hogy va
lahová megyünk. De hová? i"vIí az értelme a testet-lelket fárasztó szürke hét
köznapoknak, melyek oly gyorsan és oly jelentéktelenül hullanak és tűnnek

el, mint ősszel a falevél? Vajon a "sem'mi" borítja reájuk az örök feledés
fátylát? - A jövendő kérdései és homályai előtt mellénk áll Szent Pál Is
ten szavának lámpásával: "Legyetek állhatatosak és kitartók, szeretett test
véreim! Tegyetek mindig minél többet az Or ügyéért, hiszen tudjátok, hogy
Járadozástok az arban nem hiábavaló" (1 Kor 15,58).

Nagy kísértése keresztény életalakításunknak, hogy e'lfáradunk, bizony
talanok, bízalmatlanok leszünk, ha nem tapasztalunk gyors és reklámozható
eredményeket. Mindennap ugyanazok a hibák, gyarlóságok, meg nem ido
11'l,itott szenvedélyek kisérnek. Mintha nem éreznők Isten közelségének dina
mikáját. A nagy gondolatok, szimbólumok, gesztusok mintha száraz talajra
esnének. A lelki szárazság - a klasszikus aszketikából ismert fogalom - eb
ben a szekularizált világban mintha jobban sivatagosítaná Isten országának
a tájait. "Legyetek állhatatosak és kitartók, testvéreim" - mint a szentelc;
mint Keresztes Szent Pál, a passzionista szerzetesrend alapítója, aki évtize
de/cig ,járta a lel/d sivatag keserves út.iait.

Másoknak az a jelenség szegi a kedvét, hogy némelyek - leginkább nem
rossz szándékból, hanem rnegszelesedett újítási kedv ből - válogatás nélkül
akarnak kiszerelni elemeket egyházunk, katolikus hitrendszerünk állagából;
~miből mintha nem a megújulásnak, hanem a dekompozíciónak a képe vetí
tődnék felénk. "Legyetek állhatatosak és kitartók, testvéreim!".. mert Isten
országának tanulékony írástudói - és ezek vannak nagy többségben, de na
iJYobb csendességben - mint jó családatyák tudnak kincseikből előhozni ré
git és újat.

A 1J1Índennapi helytállás, a feltűnés nélküli hűség jelentéktelennek tü
nő szolgálatai nem hiábavalók, nincsenek elfelejtve. Mi jelentéktelenebb, egy
hajszál, vagy egy veréb? "Ugye két fillérért öt verebet adnak Mégis az Isten
nem feledkezik meg róluk. Sőt még a fejeteken a hajszálak is mind számon
vannak· tartva" (Lk 12,6). Mi csekélyebb, mint egy pohár vizet adni? - Mégis
"ha valaki a legkisebbnek is csak. egy pohár hideg vizet ad, mert tanítvány,
bizony mondom nektek, nem veszti el jutalmát" (Mt 10,42). Amikor tehát
azon iparkodunk, hogya hit fénye bennünk és másokban világítson: amikor
fárasztó munkánk által a családok, az emberi társadalom boldogságát növel
jük; amikor - követve Szentatyánk újévi felszólítását - a rombolás, a há
ború esztelensége és embertelensége ellen küzdünk: tudjuk, hogy fáradozá
.sunk az Úrban nem hiábavaló.
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