
nyét és erejét veszti sok sebünk, a "hogyha akkor ezerencsésebb vagy bátrabb va
gyok, másként alakul az életem" fölhánytorgatásának egyébként sokszor kínzó fáj
dalma. A karácsonyi áhítat mindnyájunkat újjászül - valamennyiünket fölpumpál
az Isten. Mi hát a hiba, hogy nem mozgosít:juk teljes valónkat a szerit megtapaszta
láshoz való fölzárkózásra? Talán már az, hogy, általában készületlenül, lelki vára
kozás nélkül ér minket az élmény, s az ünnep megszervezésében szétpazaroljuk
energieinket. illetve nem hegyezzük ki azokat, nem irányítjuk a Cél felé. Am a na
gyobb baj: nem őrizzük meg emlékezetünkben, nem fontolgatjuk szívünkben, kihűl

ni hagyjuk a tettenért Igazság érzületét. Nem fogjuk be a szelet az Istennek tet
szőbb élet értelem és akarat irányította vitortéibe.

Január a Boldogasszony hónapja, vagyis az elmélyítésé. Ő a lehető legközelebb
volt az igazi Tűzhöz, ő igazán bőven részesült a rendkívüli istenélményekben: az
angyali üdvözlettől kezdve Erzsébet köszöntésén át a pásztorok megható imádá
séig. S mégis féltő gondoskodással kellett ébren tartania szívében e bizonyosságo
kat. Újra és újra föl kellett elevenitenie a lelkében megvirágzott szép áhítatot, a
teljes Istenhez hajlást. Igazán hálásnak kell lennünk Lukács evangélistának (és
persze a Szentlélek Úristennek), hogy "belecsempészték" az evangéliumba ezt a rö
'vid mondatot: "Mária pedig szívébe véste a pásztorok szavait, és el-elgondolkodott
rajtuk." Az élmény-ajándékok morzsáit magunkba építve, s az odatartozás tudatát
szívünkön melengetve válunk mi is alkalmassá a töretlen Jézus-követésre. Hiszen
a teljes odaadással va/óban hozzá tartozunk: mint testvérei és rokonai. Am erről
se feledkezzünk meg: a tudatos keresztény élet első lépcsője a rendcsinálás. Min-:
denekelőttnekünk is a péket kell kifizetnünk.

Tarjányi Zoltán

TŰZ TAMÁS

Pillanatok sodrában

Minden fertálykor üt még tornyom árnya
a holt lelkek álmatlan szérűjén

mint nyílvessző fúr a kristály sugárba
s megcsendül lágyan a mélymedrű fény

főlborzolódik villong benső szférám
teremtő hűségem szikiás foka
megroppant nádak bugája alél rám
s buja füvek hímpora száll tova

elkap főldob a pillanat sodrása
szétmorzsolna kiüresítene
ha az öröklét intésére várva
meg nem óvna az idők Istene
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