
LUKÁCSLÁSZLÓ Első és Nyolcadik nap
II. János Pál pápa apostoli levelet adott ki a vasárnap megszentelé
séről, sürgetve a vasárnap méltóságának és szentségének helyreál
lítását. A fölvetett kérdések nemcsak a hívőket érintik, hanem min
den embert. A technikai fejlődés következtében rövidül az átlagos
munkaidő,általánossá lett az ötnapos munkahét. A szabad szombat
kétnapossá tette a "weekend"-et, a megnövekedett szabadidő eltöl
tésére sokféle programot kínál a szórakoztatóipar és a turizmus.
Évek óta folyik a vita az üzletek vasárnapi nyitvatartásáról.

Felhasználjuk s jól használjuk-e fel ezt a lehetőséget? Tudunk-e
mit kezdeni az időnkkel. amelyet nem köt le a munka; magunk
kal és egymással, amikor megszabadulunk a tennivalóktól? Vagy
pedig gyorsan el kell kábítanunk, le kell foglalnunk magunkat
valami szórakozással, tevékenységgel, nehogy szembe kelljen néz
nünk igazi magunkkal, rákényszerüljünk az igazi találkozásra
egymással?

Augusztusban sokan az évi szabadságukat töltik - ilyenkor a
kérdés még égetőbbé válik: hogyan telik el anyaralásunk?

Az ÓSzövetség a Szombatot tette szentté, az Úr napjává. A Biblia
embere úgy pihent meg, hogy részt kért és kapott az Úr pihenésé
ből. Föltekintett az égre, s Isten magasából tekintette át az életét.

A keresztények legnagyobb ünnepe a húsvét, az Úr feltámadá
sának ünnepe. Reá emlékezve tették a hét első napját az Úr nap
jává a legelső időktől kezdve. Életük idejét hozzákötötték Krisztus
halálához és feltámadásához, aki "az idő és az örökkévalóság".
Az "Úr napja" így lett a "napok urává", ahogyan írták. Szent Je
romos szerint "a vasárnap a feltámadás napja, a keresztények
napja, a mi napunk". A vasárnap a teremtés és az új-teremtés, a
feltámadás, a megváltás ünnepeként vált a hét első napjává, Szent
Ágoston szavával "a húsvét szentségévé".

Az egyházatyák azonban szívesen utaltak arra is, hogy a vasár
nap "a teremtés nyolcadik napja": az a nap, amely túl van már a
múló időn, s belenyílott az örökkévalóságba. Nemcsak visszaem
lékeztek Krisztus feltámadására, hanem előre is pillantottak a
végső feltámadásra.

Szükségünk van pihenésre, szórakozásra, kikapcsolódásra. Igazi
felüdülést azonban csak az hozhat,' hogy a napi gondokba és örö
mökbe beleágyazott életünk fölött megnyílik az örökkévalóság
horizontja: Isten gyöngéd szeretete, amely létünk kezdetétől kö
rülvesz, amely kiment minden bajból, még a bűnből és a halálból
is, s amely hazavár bennünket a végső boldogságba. Hetünk csak
akkor válhat teljessé, ha az Úr Első és a Nyolcadik napja között
telik az időnk, nyitottan Isten örök szeretetére.
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