
HIT ÉS ÉLET

Időhiány és időtlenség

"Az idő pénz", "meghalni sem érek rá", "ki időt nyer, életet nyer", "ne lopjuk egymás
idejét", "versenyt futok az idővel", "nem tudom, belefér-e a napomba", "szánj rá egy

. kis időt", "idő van!". A mi köreinkben is gyakran elhangzanak ezek a fordulatok: mi
is időzavarban vagyunk. Sokkal több időnk nekünk sincsen egymásra, magunkra,
mint másoknak.

- Nem csupán kelet-európai vonás ez? Mintha a mi időérzékünk fejletlenebb volna.
Az ésszerű beosztásra azok a nemzetek képesek, akiknél előbb volt az idő pénz.

- Úgy vélem, az idővel való helyes gazdálkodás kifejezetten keresztény erény, hi
szen az "én időm" nem az én időm, ajándékba kapom, feladatokra, s el kell számol
nom vele.

- Szerintem éppen az a bajunk, hogy túlságosan beosztjuk az időnket, mi is csak
programozottan tudunk élni, s nem marad szabad időnk.

- így igaz! Nem tudjuk magunkat elengedni, nem tudunk felszabadulni, folyton az
óránkra nézünk.

- Azzal, hogy az idő megfordíthatatlan, óriási felelősség nehezedik ránk. Ebben a
téridőben kell valami véglegeset tennünk, valami alapvető döntést hoznunk.

- Nemcsak az a baj, hogy megfordíthatatlan, hanem az, hogy véges is. Végtelen
vágyaink be vannak szorítva a téridő végességébe. Ezt a kényszerzubbonyt nevezték
régebben siralomvölgynek.

- Az időt mi magunk töltjük ki, saját magunkkal: megélt időnk ránk hasonlít.
- Szép is ez, meg félelmetes is! Sokak számára félelmetesen kattog az idő. Én is

hallom időnként az idő monoton menetelését, napról napra, óráról órára, percről

percre folyik el az idő, s mi mindenből kimaradunk, nem történik semmi.
- Én olyankor ijedek meg igazán, ha váratlanul szabadul fel időm. Ilyenkor kap

kodok, tehetetlenkedem, nem tudok élni a szabadsággal.
- Én is félek az időtől, s rendre el is szalasztom miatta az esti lelkiismeret-vizs

gálatokat, mert nem tudnék elszámolni az idővel. Nem azért, mert lopom az időt,

hanem mert sodródom benne.
- Nem elszámolni kell az idővel, hanem cipelni kell, mint egy keresztet.
- Vannak talált idők, ajándék idők is, önfeledt pillanatok is, amikor megáll az idő.

- Meg tudjuk állítani bármikor. De ehhez időt kell szakítanunk az időből.

- A szent id ökről se feledkezzetek meg!
- Az Úr napjára gondolsz, amikor te is dolgozatokat javítasz?
- Az Úr perceire is gondolok, amikor sikerűl átkapcsolnom az időtlenbe. Amikor

elbámészkodom, elcsodálkozom, elmerülök a szépségben, az igazságban, a jóságban.
- Igaz! Vannak nagyon rövid, de intenzív idők. Az ima ideje is lehet ilyen.
- Az ünnep ideje egy kicsit hasonló az örökélet idejéhez, nem? Ha átkapcsolunk az

Ö hullámhosszára, akkor az idő nem folyik, hanem lebeg vagy megáll.
- Sajnos ez repül el a leggyorsabban.
- Az a baj, hogy mindenáron idöszerüek akarunk lenni, pedig éppen hogy időtlen-

nek kellene lennünk.
- Az időtlenség és az időszerűség összebékíthetö, Az időt szétfeszítő szeretetnek a

téridő konkrét pontjain kell megvalósulnia.
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- De hogyan tudnánk ezt sikeresebben megvalósítani? A színeváltozás helyén nem
maradhatunk, le kell jönni a téridöbe, s ott bizony gyakran elveszünk az idő-la

bírintusban. az előrerohanó idő félelmetes labirintusában.

*

Eltünödve hallgatom a beszélgetést, hiszen saját életemnek is legnyomasztóbb
terhét boncolgatja. Növekvő lelkiismeret-furdalással próbálok eligazodni a fölvető

dött kérdésekben, hiszen magam is folyton loholva, állandóan feladat-tartozásaim
átütemezését kérve küszködöm az idővel, s képtelen vagyok arra, hogy mindenben
helyesen, Isten akarata szerint használjam fel.

A keresztény hagyomány megnyugtató és eligazító választ ad mindnyájunknak.
"Okosan használd fel az időd!" - ezzel a tanáccsal fogad a nem-hívő is. Éljünk

okosabban, ökonomikusabban, jobb életkörülmények között - szervezzük meg job
ban az időnket, gazdaságunkat, hogy ne kelljen látástól vakulásig lótnunk-futnunk.
második-harmadik müszakban is robotolnunk. Okos időbeosztással valóban sok
űresjáratot, fölösleges hajszát elkerülhetnénk, az idővel való jobb gazdálkodás azon
ban még nem oldja fel alapfeszültségünket: öröklétre - tehát Teljességre - vágyó
véges emberek hogyan éljük múló mindennapjainkat?

Időnket - létünkkel együtt - ajándékba kaptuk Istentől. Többnyire mégsem okoz
igazán örömet, hiszen időnk véges - vágyaink, tenni- és örülnivalónk viszont végte
len ek. (Másképpen látjuk az unalmas, fájdalmas, alig elviselhető időszakokat - ilyen
kor siettetnénk az idő múlását, vagy akár végét is vetnénk az időnek, hogy megsza
baduljunk a fájdalom terhétöl.)

Isten azonban nemcsak a múló idővel ajándékozott meg, hanem azon keresztül az
öröklétet is nekünk ígérte. Az örökkévalóság nem korlátlanul hosszú tartama, meg
hosszabbítása az időnek, hanem az élet teljessége. Múló perceink kóstolót adnak az
örökkévalóságból, múló örömeink megízleltetik velünk a teljes boldogságot. Isten
azért adta először a véges időt, hogy ezzel felkészítsen a boldog örökkévalóságra.
Múló időnk előjátéka és előiskolája az örökkévalóságnak, az "Úr Napjának", amelyik
beteljesíti majd a történelmi időt. "Kairosz", kegyelmi idő tehát ez a mostani: felelős

döntések elé állít, hogy az időben egymást érő helyzetek sorozatában szabad és fele
lős döntéssel a jót válasszuk, igent mondjunk mindarra, ami "jó és kedves Isten
előtt", s így valósítsuk meg benső, igazi énünket.

Nem kisiskolás jópontgyüjtés ez, hanem szabad válaszunk Isten szabad szeretetére.
Isten nemcsak magunkkal, időnkkel ajándékozott meg bennünket, hanem saját Fiá
val is: a Názáreti Jézusban Isten Fia értünk emberré lett, időbeli létezést vállalt
magára, hogy maga is átélje az emberélet minden keservét és szépségét.

Az "Úr Napja" - eljött, már most, a mi napjainkban. Ezért figyelmeztet Szent Pál:
"Itt a kellő idő! Itt az üdvösség napja!" S hozzáteszi: "Jól használjátok fel a kellő időt!"

Nem lótás-futással, fejvesztett kapkodással. riadt ön sajnálattal, hanem az öröklét
hitére épülő nyugalommal. Jézus maga is legfontosabb feladatunkként fogalmazza
meg, hogy ismerjük fel a napot és az órát: fedezzük fel az idő igazi távlatait. A "most"
a fontos: az átélt pillanat minösége, nem pedig az elvégzett munka mennyisége, a
napjainkba belezsúfolt feladatok száma. Időnket át kell állítanunk erre az új krisztusi
idöszámításra, amelyik közvetlenül az Öröklétbe torkollik, minden igazán megélt
mostani pillanatban. Csak ez az idő lehet ajándéka és ígérete, előjátéka és előiskolája

az öröklétnek.
Időnknek ezt a mínöségét, igazi értelmét az ünnepek teszik láthatóvá. "Az Úr

napja" mindegyik: elcsitítjuk a zakatoló hétköznapokat, hogy életünk idejébe befo
gadhassuk "Isten nyugalmas boldogságát". Ennek fényében látjuk majd meg, hogy
elfogyó életünkben "kairosz", kegyelmi idő minden nap, minden óra.

L. L.
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