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Nézem a fehér hóesést. Megragad a pillanat varázsa, elbűvölnek a kavargó 

hópelyhek. Rövid életűek, mint minden csoda. Évente megismétlődnek e hóesé-
sek, hogy megtapasztalhassuk az isteni rendet életünkben. 

A hóeséseket nézve kérdem az ÖrökkéValót: honnan ez a mérhetetlen gazdag-
ság, honnan e kifogyhatatlan képzelet, hogy emberemlékezet előtti havazások óta 
nem akadt még két, teljesen egyforma hópehely? Az egymással ütköző és ölelkező 
hópelyhek világa részben a mi világunk is. Arcunk bármennyire is hasonlít egy-
máshoz, földi vonásaink mégis sajátosan egyediek, összetéveszthetetlenek. A mi 
életünk is folytonos kavargásban zajlik, ütközünk társainkkal, eggyé olvadunk né-
melyikükkel esésünkben, úgy érezzük, hogy mi is fentről indultunk mindannyian és 
esünk röpke életünk során a föld fele. 

Költség-haszon szemlélettel élve, megtörténik, hogy nem látjuk értelmét a hó-
esésnek. Siető világunk arra nevel, hogy „mindennek oka, célja, s valami haszna 
van”. 

Vajon mi az üzenete a hóesésnek, mi a célja egy emberi életnek? 
Hacsak az nem, hogy lelkünk épüljön és lássa a csodát, a mindennapi apró 

történések varázsát, tanuljon belőlük, érezze, hogy otthona van úgy a földön, 
mint fönt a levegőégben, ahonnan a hópelyhek is érkeznek. 

Talán arra késztet, hogy észrevegyük, mekkora öröm a kezünkre érdek nélkül 
szálló és azonnal elolvadó hópehely. Talán azt sugallja e gazdag hóesés, hogy ne 
keressük mindig a dolgok felhasználhatóságát, ne ésszerűsítsük túlságosan éle-
tünket, hanem éljünk igazi — az ÖrökkéValóhoz és önmagunkhoz is méltó — 
szabadságban. 

Talán azt üzeni, hogy munkánk gyümölcsét osszuk meg másokkal is, a velünk 
haladókkal, s csak ezután lépjünk tovább. Ekképpen gondolkodva és érezve fel-
ismerjük, hogy sohasem vagyunk, sohasem lehetünk egyedül. Hiszen milliónyi 
más hópehely velünk együtt sodródik életünk forgatagában, s így mindannyian 
pótolhatatlan részei vagyunk az Egésznek. 

Öröm lenne, ha ezt az Egészet fölfedezhetnénk a földjeinkre áldást hozó hó-
esésben, megláthatnánk minden őszinte, érdek nélküli mosolyban, baráti kézfo-
gásban, testvéri ölelésben. Lelki örömöt nyújt az a remény, hogy amikor utunk 
véget ér, és elolvadunk a Nap első sugaraiaban, létünk titkos értelme tovább foly-
tatódik, s amikor éltető nedvként felszívódunk az anyaföldben, üde zöld hajtáso-
kat táplálhatunk az Ő dicsőségére, életeink örömére! 


