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Mind gyakrabban lepem meg a környezetemet,

különösen az ifjabbakat, ha ilyen szavakat mondogatok

bizonyos eseményekre emlékezve, hogy nem is volt az annyi-

ra régen, legfeljebb tíz, tizenkét éve. Ennyi idő az életük fele.

Hogyne lenne ez már éppen elég régen? Én viszont „már több

tízest váltottam fel” – ismételgetem a nálam is idősebb néhai

nemzedék szavait –, ennyi az életem heted-, immár nyolcad-

része. Nem is érezhetem olyan nagyon soknak. Az idő relatív,

az egyéntől függő. A kisgyermeknek már talán a múlt hónap is

sok lehet. Istennek ezer év és egy nap pedig mindegy. Az idő

nem része az örökkévalóságnak. 

A naptári fordulónál egy kis darab törik le, és a múltba

kerül át, a fokozatosan süllyedő, homályosuló tudatba. Eddig

azt mondtuk, így van; de fordul a naptár egy lapja, egy újra

lapozunk át, és elmondjuk: „Így volt”. – Hogy volt? – kiál-

tozták valamikor a cirkuszi porond körül a nézők. Hogy volt?

– Jobb nem is emlékezni rá! Csak előre mindig: Hogy lesz?

De hát, nem ezt mondtuk tavaly is? Akkor is le akartuk a múl-

tat zárni, a feledés tengerébe akartuk hajítani, arcát az

emlékezetünkből kitörölni. Összegyűrtük a régi címlistát,

széttéptük a feleslegessé vált fényképet, váltottunk, reformál-

tunk, hitegettünk, reméltünk, csalódtunk. Már akkor kinevet-

tük önmagunkat, mert tudtuk, hogy tulajdonképpen semmi

nem változik, irreálisak a reményeink.



A homokórán, középen, a szoros csatorna átenged egy

kicsiny homokszemet, a pillanat leperdül vele, és amikor már

ezer, százezer, talán millió társához jut a múltat jelképező

alsóbb körtébe, rádöbbenünk, hogy ezt a kis szerkezetet hiába

fordítjuk meg, nincs hatalom, ami visszahozná, ami elmúlt. „A

múlt vissza nem hozható” – írták a kalendáriumra régebbi

eleink. Igazuk volt. Bánatos letargiával gyakran mondjuk: „Ha

még egyszer újrakezdhetnénk…”

Első személyre váltva leírom bizonyságtételemet: hálás

lennék nagyon, és mindent vállalnék, ha újrakezdhetném. A

terheket, csalódásokat, fájdalmakat, rettenéseket és aggodal-

makat – most annyi év után – megszépíti Péter apostol szava:

„Az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer

esztendő annyi, mint egy nap” (2Pt 3,8). 

A relatív idő fölött áll időtlen idők óta az Úr. Soha nem

kerül önmagával ellentétbe. Isten örökké változatlan, de tőlem

változást vár. Nekem változnom kell, hogy megújuljak. Nem

a naptár változik, Isten sem, de boldog igazán csak akkor

lehetek az új esztendőben, ha én változom meg. Annyival

közelebb kerülünk a változatlan és örökkön-örökké igaz

Istenhez, amennyiben változunk. Vizsgáljuk meg a változások

lehetőségének jellegét!

A változás Isten áldott

lényének bebocsátása ottho-

nomba, életembe, szívembe és

gondolataimba. Mások ide

lelket, újabbak szellemet írná-

nak, én viszont őt magát írom.

Neki szánok nemcsak „egy kis

helyet”, hanem trónusra hívom

be. Legyen övé a fő hely, őt

illesse elsőbbség! Diktáljon,

utasítson, és én cselekszem. Ez

nagy újdonság, mert eddig csak

odatártam a terveimet, hogy írja

alá! „Segíts, Uram”, mondogat-

tam szépen, akár imádság

közben. Ezentúl megkérdezem,

mint a damaszkuszi lovag: „Mit

akarsz, Uram, hogy cseleked-

jem?” Azt teszem, amit Isten

akar. Naptáramban a határidőt, a

tennivalókat vele íratom be. Ő

lesz a programozóm. 

A változás az, hogy nem

én, hanem az Úr rendelkezik.

Akkor a tervek minden pontja

összerendeződik, különben

erőlködés, kuszaság és kudarc a sorsom. Őrzi és védi a prog-

ramomat. A döntéseim, vállalásaim a Mindenhatóval nem

vakmerő kockáztatások, hanem megfontolt lépések.

Nyugodt lehetek, mert Isten rendezi az eszközt, az utat, a

társakat, a körülményeket, az érkezést és az eredményt. Égi

dallam kíséri végig az utamat. Sürgető, lüktető, pufogó

zakatolás vesz körül nélküle. Az élet gyilkos hajsza, de

Istennel minden csodálatos dolog. Így van ez, ha a magam

útját járom, de ha Isten kísér, a szférák zenéjét hallgathatom

és gyönyörű szép győzelmi himnuszokat énekel körülöttem

az angyalok kara.   

A változás magasabb fokozatú kapcsolat lesz Isten és

közöttem. 

Nem csak szórakozni járok a gyülekezetbe: ha éppen rá-

érek, ha „valami van”, ami elég érdekes, és nem „megszokott”.

Ha dagad a keblem és döngetve követelem a jogaimat, de annál

kevésbé nézek a kötelességeimre, mintha nem is lennének. Isten

ügyét hangoztatom, bár soha meg sem értettem. 

A változás az „izgalmas” újszerűség, nemes kihívás,

rádöbbenés minden dolgok kulcsára. 

Igazi verseny, mégsem versengés. Békességes,

szeretetteljes, gyengéden megvalósuló eredmény. Szinte

magától lesz meg, amíg eljut a legfelsőbb fokra. Kezemmel

nem teszek riasztó gesztust, nem csapok nagyot az asztalra.

Megragadom a gyengét, megsimogatom a félénket.

Szememmel nem szigorú homlokredők alól szórok vil-

lámokat, hanem megbocsátó szeretetet sugárzok a reményte-

lenre. Nem rovom fel a régi sérelmeket, hanem a bajok

kimondatlan okát megsejtve méltányos leszek. Mély

empátiával, csak jó szándékot és ártatlanságot feltételezve

társamról könnyebbé válik a megbocsátás. Isten szemeivel

tanácsol engem, együtt dobban hatalmas szíve az én szegény,

öreg és beteg szívemmel. 

Megkezdtük már a 21-ik század második évtizedét, las-

san. Ez az első év ebben az évtizedben. Újabb lehetőség a

változásra. Ma még csak egy üres keret, ismeretlen tartalom-

mal. Kezemhez készítve ott van minden, betölthetem a

keretet értékekkel. Ma még csak egy ismeretlen sugarú kör.

Feltételezett, valószínű és esetleges feladatokkal. Csak lép-

jek be a körbe! Induljak végre el másként, mint eddig!

Magamba szállva fohászkodom és vallok: „Uram, bánom

minden eddigi mulasztásomat, hibámat, önfejűségemet.

Segíts változni, felzárkózni melléd, és hozzád mind jobban

hasonlítani, kegyelmes Istenem!” 
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