3 gondolat az időről
Új esztendőt kezdtünk, ez alkalom, hogy elgondolkodjunk arról az értékes ajándékról,
amit csepegtetve, pillanatról-pillanatra, percről-percre kapunk Istentől. Szent Ágoston híres
mondása: „Ha nem kérdeznek, tudom, mi az idő, ha megkérdeznek, nem tudom megmondani,
mi az.” A döntő azonban nem az, hogy megmondjuk, mi az idő, hanem, hogy azt jól használjuk
fel.
Előre nézni! A Január hónap a római mitológia kétarcú, Janus nevű istenéről kapta
nevét. Ő az, aki egyszerre előre és hátra néz. Sokatmondó e kép. Az idős ember már legtöbbször
hátra tekint, a múltról beszél. A fiatal viszont előre néz, tervez és remél. Az idős az évek
haladtával úgy érzi, egyre gyorsabban rohan az idő; míg a fiatal sokszor azt gondolja, hogy az
ólomlábakon jár és szárnyakat adna neki. Az első tanács, tudjunk előre nézni, haladni! A folyó
a tengerbe fut, a szántó ember előre tekint, nem hátra, hogy egyenes-e a barázda.
Tartalommal megtölteni. Két kifejezést használunk, „múlik az idő” és „telik az idő”. A
nekünk ajándékozott, de a homokóra pergő szemeihez hasonló fogyatkozó időt töltsük meg
tartalommal, a lehető legjobban használjuk fel! Megrázó Kibédi Ervin édesanyja halála után írt
verse: „Ó mennyi mindent nem tettem meg! Még nem késő, te még megteheted.” Az idő alkalom
arra, hogy javuljunk, szomorú az, ha valaki egy szakadék felé rohan, majd abba bele zuhan. Az
idő alkalom arra, hogy gyakoroljuk a szeretetet, horizontális és vertikális szinten, embertársaink
és Isten iránt. Az idő alkalom arra, hogy munkánkat legjobb tudásunk szerint, szeretettel
végezzük, így építsünk és szerezzünk örömet!
Az idő az örökkévalóság része! Karácsonykor ünnepeltük, hogy Isten ember lett, az
Örökkévaló belépett az időbe. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az idő az örökkévaló része.
Minden percben, órában és nap mondhatunk „igent” vagy „nemet” rendeltetésünkre, de
mindnyájan learatjuk azt, amit vetettünk, búzát vagy konkolyt. Használjunk fel jól az időt, mert
nemcsak tenni lehet, hanem nyerni is: örök életet. Az ének soraival kívánok Mindenkinek
áldott, szeretetben, örömökben gazdag új esztendőt: „ez új esztendőben minden ügyeinkben
lehessünk Jézus drága kedvében.”
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