
2020. január 1. Újév Szám 6,22–27; Gal 4,4–7; Lk 2,16–21  
Bene dicere 
 

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és 

kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr és adjon békességet tenéked!” 

Az új naptári év első napjára a Számok könyvében leírt szívmelengető Ároni áldás került a 
liturgikus olvasmányrendbe. Jól esik ezt olvasni, abban bízva, hogy a „jó kezdet fél siker”, s 
hogy az áldás megalapozza majd az előttünk álló új év mindennapjainak testi-lelki jólétét, 
harmóniáját. Újévkor mi is mindnyájan jót („bort, búzát, békességet”, sikereket, boldog-
ságot…) kívánunk egymásnak, személyesen vagy levélben, vagy csak úgy belekiabálva a 
világba mindenkinek a közösségi oldalakon, szebbnél szebb képek kíséretében – többnyire 
szívből és örömmel, néha viszont csak megszokásból.  
Gyerekkoromban még gyakran hallottam a „Szerencsés új évet!” jókívánságot is (szerencsét 
hozó malac és kéményseprős képek kíséretében), de nem nagyon bánom, hogy lassan 
kikopik, mert nincs értelme a szerencsében bízni, ugyanis az „Isten országa rajtatok fordul!” 
(Lk 17,21). Nélkülünk, nélkülem (!) nem valósulhat meg az Isten álma, ha én nem működök 
közre és együtt, nem tudja az Atya a világba hozni az országát, hiába született és halt meg 
Jézus. A XXI. század második évtizedét záró év kezdetén micsoda felelősség tudatosul 
bennem ismét: Isten országa rajtam áll vagy bukik (Gromon András könyve nyomán >>)!  
Méricskélem, fontolgatom magamban, hogy ez a tudat kényelmetlen vagy inkább lelkesítő 
számomra? 

Tegnap, az év utolsó napján számadást végeztünk, hálát adtunk, ma már hangolódunk az 
előttünk álló feladatokra, kihívásokra, nehézségekre, örömökre – és bizony a bánatokra, 
deficitekre is, remélve azért, hogy minél kevesebb szomorúságban lesz részünk a következő 
366 napban. Izgat a jövő, hogy vajon sikerül-e a majd a feladatokat, akadályokat, vesztesége-
ket megroppanás nélkül elvégeznem?  
Kapcsolatokban, különböző közösségekben éljük az életünket, s ezek számossága és 
minősége sok mindent elárul értékrendünkről, érdemes tehát felülvizsgálni kapcsolati 
szándékainkat, lehetőségeinket és terveinket megfogalmazni. 

 Hogyan tervezem megújítani kapcsolatomat a(z) 
Istennel, 
családommal,  
közösségem tagjaival, 
munkatársaimmal,  
(testi/lelki) rászorulókkal? 

 Kivel, milyen elszalasztott kapcsolatépítő lehetőséget szeretnék pótolni? 

 Le kell-e építenem kiüresedett kapcsolato(ka)t? 

Hová teszem ezt a listát? – azért, hogy év közben is elő tudjam venni?  

 

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged…” törekvéseidben! 
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