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Rembrandt van Rijn: Az irgalmas samaritánus, 1632-33
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Alapvetés
EMBERI ÉS JÉZUSI VISZONYOK
„Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt és ezt kérdezte: Mester mit tegyek, hogy elnyerjem az
örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így
válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből és
felebarátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont
igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: de ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki:
egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután
félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta,
elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra
utazó szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött
sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte.
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még
ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók
kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is
hasonlóképpen cselekedj.” Lukács 10, 25-37
Úgy történt, szeretett Testvéreim, hogy amikor először álltam a bajai szószéken, ezen Ige
alapján hangzott az Igehirdetés. Utána néhány héttel megválasztottak a gyülekezet
lelkipásztorává. A mögöttünk lévő több mint 20 évben többször előkerült az irgalmas
samaritánusról szóló példázat. Nem úgy voltam, nehogy azt tessenek gondolni, hogy az
egykori sikerre való tekintettel később is elővettem, szó sincs erről. De úgy vélem, és ebben
egyre inkább csak megerősödöm, hogy vannak a Szentírásban olyan alaptörténetek,
amelyekről lehet, hogy az itt ülők közül többen maguk is el tudnának mondani egy prédikációt,
mert annyira ismerős már. Mégis szükséges újból és újból ezekkel az alapvető igazságokkal
találkoznunk, beszélgetnünk róla, mert meggyőződésem szerint, amikor ezek a régi történetek
a Lélek erejéből újból megelevenednek, akkor nagyon élesen és nagyon világosan hatnak az
életünkre, erősítenek és támogatnak bennünket. Dilemmáztam egy kicsit, hogy ma előhozzame ezt a történetet, de aztán végülis magával ragadott megint. Ezen a ponton egy kicsit hadd jöjjek
le a földre. Amikor olvasom Jézusnak az Igehirdetését, nevezetesen egy példabeszédet, akkor
az van bennem igazából, hogy még nagyon sokszor prédikálhatok majd, ha az Isten éltet; de
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soha nem fogok úgy, mint az Úr Jézus Krisztus. Higgyék el, ez engem nem terhel meg, hanem
éppen ellenkezőleg, felszabadít, hogy mindig van egy olyan modell, van egy olyan minta, amire
érdemes odaﬁgyelni. A Jézusi prédikációk lenyűgözőek, legfőképpen talán azért, mert igazából
különösebb kommentárt nem is igényelnek. Így történetesen a példázatok szinte önmagukban
hatnak.
Engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit összehasonlítsam az ókor két nagy személyiségét.
Nem azt mondom, hogy a kettő egyenlő, szó sincs róla, de bizonyos vonatkozásban lehet
párhuzamot vonni közöttük. A görög ﬁlozófus Szókratész, s az Úr Jézus Krisztus. Mind a két
emberről el lehet mondani, hogy nagyon okosak voltak. Az is meglehetősen közismert, hogy
mind a ketten éltek és haltak is az igazságért. Azt is el lehet mondani mindkettőről, hogy
egyikőjük sem írt le egyetlen olyan sort, ami tőle származna egész biztosan, és megmaradt.
Mind a kettőnél a tanítványai voltak, akik leírták a szavaikat és gondolataikat. Az is elég
közismert, hogy mind a ketten erőszakos halállal fejezték be az életüket. És amit én most a
legfontosabbnak tartok, és ami miatt ezt az egészet elmondtam, hogy mind a ketten, amikor
megnyilvánultak, a dialógus formát, a párbeszédet keresték és találták meg. Valójában mind a
kettőnek az élete párbeszéd volt. Szókratész, ahogy elmondják róla Athén utcáit járta, és úton,
útfélen beszélgetett az emberekkel. Jézus is bizonyos értelemben urbánus alkat volt. Ő is
elsősorban az emberi együttélésnek minősített helyén, a településeken, városokban találkozott
emberekkel, miközben ő maga is úton volt és beszélgetett. És ezek a Jézusi beszélgetések,
történetesen az irgalmas szamaritánusról szóló példázat is egy kerettörténetbe illeszthető. Egy
konkrét dialógus zajlik Jézus és egy törvénytudó között. Jézus lénye valójában egy párbeszéd az
emberrel. Rajta keresztül tudjuk és érezzük, hogy maga az Isten az, aki az Ő Fiában eljön
közénk, belép életünk tereibe. Részt kér kérdéseinkből, problémáinkból és beszélget velünk. A
dialógus olyan beszélgetés, amikor bizonyos értelemben két egyenrangú fél szót ért, szót talál
egymással. Megnyílnak egymás előtt, odaﬁgyelnek egymásra, és ebből a találkozásból,
beszélgetésből egészen rendkívüli dolgok történnek. Bizonyos értelemben igaz, hogy két
egyenrangú fél beszélget egymással. De valójában mindnyájan érezzük, hogy ott van Jézusnál a
többlet, amit Ő elrejt, amit nagyon tapintatosan nyilvánít ki. Sőt a beszélgetőtárs észre sem
veszi, csak a végkicsengésben érti meg, hogy Jézus valami többre szeretné őt elvezetni, valami
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több igazságra, mint amit ő saját magától meg nem értett.
Ezt a dialógus készséget azért szeretném hangsúlyozni, mert ha jobban belegondolunk a
párbeszédre való készség és ennek a gyakorlata, hiányzik ebből a világból. Meggyőződéssel
mondom, hogy az élet legkülönfélébb fórumain szinte csak kinyilatkoztatások, monológok
hangzanak el. Lehetne olyan területeket mondani, ahol ez egészen nyilvánvaló, de maradjunk a
hétköznapi helyzeteknél. Amikor beszélgetünk egymással, nagyon sokszor észre sem vesszük,
hogy mi is csak fújjuk a magunkét. Amivel csordultig van az életünk, a szívünk az jön ki
belőlünk. S az életnek a legérzékenyebb, de ugyanakkor a legfontosabb területét hadd
mondjam, nagyon sokszor a legközvetlenebb viszonyrendszerünkben, a családi dolgainkban is
ez történik. Kinyilatkoztatjuk az igazságot. A férj a feleségnek, a feleség a férjnek, a szülő a
gyermeknek, a gyermek a szülőnek, és még sorolhatnám a különféle viszonyokat. A legtöbb
fórumon - beszélhetnék munkahelyről, piacról, utcáról, bíróságról, kórházról, parlamentről mindenhol legtöbbször ez történik, a kinyilatkoztatás. Elfogyott a készség arra, hogy
odaﬁgyeljünk, meghallgassuk a másik embert. Jézus egyfelől embertárs, beszélgetőtárs,
másrészt az Isten Fia. Számomra csodálatos, hogy az Isten Fia önmagát egyenlővé teszi velünk.
Van türelme, van ideje, azért, hogy megálljon és meghallgasson bennünket. Jézus nem kioktat,
nem lekezel bennünket, nem intéz el egy kézmozdulattal, belevágva a szavunkba.
Végighallgatja az embereket, mint ezt a törvénytudót is, meg bennünket is, akik sokszor
okoskodunk, mert úgy gondoljuk, hogy már egészen jól ismerjük a dolgokat. Adott esetben a
Bibliát, adott esetben az életnek a praktikáit. Sokszor úgy van velünk, hogy még a jó Istent is ki
tudjuk tanítani arról, hogy bizonyos dolgokat miként kellene intézni. Jézus türelemmel
meghallgat és válaszolgat a kérdéseinkre. Talán így is lehet fogalmazni: igen nagy előszeretettel
alkalmazza az egyik legkedveltebb műfaját, amit nevezhetünk példázatnak, vagy pedig
példabeszédnek.
Mikor az ember ezeket a történeteket hallja, akkor egy kicsit úgy érzi magát, legalábbis
én így vagyok ezzel, mintha moziban lenne. Peregnek előttem az események és a történések.
Érdemes összeszámolni, hogy Jézus eme példázatában szinte kizárólagosan igéket használ.
Ment, meglátta, ezt csinálta, ez történt vele, fut a ﬁlm a vásznon. Szinte alig használ
Jézus jelzőket. Csak mondja a történetet, amit nem kell értelmezni, amit mindenki megért.
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Látszólag úgy tűnik, hogy ebben a történetben mi nem vagyunk ott, nem rólunk szól. Ellenben
egy bajbajutott emberről, továbbá rablókról, szól papról, meg templomszolgáról és egy
szamaritánusról. Igazából azt sem tudjuk, hogy ki az a szamaritánus. De azért egy idő után,
hogyha engedjük, hogy a történet beszélni kezdjen, akkor észrevesszük azt, hogy miközben
Jézus látszólag elidegenít bennünket, így valójában mégis felszabadít arra, hogy a történet
szereplőiben meglássuk saját magunkat. Meglássuk például magunkban azt, ami ott van ebben
a törvénytudóban, meg bennem is nagyon sokszor. Tudniillik nagyon szeretem azt, hogyha
igazolva látom magamat. Nagyon szeretem azt, amikor mások visszaigazolnak engem, a
dolgaimat. A törvénytudó is ezt várja Jézustól. És tetszenek tudni úgy szokott lenni velünk,
hogy az Úr Istennel kapcsolatban is nagyon sokszor ezt várjuk, hogy Ő igazolja vissza a mi
dolgainkat. Ahogy mi látunk dolgokat, ahogy mi megéljük a hitünket, az jó, az helyes. A
törvénytudó igazából ezt szeretné. Egy elméleti vitát Isten és ember kapcsolatáról. Aztán
kiderül, hogy Jézus ebből a helyzetből nagyon tapintatosan, de mégis egyértelműen szeretne
kimozdítani bennünket. Az önigazságunkból, abból a téves képzetünkből, hogy mi már célnál
vagyunk, mi már a hit dolgát nagyon jól tudjuk. Midőn Jézus története elkezd élni bennünk,
akkor alapvető dolgok kérdőjeleződnek meg.
És akkor lássuk azt, ami igazából izgalmas, hogy a történet melyik szereplőjével tudjuk
azonosítani magunkat? Én vállalom a magam részéről szeretett testvéreim, hogy az önigazolást
váró törvénytudóval. Én is szeretek okoskodni. Lehet, hogy ez feltűnik másoknak, a közvetlen
környezetemben lévők erre fel is szokták hívni a ﬁgyelmemet, hála Istennek. Én is várom a
visszaigazolásokat.
A történetben van egy nagyon tragikus szereplő, az az ember, akiről csak annyit tudunk meg,
hogy úton volt, aztán a rablók kifosztották és félholtan otthagyták az út mellett. Azt gondolom,
hogy ebben a világban - bár lehet, hogy ezt konkrétan nem fogalmazza meg - valójában a
legtöbb ember valahogy így van. Aki azt érzi - én vagyok az, akin átgázolt az élet, én vagyok az,
akit kifosztottak, én vagyok az, aki az életben lerobbantam és tönkrementem. Én vagyok az, aki
a szülői háztól nem azt kaptam meg, amit meg kellett volna kapnom, én vagyok az, akinek
a gyermekkora zaklatott és hányatott volt. Én vagyok az a ﬁatalember, aki nem találja
meg a helyét ebben a világban, próbál beilleszkedni, de mégsem sikerül. Én vagyok az, aki
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huszonévesen még nem tudom, hogy mit kezdjek önmagammal, mit kezdjek az élettel. Csak azt
látom, hogy mindenki lehúzni, lenyúlni szeretne engem. Én vagyok az a munkavállaló, akit
tönkretesznek. Tönkretesz a munkahely, a kollégák, a főnök. Lehúzzák a hetedik bőrt rólam az
adópolitikával. Én vagyok az, akit átvágnak az élet legkülönfélébb fórumain, mert mindenki
csak belőlem szeretne élni. József Attilát idézem, nem először, s nem utoljára: „Nem emel föl már
senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj ﬁadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva.” Én vagyok
az áldozat a családi életben, a házaséletben, engem csaltak meg, engem hagytak el, engem
kerülnek el a gyermekeim, nem nyitják rám az ajtót. És nagyon hosszan lehetne mondani, ami
olykor kibukik belőlünk, máskor talán csak úgy látensen, de nyomja és terheli az életünket. Az
emberek igen jelentős része így éli meg az életét, áldozat vagyok ebben a világban. Lehet, hogy
úgy, mint a történetben.
A rejtekükből, de elő-elő szoktak törni a rablók, a gengszterek, akik arra szakosodtak, arra
tettek fel mindent, hogy a másik embert tönkretegyék. Azt mondja egy teológus, hogy a rablók
világában élünk és ez a világ valóban ilyen. Farkastörvények uralkodnak, itt tényleg el lehet
mondani, hogy nagyon sokan prédaként tekintenek ránk, és megpróbálják az életünkből, amit
csak lehet elvenni, nemcsak a pénztárcánkból, abból is nagyon sokan, de az élet egyéb
vonatkozásaiban is. Egy gengsztervilág az, amiben élünk és ez a magyar társadalom többek
között ettől szenved, ezért beteg. Azt hiszem, hogy nagyon sokan tudnánk társadalmi
diagnózisokat, családi problémákra megoldásokat, terápiákat mondani.
A továbbmenők, a némák, a fejüket elfordítók társadalma jellemző mireánk. Nem ütjük az
orrunkat mások dolgába. Tetszenek tudni ez egy olyan törvényszerűség, egy ördögi kör, hogy
miközben azt gondoljuk, hogyha befogjuk a szánkat, mert akkor jobb lesz nekünk, valójában
ezzel még több lehetőséget, még több teret adunk másoknak, akik gazemberek, akik az emberi
életnek a pusztítását munkálják.
Nagyon sokszor beszélek arról, hogy felelősek vagyunk embertársainkért, egymásért. Mégis a
legszomorúbb az, amikor azt mondják nekem, hogy az egyházam hagyott el, a papom ment el
mellettem érzéketlenül. Ismét hadd utaljak Rembrandtra, ő is megfestette ezt a példázatot. A
képen nyilvánvalóvá tette az egyház kritikáját. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor a pap elmegy a
bajbajutott ember mellett és a kezében van egy könyv, nevezetesen a Biblia. Tetszenek tudni ez
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A leginkább lélekromboló dolog, és természetesen pellengérre lehet állítani a lelkészeket.
Akinek több adatik, attól több kívántatik meg. Szépen tudtok énekelni zsoltárokat, meg
imádkozni is szépen tudtok, vasárnap felöltöztök szép ruhába, elmentek a templomba, de
konkrét helyzetekben, amikor nekem szükségem volt rátok, akkor hol voltatok? Azok, akik
továbbmennek talán érzéketlenül, az is lehet, hogy rossz lelkiismerettel, valójában semmi mást
nem tesznek, mint ezt a nyomorúságos világot és benne az embert hagyják a
kiszolgáltatottságában. És úgy gondolják, lehet, hogy ők ebből kimaradnak, mert megússzák,
de valójában meghasonlik az életük, valójában a küldetésük és a megbízatásuk semmivé lesz.
Kivel lehet azonosítani a samaritánust? Legyünk nagyon óvatosak. Egy vallomást engedjenek
meg nekem, már a napokban elkezdtem egy kicsit lélekben készülni az adventre és e történet
kapcsán az jutott eszembe, hogy adventtől karácsonyig meg tetszenek látni, - ezt a média
százszoros felületen fogja demonstrálni és sugározni - hogy nagyon sok irgalmas samaritánus
lesz ebben az országban. Nagyon sok segélyszervezet, karitatív szervezet, önkormányzat és
lehetne mondani mindenféle közösséget. Érdekes módon mindig egy évben ugyanakkor,
advent első vasárnapjától karácsonyig. De kérdezem, hol vannak az irgalmas samaritánusok év
közben, az év többi tizenegy hónapjában?
Nem könnyű - nehogy bárki is azt gondolja - az a szolgálat, amit ez a samaritánus végez. A
történet szerint azonban ő nem PR, nem marketing tevékenységet végez, nem a Jó Istenre
kacsintgat, hogy látja-e, ő éppen most mit tesz. Ő azt teszi, ami a szívéből, a bensejéből
következik, meglátta, megszánta, odament, bekötözte.
Szeretett Testvéreim csöndesen, adott esetben a háttérbe húzódva. Ahogy hallottam, állítólag a
szociális területen azt tanítják, hogy az a jó segítő, akit egy idő után az, akin segített, akit
támogatott, talán meg sem ismer, nem is köszön rá, de az élete helyrejött és tovább tudott menni
és meg tudott újulni. Nem könnyű Jézus szavait komolyan véve, úgy adni, hogy ne tudja az
egyik kezed, mit tesz a másik. A jót nem csak cselekedni, hanem elfelejteni azt, hogy tettük. És
kimondani azt, amit mi reformátusok oly sokszor elmondunk: Dicsőség Istennek! Azért, hogy
megtehettük, dicsőség a Mindenható Istennek. Nem Krisztus központú ez a Jézusi példázat, de
azért mégis úgy gondolom, hogy nem veszek erőszakot, ha azt mondom zárszóként, hogy
valójában ebben az odahajolásban, az életünknek a meglátásában, a könyörületben és az
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irgalomban ott van az Úr Jézus Krisztus. Elsősorban nem önmagáról mondja ezt a példázatot.
De kétségtelenül igaz, hogy aki odahajol hozzánk, lehet, hogy látszólag egy idegen. Jézus
nagyon sok ember számára alapvetően idegen, más, mint aki én vagyok, más az ő világa, más az
én világom. De a csoda az, hogy ez a más, meglát, lehajol és a könyörületébe fogad. A történet
úgy zárul, hogy Jézus Krisztus azt mondja: „eredj el és te is ekképpen cselekedjél”.
Ha csak társadalomkritikát, meg az emberi életekről való kritikát akart volna az Úr Jézus
elmondani, akkor a történetet úgy mondta volna el, hogy mindenki elment a bajbajutott ember
mellett és akkor azt mondhattuk volna, hogy igen, ilyen az élet. De Jézus nem ezt szeretné,
hanem Jézus bennünket szeretne megszólítani és szeretne azoknak az oldalára állítani, akiktől
igazából nem kívántatik meg sok, csak az, hogyha átélte, ha megkapta a jót Istentől, akkor tegye
és gyakorolja maga is. Nem a világot kell megváltani és nem minden embernek a gondját, baját
kell a nyakunkba venni, csak azt, aki ott van előttünk, csak egyet, akibe lehet, hogy belebotlok.
Nem elkerülni, hanem megszánni és lehajolni hozzá. Ez az Istentisztelet. Jézus burkoltan, de
erről beszél. Istentisztelet: imádni Istent és konkrét módon tenni a jót. Szeretni a másik embert
úgy, mint magamat. Adja a mi Urunk, hogy egyrészt így testületileg, mint gyülekezet és úgy is,
mint egyének, mint ennek a közösségnek a tagjai, ezzel a Jézus-i modellel tudjunk elmenni, és
engedjük, hogy a Krisztusi Igék az ő lelke által életté, valósággá váljanak az életünkben. Ámen.
Bán Béla
református lelkész
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A madár ábrázolások a FONI festő szakkörön készültek:
Hurtony Zoltán, Keresztes András, Tóth Zsolt
14

Közösségben
A közösség értéke: a hatása
Had alakítsam át a címet mindjárt arra, hogy: ”a keresztyén közösség értéke”.
Meggyőződésem, hogy a közösség akkor értékes, ha jó a hatása. Ha jól hat a környezetére. A jó
hatáson én a gyógyító hatást értem. Ma annyiféle – és nem föltétlenül pozitív - élmény,
impulzus éri az egyes embert mindennapi élete folyamán, hogy nagyon erős hatásra van
szükség, ami ezt ellensúlyozni tudja. Ezért van komoly szerepe a közösségeknek, ahol
összegződhetnek azok az értékek, amelyek ellensúlyt adnak, vagy egyenesen gyógyítani
tudnak. A szeretetszolgálatban szolgáló, dolgozó munkatársak valóban erre hívattak el.
Az Akarat
Vajon mikor jó a hatása egy keresztyén közösségnek? Mindenekelőtt akkor, ha adni akar. Jól
tudom, hogy a mai kor embere sokkal inkább a fogyasztásra szocializált, hiszen minden úgy
van kitalálva, hogy az egyén, a vásárló személyes kielégülését szolgálják. A lényeg a
szükségletek kielégítése, és annak gyorsasága. Ennek is meg lehet a maga negatív hatása,
amikor meglehetősen önzővé, radikálisan individuálissá formálja az óvatlan embert és közben
erodálja az emberi kapcsolatokat is. Nos, ebben a helyzetben kell ez a másfajta szemlélet és az
ebből fakadó cselekedet, amely egyértelműen adni akar. A szentírás őrizte meg azt a pillanatot,
amikor a szélesebb tanítványi kör azzal az örömmel érkezett vissza a küldetéséből,
szolgálatából Jézushoz, hogy „Uram még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk a Te
nevedre.” (Lk. 10, 17) Ma is sokat számít a koniktusok oldása, a reménytelenség, vagy az
egyedüllét gyógyítása, az emberi ﬁgyelemnek és szeretetnek a minél egyértelműbb, és a másik
ember számára megtapasztalható és ezért gyógyító formája.
A cél
Természetesen ahhoz, hogy adni tudjon a közösség, és mindezt rendszeresen tegye, - és nem
csak fellángolás szerűen (mondjuk egy karácsonyi szeretet kampány részeként)
nélkülözhetetlen, hogy ez is legyen az egyik célja. A cél azt kívánja, hogy utat tervezzek az
eléréséhez. Ehhez a célhoz igazítom a tevékenységemet. Különös adomány, hogy amikor az
embernek, közösségnek célja van, akkor értelme lesz az életnek, szolgálatnak, munkának.
A szociális területen szolgáló emberek adnak, sokat adnak a munkájukkal. Jó az, ha ezt
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ugyanakkor közös célnak is tudhatják, tarthatják. Az előbbi történet őrizte meg, hogy a
hetvenkét tanítvány azzal a céllal ment el, járta be a városokat, falvakat, hogy gyógyítson,
békességet teremtsen az emberi életekben és tanítson. Sikerekkel, elért eredmények
beszámolóival tértek vissza Jézushoz. Lelkesedtek. Amit kellett elérték, sőt még többet is. Tehát
megérte a fáradságot. Az hogy ma mivel tud egy közösség a legtöbbet adni, az azon a
környezeten és korszakon múlik, ahová, és amikor a küldetése szól.
A tartalom
Meg a tartalmon. Hiszen csak akkor tudok adni, ha van is mit adjak. Az előbb idézett történet
arról is beszámol, hogy Jézus hálát ad: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy
elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.
Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya,
csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta:
„Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.” (Lk. 10,21-24) A keresztyén közösség mindig
„szerencsés” helyzetben van. A tartalmat maga a név adója Jézus Krisztus adja. A tartalom
keresztyén létünkből fakad, ha az nem csak formalitás, hanem valóban a tartalomról szól. A
tartalom az, amit magammal viszek, amit át tudok adni a másiknak. Ez az a plusz, ami
megjelenik, bármi is a foglalkozásom.
A hogyan…
Hogyan adjunk? Egész életünk kommunikál. Nem csak szavakkal, de a mosollyal, a
mosolytalansággal, a mimikánk, a mozdulataink, hangunk tónusai hatnak azokra, akik között
élünk. Kiss Urlich jezsuita atya írta a kommunikációról, hogy az az Ex-kommunikáció
ellentéteként (ami kiközösítést jelent) a „közösítés” művészete. Nekünk, akik keresztyén
közösségben élünk szolgálunk és adni akarunk, mert ez a célunk, és van is mit, létszükséglet,
hogy úgy tegyük, hogy azzal kommunikáljunk és ne ex-kommunikáljunk. A keresztyén
közösség értéke a jó hatása, ami elsegíti a környezetében élőket az Istennel való
kommunikációra azzal, amit és ahogyan adja.
Csoma Áron
református lelkész, tréner
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Kötelékek
Reformációi gálaest - 2014. október 19.
REFORMÁCIÓ ÉS CSALÁD
Az Úr Isten rendkívül aktuális kérdéseket hoz ma elénk egy olyan témával kapcsolatban,
amelyet az Ő kegyelméből nagyon régóta forgatok a szívemben.
Nem készülök sem teológiai, sem történeti, sem családszociológiai eszmefuttatást tartani. Nem
fejtegetném Kálvin vagy Luther gondolatait, és hogy azok miként fejlődtek a későbbiek során,
nem beszélnék szociológiai szempontból mai magyar társadalmunk széteső családjairól sem,
hiszen a statisztikákban mindezt nyomon követhetjük. A saját portánk előtt szeretnék
sepregetni. Nem a szélesebb értelemben vett társadalomhoz szólok most, hanem saját
egyházainkért, közösségeinkért, gyülekezeteinkért, családjainkért érzett felelősségtől
vezérelve szeretnék bizonyságot tenni testvéreim előtt keresztyén férjként és apaként.
Számos gyülekezeti taggal és presbiterrel, lelkipásztorral beszélgetek folyamatosan, és
ezekből a lelki gondozói beszélgetésekből kezd kirajzolódni előttem, hogy mennyi alapvető
tanításbeli fogyatékkal rendelkezünk mi keresztyének közösségeinkben és családjainkban
egyaránt. A magyarázat és a megértés hiánya pedig drámai hatással van a családokra. Rengeteg
panaszt hall az ember apákról, anyákról, hálátlan gyermekekről, unokákról, menyekről,
vejekről. Óriási drámák zajlanak magukat keresztyénnek nevező családokban is, a meg nem
értettségtől kezdve, a kommunikáció- képtelenségen át egészen a hűtlenségig. Nemcsak a
családok széteséséről szeretnék beszélni, hanem az azt megelőző lelki folyamatokról. Amikor
ilyen témájú beszélgetésekben elhangzik néhány bibliai igazság, és amikor a panaszkodó
beszélgetőtárs hirtelen rádöbben arra, hogy valamit nem tett az Ige mérlegére.
A reformációnak pontosan ez az egyik legfontosabb üzenete. A reformáció éppen ezzel az
elképedéssel kezdődött. Luther kinyitotta a Bibliát és abban nem azt látta, ahogy ő élt. Elképedt
azon, hogy más van az Igében, mint amit ő gondolt, tanított, ahogy élt. A reformáció mindig oda
vezeti vissza az embert, hogy kinyitja a Bibliát, valaki megmagyarázza, és ő kezdi megérteni a
Szentlélek üzenetét: te nem így élsz. Így van ez egy-egy családi botránynál, koniktusnál is; a
terhet az Ige mérlegére téve a család ráébred: mi nem így élünk. Ma a keresztyén családok
életében erre a reformációra van szükség. A saját életemben is, a családom életében is szükség
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van a szemek és az értelmek megnyílására. Sajnos ma is rengeteg keresztyén család szenved
attól, hogy a tanítás nem vezet végig, „csak” Krisztus keresztjéig. Nagyon kevés eligazítás
hallatszik arról, hogy miképpen kell megélnünk, odaélnünk a hitünket a mindennapjainkban a
családunk és az embertársaink elé. Számtalan igehirdetést hallhatunk arról, Krisztussal kell
járni, Benne hinni, Vele közösségben élni, arról azonban jóval kevesebbet hallhatunk, hogy
mindezt hogyan.
Ma, testvérek, a keresztyén családok tele vannak ezzel a kérdéssel: hogyan? Értem én a
prédikációt, értem én, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát, de hogyan vonatkoztassam én ezt a
saját életemre? Mi következik ebből az én feleségemre, a gyermekemre, a koniktusainkra
nézve, amiket tegnap sem tudtunk megbeszélni… Hadd legyen a mai nap legfontosabb üzenete
a hogyan.
Sokszor éljük meg azt, amit Nehémiás könyvének 8. fejezetében olvashatunk, amikor Ezsdrás
felolvassa a törvénykönyvet. Mit csinál a nép? A nép zokog, a papok csitítják őket: ne sírjatok. A
nép sír. Miért? Mert megnyílik a szemük és rádöbbennek, hogy nem úgy éltek, ahogy Isten
rendelte. Azt olvassuk, hogy szakaszokra osztották a törvénykönyvet és úgy magyarázták,
hogy a nép megértette. Értitek, hogy micsoda felelősségünk van nekünk, akik már kóstoltuk az
élet vizét, és tudjuk, hogy az milyen? Úgy kell magyaráznunk, hogy a nép megértse. Azt hiszem
ez az egyik legfontosabb üzenete a reformációnak, ezért lett többek között magyar nyelven
lehetőség a Bibliát olvasnunk. A reformáció legfontosabb üzenete éppen ez: úgy kell
magyaráznunk, hogy azt a nép megértse, és magára vonatkoztassa. Nem elvont
teologizálásokra van tehát szükségünk, hanem nagyon is élő és megelevenítő magyarázatokra,
amelyek eredménye pontosan ez a rácsodálkozás, hogy eddig én nem így éltem. Az az
elképedés és az az elborzadás, hogy micsoda veszélyben forgott az életem, és ha nem
találkozom Krisztussal, ha nem változtatok, ha nem újítja meg az életemet a Szentlélek, akkor
elveszek. Ennek a rácsodálkozásnak az eredménye a sírás és a zokogás, és amit a Nehémiás 8,13 –
ban olvasunk: „…másnap is elmentek, a családfők másnap is elmentek Ezsdráshoz, hogy még jobban
megértsék a törvény szavait”. Nem kellett kényszeríteni őket, egyszer megkóstolták,
szembesültek azzal, hogy mit jelent az Ige mérlegére állni. Innentől kezdve folyamatosan hajt a
kíváncsiság: „mit akar ma nekem mondani Isten?”. A reformáció hajtóereje éppen ez volt, hogy
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akinek kinyílik a szeme, és ennek nyomán rádöbben arra, hogy mennyire nem az Isten Igéje
szerint élt, és megkóstolja az Igét és az Ige ízét, az aztán minden nap szeretne belőle kóstolni, és
az által folyamatosan épülni és növekedni.
Nekünk megadatott az egyetlen forrás, amely teljes mértékben elégséges számunkra és
valamennyi kérdésünkre választ ad.
A reformáció egyik alapigéje a kútásás. Mózes első könyvének 26. fejezetében olvassuk: „Majd
ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála
után a ﬁliszteusok betömtek, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket.” 1Mózes 26,18.
Nekünk, akiknek megadta az Úr Isten, hogy megérthessük az Igét, és segített kiásni ezt a gazdag
hagyományt és a tanítást, nekünk ez olyan örökségünk, amit nem hagyhatunk újra betömni. Aki
egyszer megkóstolta az ezekből fakadó élő vizet, többé nem akar más kúthoz folyamodni.
A reformáció során és a következő századokban számos értékes tanítás gyűlt össze például a
családról, fontos ezeket megeleveníteni.
A reformáció alapvető tanítása a sola scriptura (egyedül a Szentírás).
Lényeges tanítása, hogy életünk és családunk életének minden mozzanata (nem csak spirituális
értelemben) a Szentíráson kell, hogy alapuljon. Ez az egyik legfontosabb tanítás, amit a
reformátoroktól megtanulhatunk. Ők példamutató módon arra törekedtek, hogy életük
minden részletét az Ige alá rendeljék. A reformátorok ma is elevenen ﬁgyelmeztetnek és
emlékeztetnek arra, hogy életünk minden mozzanata alá van-e rendelve Krisztus uralmának.
Nézzük meg, hogy a család tekintetében mit jelent az Ige alá rendelés. Hadd hozzam az egyik
legfontosabb Igét a családdal kapcsolatban, Mózes első könyve 18. fejezetéből: „Mert őt
választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után ﬁainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr
útját, cselekedjenek az igazságnak és jónak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért
Ábrahámnak.” Ábrahámot így választotta ki az Isten. Nem gyülekezetek plántálására, nem arra,
hogy népeket térítsen, egyházat alapítson. Hogy tette nagy néppé? Megparancsolja ﬁainak,
háza népének, hogy őrizzék meg az Úr útját. Ennél fontosabb parancs ma a keresztyén családok
számára nem létezik. Magad után tanítsd a ﬁaidat, parancsold meg ﬁaidnak, házad népének,
hogy őrizzék meg az Úr útját. Tesszük-e mi ezt? Ilyen értelemben fogjuk-e fel a családunkért
érzett felelősséget? Azt gondolom ma is az a férﬁ legfontosabb szolgálata, hogy tanítsa a háza
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népét. A férﬁnak nagyon sokfajta szolgálatot és felelősséget ír elő a Biblia. Felelősséget a
családom iránt, a feleségem iránt, a gyermekeim iránt, a gyülekezetem iránt, a munkám iránt.
Nagyon sok keresztyén család malomkövek között őrlődik: melyik felelősség, melyik
szolgálat az első. Mit mond ilyen esetekben a Biblia? Adunk-e segítséget a családoknak?
Erősen bibliai téma a munka és a család összebékítése is. A 19. Zsoltárban azt olvassuk: az Úr
törvénye tökéletes. Ez azt jelenti, hogy az Úr Isten által rendelt kötelességek között nincs
koniktus. Nagyon sok férﬁ küzd azzal a problémával, hogy legyen munka és megélhetés,
ugyanakkor egy óra jut a gyerekekre, akik így apa nélkül nőnek fel. De Isten törvénye akkor is
tökéletes! Isten nem rendel olyan kötelességeket, amelyek egymással súlyos koniktusban
állnak, ha koniktusban állnak ott baj van. Valahogy félrenézted a prioritást, valahogy
félrenézted a sorrendet. Mi a sorrend? A sorrendet koncentrikus körként kell elképzelnünk.
Az első mindig az, hogy a te kapcsolatod Krisztussal rendben van-e. „Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod”-bennem ez az első kör. És ha ez rendben van, akkor mehetünk
tovább.
De a második kör – ez nagyon fontos és sok keresztyén család életében nagy félreértések
forrása – hogy az embertársaim közül ki a legfontosabb számomra.
A férﬁember számára a legfontosabb kapcsolata: a felesége.
Hiszen a megszentelődés a feleségemmel kezdődik. Nem vagyok egy test senkivel. A Biblia azt
mondja: „…lesznek ketten egy testté”. Egyetlen emberrel kapcsolatban mondja ezt a Biblia, és
ez a feleségem. Sem szüleimmel, sem a gyermekeimmel kapcsolatban nem olvasunk ilyen
kijelentést.
Vajon a mi életünkben és a mi családunkban – a férﬁakhoz szólok elsősorban – a feleségem-e
az első, azokban a szolgálati felelősségi körökben, amelyekről itt beszélünk? Valóban értjük-e
Isten Igéjét, tudjuk-e Isten mérlegére tenni a mi életünket? A feleségemnek kell lennie a
legfontosabb szolgálatnak az életemben, ezt nem lehet átugrani! Merem-e azt mondani, hogy
ilyen diakónus vagyok a gyülekezetben. Ha elhervadnak és elszáradnak életek a családomban,
akkor az nem hiteles diakóniai szolgálat. Nem lehet átugrani a felelősséget. Tisztában vannake a mi családjaink azzal, hogy mi a házasság célja?
Én azt gondolom az alapige az a Róma 8,28. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott,
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azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen
elsőszülött.” Mi tehát a házasság célja? Hasonlókká lenni az Ő Fia képéhez. Talán ez a
legfontosabb Igevers a Bibliában a házasságról, mert ez mutat rá a házasság céljára. A
házasságnak nem az a célja, hogy kis mennyországot hozzunk létre a feleségemmel itt lent, egy
olyan feleséggel, aki majd minden igényemet kielégíti. Ez Hollywood, a Biblia nem erről beszél.
A feleségem nem arra lett teremtve, hogy minden igényemet, elvárásomat kielégítse. Hány
családban él a férj ebben a tévképzetben! Van valaki, aki minden igényemet ki tudja elégíteni:
Krisztus! A családok sokszor azért esnek szét, mert olyan dolgot várunk a másiktól, amire ő nem
lett teremtve. A házasság célja tehát az, hogy kiábrázoljuk Krisztust. Ha megkérdezünk egy
ﬁatalt, miért szeretne elvenni egy lányt, a következő válaszokat adja: „mert szép, nekem tetszik,
nekem jó lesz, közös az érdeklődési körünk, én azt gondolom, hogy majd jól el fogok tudni vele
beszélgetni, … én, én, én. Nekem tetszik, nekem jó lesz. Pontosan ez az én-központúság az,
amelyből nagyon sokan nem tudnak kitörni. De a feleségemet azért veszem el, mert Isten elhív
engem, hogy letegyem az életemet a feleségemnek. A cél az, hogy Jézust kiábrázoljuk. Mit jelent
Jézus ebben a kiábrázolásban? A feltétel nélküli szeretetet. Ha nincs meg ez a felismerés, akkor
nincs feltétel nélküli szeretet. Ha nincs feltétel nélküli szeretet a feleségem felé, nem tudom
kiábrázolni Jézust. Tehát Isten nem olyan társat fog nekem adni, aki minden feltételemnek
megfelel, mert ha ilyen társat adna, sosem tudnám meg, milyen a feltétel nélküli szeretet, hogy
lehet és kell feltétel nélkül szeretni. Ez ilyen egyszerű.
Keresztyén testvéreim, ma Magyarországon nagyon fontos lenne, hogy naponta halljanak
erről a családok. Sok férj úgy érzi, hogy a feleség nem felel meg annak a képnek, amit ő alkot az
ideális feleségről, mert nem teljesíti a kötelességét, elhanyagolja a háztartást és egyéb feladatait.
Egy kedves, régi, 45 éves barátom panaszkodott pont erről, és kérdezte, hogy mit tegyen. „Tarts
bűnbánatot!”-válaszoltam.
Tartsak bűnbánatot, boruljak térdre? Miért? Mert nem az a célod, hogy a feleséged az életével
Krisztust ábrázolja ki, hanem az, hogy téged ábrázoljon ki! Itt vagyunk mi nagy tévedésben!
Emlékszem a barátom arcára, aki egészen megdöbbent annak hallatán, hogy a felesége nem
azért van, hogy minden igényét kielégítse.
Gyakran 45 éven át hallgatja valaki az Igét, és ezt nem hallja meg. Ez igazi tragédia! Meg kell
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vizsgálnia kinek-kinek a saját felelősségét. Vannak-e mellettünk olyan családtagok, gyülekezeti
tagok, akik úgy töltenek el évtizedeket az egyházban, hogy életükbe bele van kódolva a családi
tragédia, mert erről nem hallottak. Mekkora veszély úgy nősülni, hogy nem tudjuk, mit mond a
Biblia a házasságról! Mekkora veszély gyermeket vállalni úgy, hogy nem tudjuk, mit mond a
Biblia a gyermekvállalásról! Gondoljatok bele a veszélybe és a saját felelősségetekbe!
Ti, akik tudtok erről, eljuttatjátok-e a betemetett, majd kiásott kútból az élő vizet azokhoz, akik
ezt szomjúhozzák?
Végezetül azt gondolom, hogy a házasságban az egyik legfontosabb cél a meghalás. Meghalni,
letenni az életemet a feleségemnek. Efézus 5,25: „Férﬁak úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus
is szerette az egyházát.” Ez a legnehezebb és a legnagyobb mérce. Hogy szeretette Krisztus az
egyházát? Az életét adta érte. Így szeretjük-e mi a feleségünket? Az efézusi levélben azt
olvassuk, hogy a férj feje a családnak. Ezt nagyon sokan félreértelmezik; nem királya, és nem
császára! Hányszor látjuk, hogy a család feje megnyomorítja a családját, mert úgy értelmezi a
feladatát, hogy ő az apa, ő a férj, ő a császár. Nem, a „családnak feje” nem ezt jelenti.
A koniktusok apa és anya, férj és feleség között nagyon elmérgesedhetnek. Mert az apa úgy
fogja fel: „itt a Biblia, nézd, én vagyok a fej a családban”. Ám ez nem császár-értelemben
értendő, hanem úgy, hogy a végső döntés meghozatala okán felelőssége van Isten előtt. Amikor
azonban a felesége valamivel nem ért egyet, ott ki kell, hogy gyulladjon egy stop lámpa.
És akkor együtt Isten elé kell állnunk. Hány meg hány koniktuskezelési technikával
próbálkozunk, holott a Bibliában teljesen egyértelműen elénk adja Isten, hogy hogyan kell
közösen megoldani a dolgokat a családban. Mennyire másképp tudnánk így a
nézeteltéréseinket megoldani!
Ejtsünk még egy szót a gyermekekről. Hiszen ha rendeződnek a koniktusok apa és anya
között, és ők így szeretik egymást, ez a legfontosabb menedék a gyerekek számára is. A
gyerekek mindenütt ismeretlennel, bizonytalannal szembesülnek, és ha nem találják meg a
családban a biztonságot, a puha fészket, akkor máshol fogják azt keresni. Osztálytársaknál,
virtuális közösségekben. De ehhez milyen felelősségi kör társul?
A gyermekek tanítása, nevelése leginkább a férﬁak dolga.
A napokban presbiteri körben az iskolaátvétel divatos témájában folyt diskurzus, amikor
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a jelen lévő tizenkét presbiternek feltettem a kérdést: ki beszél napi 20 percet Istenről a
gyermekével az Ige mellett? És ekkor hirtelen témát váltottak.
Ki fogja tanítani a gyermekeidet, ha nem te? Az iskolában, a hittanórán, a gyerek
istentiszteleten hallanak majd valamit Józsefről, és ez elég is? Ma Magyarországon a keresztyén
családok egyik legnagyobb problémája pontosan a gyermekek tanításának az elhanyagolása,
jobb esetben az édesanyára hagyása. A férﬁak kiiratkoznak a családból, gyülekezetből, a
tanításból.
Gyermekeink életéért mi szülők vagyunk a felelősek. Elemi erővel támadja őket a mai
nőellenes, házasságellenes, családellenes kultúra, „ezeknek a mai ﬁataloknak” ugyanakkor
vannak szüleik, akik felelni fognak az Úr Isten előtt arról, hogy mit tanítottak, és mit nem
tanítottak a gyermekeinknek. Nagyon sokszor vallásos rítusok, szabályok igyekeznek kitölteni
a Krisztusra épülés hiányát. Nincs annál borzasztóbb, mint mikor egy meg nem tért apa
próbálja rákényszeríteni vallásos dogmáit, szabályait, a szó szerint értelmezett bibliai
parancsokat családtagjaira, és így nyomorítja meg, nyomja agyon őket. Mai magyar
társadalmunknak legnagyobb problémája valóban a család válsága, de ugyanakkor ezek a
családok szomjúhozzák az ép, egészséges, hívő, fejlődő, épülő és élő családokat.
Végezetül álljon itt két kérdés. Vajon a mi házasságunkat látva az jut-e az emberek eszébe, hogy
igen, jó így élni, mert pontosan így szereti Krisztus az egyházát? És vajon amikor a
gyermekeddel való kapcsolatodban látnak téged az emberek, akkor azt mondják-e, hogy ez az
apa éppen úgy szereti a gyermekét, mint ahogy Isten szereti a gyermekeit?
Így ábrázoljuk-e ki Jézus Krisztust, a mindenható Úr Isten egyszülött Fiát a mi életünkben? A
jövő azoké a családoké, amelyekről süt a szenvedély: szenteltessék meg a Te Neved.
Adja Isten, hogy keresztyén közösségeinkben minél több család életén álljon izzó, arany
betűkkel: szenteltessék meg a Te Neved. Ámen!
Czibere Károly
református presbiter
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Cédrus gyöngyszem
Egy Karácsony
Mit is írhatnék? Az igazság az, hogy nem igazán szeretek visszaemlékezni a gyerekkorunkra.
Talán annak a teljességnek a hiánya miatt, ami egy gyereknek az igazi, őszinte, nyugodt, vidám,
de mindenekelőtt szeretetben gazdag apa/anya típusú idilli család képét jeleníti meg. Sokan
szokták azt mondani, hogy az év egyetlen napjára, mely épp december huszonnegyedikére
esik; a szeretet ünnepére, kicsit mindenki magába száll. Majd levonják a következtetést, hogy
nem csak ezen az egy alkalommal kellene szeretettel viseltetni a másik iránt. Mondhatnám,
hogy ez a hamisítatlan igazság minden körülmények között megállja a helyét, de nem tehetem,
mert akkor bizony saját magamat csapnám be. Bocsássanak meg, ha jelen történet nem a
várakozásokkal szembeni tökéletes, a karácsonyi képeslapokról is oly jól ismert családi jelenetet
ábrázolja, melyen szülők és gyerekek a feldíszített fa előtt ülve, meghitt békében várják a
Szentestét. Az én karácsonyom kicsit másképpen fest.
Emlékszem, még igencsak kezdődő életem első pár szakaszában jártam, és oly nagy
izgalommal vártam a Jézuskát. Az adventi koszorú négy gyertyája, gyermekként a végtelen
várakozást jelentette számomra. Már hetekkel előbb megírtam a levelemet ígéretekkel jó
alaposan megtűzdelve, - hogy ígérem, jó leszek, nem feleselek vissza, segítek a mamának a
boltban a bevásárlásnál, hozom helyette hazafelé a kenyeret stb.
Arra is emlékszem, hogy apai nagymamám, Rezéti mama (gemenci Kis-Rezétbe volt erdész
feleség) fánkot sütött az ünnepekre, melyből én három jókora darabot egy gyógyszeres dobozba
tuszkoltam be, mellékelve mellé evőeszközt, valamint az előre gondosan megírt levelet.
Gyermeki ésszel úgy gondoltam, ha én kérhetek a Jézuskától, akkor adhatok is valamit cserébe,
valami kézzel foghatót, nem csak ígéreteket. Végtére is, egyetlen éjszaka alatt rengeteg
ajándékot kell időben széthordani, ami nem csak, hogy fárasztó, de egyben nagyon nehéz
ﬁzikai munka is. Ha éhes az ember, nincsen idő megállni.
Hármat csomagoltam, mert mikor keresztet vetettünk mindig azt mondtuk: - Atya, Fiú,
Szentlélek… Én úgy gondoltam, ha már van rá lehetőségem hát jól lakatom mind a hármójukat.
Az alaposan elkészített szeretetcsomagot a szokásokhoz híven az ablakba tettem és vártam mi
történik majd. Reméltem, hogy anya egyik óvatlan pillanatban elteszi azt és úgy tesz, mintha
valóságos csoda történt volna, de nem így lett. A mai napig nem tudom, ki, mikor és hogyan
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csinálta de abban biztos vagyok, hogy az én meglepetésem az egyik pillanatba még ott volt az
ablakba a másikban pedig eltűnt. Senki más nem vihette el, csak az, akinek szántam.
Egy másik emlékem, hogy a pót anyai nagymamám, nevezetesen a Manyi mama kézen fogott
minket az Andrással és minden 24-én temetőzni mentünk. Gyalogosan tettük meg az utat, mely,
akkor kicsinyke lábaimnak igazán azt az érzetet adta, hogy hát valljuk be, eléggé megterhelő. Mégis
örömmel mentem, mert úgy tanítottak, hogy a szeretet ünnepén a halottainkról sem szabad
megfeledkezni, ezért emléküknek, ha mást nem is, de pár szál gyertyát illik gyújtani. Mikor
elindultunk világos volt, de mire haza fele tartottunk már sötétedett. A házak ablakaiban világítani
kezdtek a szebbnél szebb karácsonyi fények. Manyikám mindig azt mondta: „Látjátok, ez azt jelenti,
hogy sok helyre bizony megérkezett a Jézuska, szedjük a lábunkat csendben hazafelé és a
szentestére készülve békességben várjuk mi is az eljövetelét.”
Az emlékek sora mára összefolyik bennem, de az még bizonyosan rémlik, hogy míg elkészült a
halászlé, amíg anya az ajándékokat csomagolta, addig mi ketten a testvéremmel és a kiskutyámmal
szánkózni mentünk a közeli dombra. Mert hát a temetői séta ideje, éppen csak arra volt elég, hogy
édesanyám feldíszítse a fát, melyet ugyebár az angyalok hoztak.
Még magam előtt látom, ahogy a kora esti utcai világítás fényében záporozott a hó, melynek
milliónyi pelyhe a gondosan rendbe tett járdákat percek alatt lepte be. S mindeközben mi az édes
mama (lelki nagymama) háza előtti dombon hemperegtünk és élveztük, ha csak egy órára is, de a
gondtalannak hitt gyermekkort.
Az emlékek sokasága mára már egy képpé olvadt össze, olyan ez, mint mikor évek múltán vissza
térünk az iskolába és a korábban oly jól ismert folyosók egyszerre csak szűkebbek, távolibbak
lesznek. Az én Szentestém nem az ajándékoktól volt különleges. Egyetlen kívánságom volt csupán,
hogy édesapám szeressen minket. Ez a kérés évről évre, karácsonyról karácsonyra szállt. Csak
felnőttként döbbentem rá, hogy a kívánságok mindig teljesülnek és nem feltétlenül, abban a
formában, ahogy számítunk rájuk. Talán éppen ezért kaptam magam mellé, még öt különleges
embert. Mert a szeretet lehet egy darab farsangi fánk karácsonyra megsütve, a várakozás
megkönnyítése sétával egybekötve, esetleg a szánkózás óvó ﬁgyelemmel kísérése az ablakból, a
Rezéti papával hóember készítése és végül, de nem utolsó sorban az igazi karácsonyi csoda a
feldíszített fa megérkezése vagy a levelem rejtélyes eltűnése…
KerKata
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„Böngészde” gyerekeknek

Segíts megkeresni a pénzt az asszonynak! Rajzold be a helyes utat!
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