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Előszó

E

könyv nem jött volna létre a „Famille Chrétienne”1 olvasói nélkül,
ugyanis azon rovat cikkeinek gyűjteménye, amelyek eredetileg
hozzájuk és nekik köszönhetően íródtak. Írásaim születésében sokat
segítettek olvasóim kérdései, megjegyzései, tanúságtételei és imái,
valamint hűségük is.
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1987. júliusa óta állandó és alkalmi olvasóim több ízben hangot adtak
annak a kívánságuknak, hogy szívesen látnák írásaimat egy kötetben.
Az alapanyag már rendelkezésre állt, de szükség volt még némi
válogatásra, rendszerezésre, néhány szöveg átdolgozására, bizonyos
fokú osztályozására, lehetőség szerinti egységesítésére. Családtagjaim,
munkatársaim, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, valamint
számos jól ismert és ismeretlen barátom bizalma és bátorítása
nélkül ez a munka soha nem sikerülhetett volna. Köszönet érte
mindannyiuknak!
Ha a keresztény nevelés egyfajta kézikönyvének tekintjük, akkor
ez a mű távolról sem törekszik teljességre: megelégszik azzal, hogy
nagy vonalakban áttekintse a hit családban való megélésének néhány
szempontját. Mindezzel együtt kívánom, hogy támogassa a szülőket és
a keresztény nevelés többi résztvevőjét gyönyörű, de annál nehezebb
küldetésük teljesítésében!
							
					
Christine Ponsard

1. „Keresztény család”, francia hetilap.
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Bevezetés
Használati utasítás a neveléshez?

M

inthogy a nevelés tétje óriási – és a nevelés ugyanakkor
oly nehéz mesterség –, nem tartanánk haszontalannak, ha
kapnánk hozzá egyfajta használati utasítást. Úgy pottyanunk bele
ebbe a veszélyes kalandba, hogy nem igazán készített fel rá minket
senki. Eleinte természetesen volt néhány elképzelésünk arról, hogy
miképpen szeretnénk nevelni a gyermekeinket. Ám az évek során
a hétköznapok valósága gyorsan elfeledtette velünk szép elveink jó
részét… „Mások hogy csinálják?” – kérdezzük hát magunktól, saját
nevelői képességeinkbe vetett hitünkben kissé meginogva.
De hát hol akadhatunk tanácsokra? Könyvekben? Kismillió íródott
a témában, a legtöbb hozzáértő, tapasztalt szerző munkája… Ám
a tapasztalat nem gátolja meg őket abban, hogy egymásnak – kis
túlzással – tökéletesen ellentmondó dolgokat állítsanak. Kinek van
igaza? Ugyanez a tanácstalanság tör ránk, amikor környezetünkben
innen-onnan böngészünk megerősítő példákat. Kinek higgyünk hát?
Hol található a sikeres nevelés receptje?
Mindenekelőtt talán arra a kérdésre kellene választ keresnünk, hogy
mi is a sikeres nevelés definíciója. Milyen célt tűzünk ki magunk elé
gyermekeink nevelése során? Arra törekszünk csupán, hogy megtanítsuk nekik a társadalmi elvárásoknak megfelelő szokásokat?
Mindenekelőtt jó szakmát akarunk adni a kezükbe, hogy sok pénzt
keressenek, és „sikeresek” legyenek az életben, vagy legalábbis soha
ne kelljen szűkölködniük? Úgy gondoljuk-e keresztény nevelőként,
hogy már azzal eleget tettünk legfontosabb feladatunknak, hogy
gyermekünket megkereszteltettük és elküldtük hittanra? Mire helyezzük a legfőbb hangsúlyt, mely ponton vagyunk a legigényesebbek?
A felelet nem is olyan egyszerű. Kétségkívül hasznunkra válik,
ha megállunk, és időt szakítunk a következő két kérdés megválaszolására: Mit jelent számunkra a sikeres nevelés? És mit teszünk érte a
gyakorlatban? A két kérdés kiegészíti egymást: olykor képesek
vagyunk rengeteg energiát és jószándékot mozgósítani egy rossz cél
-7-

érdekében; vagy épp ellenkezőleg, előfordulhat, hogy szép elveink
vannak ugyan, de a mindennapokban éppen ezek ellentétét valósítjuk
meg.
Gyermekeink nem a véletlen gyümölcsei. Isten öröktől fogva akarta
és szerette őket, s azért teremtette őket, hogy isteni életének részesei
legyenek. „Magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a
szívünk, míg meg nem nyugszik Benned.”2 Következésképpen: vajon
nem az-e a nevelés célja, hogy segítséget nyújtsunk gyermekünknek
ahhoz, hogy válaszolni tudjon istengyermeki hivatására? Ha
feltesszük ezt a kérdést, máris láthatjuk, hogy nem létezik egyetlen,
jól körülhatárolható, helyes nevelés, hanem annyiféle sikeres módszer
létezik, ahány ember, hiszen mindenki egyedi és különleges. Azt is
könnyen beláthatjuk, hogy itt a földön nem tudjuk megítélni egy
nevelési folyamat sikerét vagy kudarcát. Gondoljunk csak a Jobb
Latorra: lehet, hogy szülei sokat szomorkodtak fiuk viselkedése miatt,
talán egyenesen azt gondolták, hogy mindent elrontottak. Mégis,
épp ez a zsivány lett az egyetlen, még életében kanonizált szent
– méghozzá személyesen Jézus avatta szentté! A nevelés gyakorlata
terén senki sem henceghet a sikerével, de bánkódnia sem szabad a
bukása miatt. És egy szülő sem mondhatja: „kvittek vagyunk, én már
mindent megtettem, már semmivel sem tartozom a gyermekemnek”.
Szülői küldetésünk ugyanis nem ér véget gyerekeink nagykorúvá
válásával vagy kirepülésével. Ha már közvetlen módon semmit sem
tehetünk értük, akkor is képesek – és kötelesek – vagyunk imáinkban
hordozni őket.
Minden gyermek egyedi és különleges. Ezt valamennyien tudjuk,
hisz elég, ha saját gyermekeinkre gondolunk: testvérek, és mégis oly
különbözőek. Az idősebbel szerzett tapasztalat csak részleges segítséget nyújt a fiatalabbak neveléséhez. Éppen ezért egyetlen pedagógiai
témájú munka sem válaszolhat igazán kérdéseinkre: annyi különböző
könyv kellene, ahány gyermek csak létezik. Vagyis a mi szülői
feladatunk az, hogy a módszereket és tanácsokat a ránk bízott eltérő
személyiségek szükségleteihez igazítsuk. És ez a feladat olykor annyira
nehéznek tűnik számunkra, hogy kedvünk lenne reklamálni Annál,
aki elfelejtett nekünk használati utasítást mellékelni ezekhez a
bonyolult és érzékeny kis csodákhoz, akik az Ő teremtményei.

Istennek nem az volt a célja, hogy tőrbe csaljon vagy zavarba hozzon
bennünket azáltal, hogy pontos használati utasítás nélkül bízta ránk
gyermekeinket. Egyszerűen úgy akarta, hogy részeseivé váljunk
Teremtő és Atyai művének. Nélkülünk is alkothatott volna gyermekeket, vagy akár eleve felnőttként is világra hozhatta volna őket.
Egyszerű végrehajtóknak is használhatna minket. Ő azonban édesapává és édesanyává tett bennünket, saját képére és hasonlatosságára.
Úgy akarta, hogy minden, az Ő kegyelméből táplálkozó emberi
tehetségünket felhasználjuk eme küldetésünk teljesítéséhez. Ettől még
persze ő maga sem szállt ki itt a játszmából. Mindvégig mellettünk
marad.
A neveléshez nincs biztos recept. Ahhoz, hogy szétszereljünk egy
motort vagy ahhoz, hogy lasagna-t főzzünk, elég gondosan követni az
előírást, és – hacsak nem keverjük túlságosan a franciakulcsokat vagy
az edényeket –, nagyjából a várt eredményt fogjuk kapni. Egészen
más azonban a helyzet, amikor arról van szó, hogy egy gyermeket
kell segítenünk az emberré válásban: ebben nincs garantált módszer
a sikerhez, mint ahogyan van például a majonéz elkészítéséhez.
Hiába is vennénk szó szerint a pedagógiai tanulmányokat, a bennük
megfogalmazott vélemények sohasem tárnak elénk egy kötelezően
követendő utat. Inkább olyan nyomokat tesznek láthatóvá, amelyek
segítenek megtalálni saját, egyedi utunkat.
Bár a könyvek olykor értékes tanácsokkal látnak el, bátorítanak,
és gondolkodásra serkentenek bennünket, a pedagógusok pedig
fontos, kiegészítő szerepet játszanak mellettünk a nevelésben, sőt,
az is lényeges, hogy legyen bennünk elég bölcsesség a környezetünk
felől érkező észrevételek, tanácsok meghallgatásához (ők ugyanis
külső szemlélőként olykor tisztábban látják gyermekeinket, mint mi
magunk), mégis ugyanúgy igaz, hogy saját gyermekeinket senki nem
képes nálunknál jobban nevelni. A sikeres nevelés titka nem a pedagógiai értekezésekben rejlik. Istenben van elrejtve, hiszen Ő az igazi
nevelő, Ő választott ki bennünket, hogy részesüljünk atyaságából.
Isten pedig soha nem ad nekünk kész receptet, előregyártott válaszokat.
Arra hív bennünket, hogy éljük át a szeretet nagy kalandját, ahol
mindent nekünk magunknak kell kitalálnunk szüntelen, Isten
gyermekeinek boldog szabadságában.

2. Szent Ágoston: Vallomások
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–I–
Mit jelent keresztény családként élni?

A keresztény család: megkereszteltek családja

M

itől nevezhetünk egy családot „kereszténynek”? Kétségkívül
érdemes ezen elgondolkodnunk, hiszen ha keresztény családdá
akarunk válni, időről időre mérlegelnünk kell, vajon egységben vane az életmódunk a hitünkkel. Vissza kell térnünk az egyedül lényegeshez, hogy a szép „keresztény” jelzőt megszabadítsuk a sok-sok
előítélet és szabály terhétől, melyek bezárttá és megosztottá teszik
– márpedig a kereszténységet éppen a szabadságnak és az egységnek
kellene fémjeleznie.
A keresztény család megkereszteltek családja. Kereszténységünket
nem vélekedésünk vagy életmódunk határozza meg, hanem Isten,
aki önmagát adja nekünk a keresztség szentségében. Isten az, aki
keresztényekké tesz bennünket. A család tagjainak keresztsége nem
csupán többé-kevésbé távoli szép emlék, és nem is egyszerű állomás
– afféle beavató rítusként. Inkább olyasmi, mint egy forrás felfakadása:
a Jézus által megígért élő víz forrásáé, Isten szeretetének forrásáé,
amelyből szüntelenül meríthetünk.

A keresztény családnak persze nem kizárólag vertikálisan (Istenember viszonylatában) kell meghatároznia önmagát, de legfőbb
jellemzője mégis ez a vertikális dimenzió. A keresztény embert
elsősorban nem társadalmi vagy politikai kötelezettségei határozzák
meg, hanem a keresztsége; a keresztség kegyelme tesz bennünket
Krisztus tagjaivá. Kereszténynek lenni elsősorban azt jelenti, hogy
megkaptuk a keresztség rendkívüli ajándékát, „Isten ajándékainak
legszebbikét és legcsodálatosabbikát”3. A keresztény tudja magáról,
hogy Isten teremtménye, tudja, hogy Jézus halála és feltámadása által
nyerte el az üdvösséget, s egy olyan Ország polgára, amelyik nem e
világból való: ez a vertikális dimenzió irányítja egész létét, beleértve
anyagi természetű döntéseit is.
A keresztény család bűnösökből áll. Oly sokszor érzünk kísértést arra,
hogy azt higgyük: a jó keresztény családnak tökéletesnek kell lennie.
Főleg az isteni irgalom iránti bizalmatlanságunk, na meg büszkeségünk
miatt mindenekelőtt azzal foglalatoskodunk, hogy jó képet alakítsunk
3. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1216. §.
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ki magunkról. Meg akarunk felelni „a” keresztény család általunk
elképzelt ideáljának, gondosan eltávolítva látóterünkből mindazt, ami
elhomályosíthatja ennek képét.

A keresztény ember tudja magáról, hogy az Atya gyermeke, s ezáltal
testvére minden embernek. „Az öröm és remény, a gyász és szorongás,
mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és
szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne
találna szívükben.”6 Éppen ezért a mai élet által felvetett problémák
közvetlen hatással vannak a keresztény családok életére is, és konkrét
hívást fogalmaznak meg a szeretetre és a szolgálatra a társadalmi,
politikai és kulturális élet valamennyi területén.

A keresztény család tudatában van annak, hogy üdvösségét Jézusnak
köszönheti. A legsúlyosabb dolog nem a bűn, hanem a bűnben való
tetszelgés, és a bűn belátásától való önigazoló vonakodás. Ekkor
ugyanis bezárjuk az ajtót Isten irgalma előtt. Igaz az, aki engedi, hogy
Jézus igazolja őt. „Istenünk (…) megmentett minket. Nem azért, mert
igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való
újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus
által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök
élet reménybeli örököseivé váljunk.” (Tit 3,4-7)
A keresztény család úton van Isten felé. Nem a kiindulópont számít,
hanem az, hogy biztosan tudjuk: célba fogunk érni – feltéve persze,
hogy útra kelünk, hogy felkelünk, ha elestünk, és hogy képesek
vagyunk beismerni hibánkat, ha eltévesztettük az utat. „Folyamatos
és szüntelen megtérésre van szükség, amely megköveteli ugyan, hogy az
ember bensőleg minden rosszal szakítson és adja oda magát a jónak
annak teljessége szerint, a valóságban azonban e megtérés fokozatosan
valósul meg és fokozatai mindig magasabbra visznek. (…) A család
feladata tehát, hogy egyre inkább azzá váljon, ami, tudniillik az
élet és a szeretet közösségévé”4. Az teszi lehetővé célba érésünket, ha
lankadatlan bizalommal Jézus kezébe fűzzük kezünket, ellene mondva
az önelégültségnek és a csüggedésnek egyaránt.
A keresztény család mindazonáltal nem szigetelődhet el. Nem járhat a
fellegekben, és nem zárkózhat az egyház falai mögé sem. „Ti vagytok a
föld sója” – mondja Jézus. Ha a só nem hagyja, hogy beássák a földbe,
hogyan fogja megízesíteni azt? Ha a kovász nem vegyül a tésztába,
hogyan tudja megkeleszteni azt? „Eltérnek az igazságtól azok, akik
tudván, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt
keressük, úgy vélik, ezért elhanyagolhatják a földi kötelességeiket,
és nem veszik figyelembe, hogy épp a hit fokozza a kötelezettséget
kinek-kinek a hivatása szerint.”5
4. II. János Pál pápa: Familiaris consortio, 9. §.
5. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai
világban, 43.
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A keresztény családok hivatása az, hogy minden bizodalmukat Istenbe
helyezzék. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel kellene
várniuk, míg Isten minden munkát elvégez helyettük! A keresztény
élet nemcsak imádságra kötelez, hanem a világ szívében való cselekvésre is. „Az a keresztény, aki elhanyagolja földi feladatait, valójában
embertársaival, sőt magával Istennel szemben fönnálló kötelességeit
hanyagolja el, és veszélyezteti örök üdvösségét.”7 A hit egyáltalán nem
ment fel bennünket az alól, hogy munkánk hatékonysága érdekében
képezzük magunkat, és jól nekigyürkőzve dolgozzunk ezen a földön,
elköteleződve a politikában, a szakszervezeti mozgalomban, a tudományos kutatásban, stb.
A kereszténység nem azt jelenti, hogy egészen más dolgokat élünk
meg, mint a nem keresztények. Kereszténységünk abban áll, hogy
ugyanazokat a dolgokat másképp éljük meg (legalábbis megpróbáljuk ezt!). A keresztény család mintája a Szent Család. Márpedig
Mária, József és Jézus látszólag teljesen hétköznapi életet éltek
falujukban, ugyanúgy, mint bármelyik iparoscsalád. Nem csináltak
semmi különöset, de mindent különleges szeretettel tettek.
Olyan szeretettel, amely nem csupán emberi szeretet volt, hanem
természetfeletti szeretet, mely mindenben az Atyához kötötte őket.
Ez a természetfeletti szeretet mindent megváltoztat. Egy keresztény
család nem korlátozza magát a vertikális dimenzióra, de mégis, ez
a dimenzió az elsődleges számára. Kétségkívül fennáll a veszélye a
világtól való elszigetelődésnek, vagy annak, hogy a fellegekben

6. Im, 1.
7. Im, 43.
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járjunk. Létezik azonban egy még nagyobb veszély, mégpedig a
keresztény élet azonosítása egyfajta, pusztán emberi viselkedésegyüttessel, megfeledkezvén arról, hogy „minden emberi tevékenységet, amit a kevélység és a rendetlen önszeretet naponta veszélyeztet, Krisztus keresztjével és föltámadásával kell megtisztítani és
tökéletessé tenni”8.

Először is: igazság, mert ez az, ami szabaddá tesz. Jogos lehet a
sajnálkozásunk, amiért egy gyereknek közvetve vagy közvetlenül,
olykor túl korán kell szembesülnie bizonyos tényekkel. Ettől nem
mindig óvhatjuk meg, zavartsága azonban kisebb lesz, ha kérdéseire
az igazságnak megfelelően válaszolunk. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nyersen és válogatás nélkül kell rázúdítanunk a dolgokat.
Azt az igazságot kell elmondanunk neki, amire az adott pillanatban
szüksége van. A hazugság rombol.

Családok a szélben

H

a egy keresztény család megpróbál az Evangélium szerint élni,
óhatatlanul rájuk fogják, hogy ódivatúak, nem haladnak a korral.
„Nyissátok ki a szemeteket! Már nem az az egyedül érvényes családmodell, amit ti akartok továbbadni a gyerekeiteknek. Egy család nem
feltétlenül olyan, mint a tiétek!”
S valóban, manapság a családot, mint sokarcú intézményt határozzák meg. A média is azzal bombáz bennünket, és arról próbál
meggyőzni, hogy minden létező családmodellnek létjogosultsága van.
Alkalmazkodni kell a mai időkhöz, mondják. Még ha el is fogadják,
hogy bizonyos családok másoknál jobban kedveznek a gyermeki
fejlődésnek, elutasítják a hagyományos családkép kereteit. A szokások
megváltozását kivédhetetlennek, hovatovább kívánatosnak érzik.

Persze nem járhatunk csukott szemmel, nem élhetünk burokba zárva.
Bármennyire is szeretnénk, akkor sem tehetjük meg, – hacsak el nem
vágjuk magunkat teljesen a világtól –, hisz oly sok a sérült család!
Még azoknak a gyerekeknek is, akik abban a kegyelemben részesültek,
hogy szerető szüleik vannak, sok olyan barátjuk, rokonuk vagy
iskolatársuk van, akiknek a szülei elváltak, külön élnek vagy nem
házasodtak össze.
A gyerekek sok mindent látnak, hallanak, még ha nem is feltétlenül
értenek meg belőle mindent. Nagyon fontos, hogy otthon tudjanak
ezekről beszélni, akkor és úgy, ahogyan szeretnének. Fontos, hogy
azzal a bizalommal tehessenek fel minden kérdést, hogy válaszul
az igazságot fogják hallani, és biztosak lehessenek abban is, hogy
válaszaink nem tartalmaznak majd a személyekre vonatkozó ítéletet.

Másodszor: jóindulat. Sohasem szabad lerombolni a gyerekek
szülőkbe vetett bizalmát. Ez néha nem is olyan könnyű, viszont annál
lényegesebb. Rendkívüli példát mutatnak ebben azok a megcsalt,
elhagyott házastársak, akik szerényen és alázatosan igyekeznek
megbocsátani párjuknak, arra tanítva ezáltal gyermekeiket, hogy
soha ne skatulyázzák be apjukat vagy anyjukat a hűtlenségbe. A
helytelen magatartásról világos és határozott ítéletet kell mondanunk,
de mindenkor meg kell őriznünk a jószándékot és a barátságos
hangnemet a szóban forgó személyekkel kapcsolatban, akkor is, ha
nem saját szülőkről van szó, hanem a gyermek barátjának szüleiről
vagy egy ismerős, kedves házaspárról. Igen fontos, hogy a gyermek
jól lássa: a rossz cselekedet nem azonos a személlyel. Ellenkező
esetben a gyermek csak azok döntéseit fogja jónak tekinteni, akik
szimpatikusak neki. Akiket nem kedvel annyira, azokét rossznak látja
majd, és megalkuvást nem ismerve fogja elítélni azokat, akiknek a
magatartását helyteleníti.
A gyermekeknek az igazi reménységben kell gyökeret verniük. Abban
a reménységben, amellyel valljuk, hogy a szokások megváltozása és az
erkölcsi hanyatlás nem kivédhetetlen, a válás nem elkerülhetetlen, a
hűség és a tisztaság nem utópia. Ez a reménység Istenre épül, egyedül
Őrá. Vagyis amikor a keresztény házastársak az esküvőjük napján
örök hűséget mernek ígérni egymásnak, azt nem azért teszik, mert
másoknál különbnek hiszik magukat. Tudják, hogy ők is sebezhető,
szegény bűnösök, de biztosak abban, hogy Isten velük együtt
kötelezi el magát, kezességet vállalva szeretetükért. Biztosak abban,
hogy az Ő hűsége örök.

8. Im, 37.
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A gyermekeknek meg kell tanulniuk teljességgel a mai világban élni.
Boldogságukat is itt kell megtalálniuk, mert Isten itt várja őket.
Isten ma, ebben a világban hívta életre őket és ez nem véletlen.
Egy keresztény családnak nem szabad fázósan önmagába zárkóznia,
hanem ki kell állnia a szélbe – ám nem akármelyikbe: nem a történelem vagy a divat szelébe. A Szentlélek szelébe! Ez nem egyszerű
szójáték, hanem a keresztény családok hivatásának valósága, szabadságuk és boldogságuk feltétele.

ne adná meg a lehetőséget. Ha képtelenek vagyunk elfogadni, hogy
a kölcsönös szeretet Jézus tanítványainak ismertetőjele lehet, akkor
valószínűleg két kelepce is leselkedik ránk.

Nézzétek, hogy szeretik egymást!

„N

ézzétek, hogy szeretik egymást!” Erről a jelről kellene felismernünk egy keresztény családot. Elérhetetlen ideál, a valóságtól
távol álló szép álom lenne csupán?
Ha saját családunk szemrevételezésével kezdjük, minden bizonnyal
úgy találjuk, hogy igen kevéssé hasonlítunk az ideális keresztény
családhoz: civakodás, komolyabb veszekedések, összeütközések a
szülők vagy a testvérek között, duzzogás, sértődés lépten-nyomon…
olykor épp a családi ima alkalmával, vagy ami még ennél is
rosszabb, a miséről jövet (ugyan kinek a családjában ne fordult
volna ez elő?). Többé-kevésbé így megy ez minden családban. A
kölcsönös szeretet látszólag messze áll attól, hogy a keresztény
család ismérve lehessen. Mindannyian számos példával tudnánk
ezt alátámasztani. Ismerünk olyan házaspárokat, akiknek hiába
volt templomi esküvője, mégis folyton veszekszenek, mások pedig
össze sem házasodtak, és nagy egyetértésben élnek. Vajon nem
mond ez ellent Jézus szavainak: „Arról tudják majd meg rólatok,
hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”
(Jn 13,35) ?

Az első abban áll, hogy az embereket és családokat két elkülönülő
csoportba osszuk: Jézus tanítványaira és azokra, akik nem tanítványai.
Márpedig nem a mi dolgunk eldönteni azt, hogy ki Jézus tanítványa
és ki nem. Vannak, akik tudtukon kívül is tanítványok, mások
viszont váltig állítják magukról, hogy azok, pedig ettől valójában igen
távol állnak. Örüljünk neki, ha olyan emberek, akik nem is ismerik
Krisztust – legalábbis látszólag nem nagyon érdeklődnek iránta –,
mégis a kölcsönös szeretet parancsolata szerint élnek. Vajon ez nem
jelenti-e azt, hogy tudtukon kívül ők is úton vannak Krisztus felé?
A Szentlélek ott fúj, ahol akar.
A második csapda kudarcainkba és bűneinkbe zár minket: ahelyett,
hogy minden bizalmunkat Jézusba helyeznénk, reálisabbnak ítéljük,
ha a korlátainkra figyelünk! Nem merjük elhinni, hogy „Istennek
semmi sem lehetetlen”. Abból a tényből, hogy mi is ugyanúgy
veszekszünk, mint (szinte) bármelyik család, túl gyorsan levonjuk
a következtetést, hogy Jézus szava nem több egy, a valóságtól igen
távoli szép álomnál, melyet csak kevés kivételes családnak sikerül
megvalósítania. Attól még, hogy egyelőre nem vagyunk képesek
teljességében megélni a hivatásunkat, ez a hivatás nem feltétlenül
utópia. Jézus a csúcsot mutatja meg, de nem kívánja tőlünk, hogy
egyetlen ugrással ott is teremjünk!

Ha Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük egymást, akkor ez megvalósítható. Jézus szüntelenül hangsúlyozza a szeretet parancsát, röviddel
halála előtt is: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint
én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34) „Ezt
a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!” (Jn 15,17) Márpedig
Jézus soha nem parancsol nekünk olyasmit, aminek teljesítéséhez

Egyébként pedig igenis léteznek olyan keresztény családok, ahol
tényleg nagyon szeretik egymást! Léteztek jó példák a múltban és ma
is. Például a Soubirous család, mely a sorozatos megpróbáltatások,
és a mélységes nyomor dacára a szeretet kivételes légkörét árasztotta:
Szent Bernadett szüleiről az a hír járta, hogy sohasem veszekedtek.
De ne menjünk ilyen messzire, hisz körülöttünk (saját családunkat is
beleértve) megannyi keresztény otthonban élnek – még ha egyelőre
tökéletlen módon is – az önátadás, a megbocsátás, az együttérzés,
a meghallgatás és a befogadás lelkületében. Legtöbbször rejtett,
olykor pedig egyenesen hősies formában. Sokat beszélünk a
válásokról, de csak a Mennyben fogunk szembesülni a szeretetnek
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azzal az emberfeletti küzdelmével, amelyet azok a férjek és feleségek
vívnak, akik házasságuk kegyelmére támaszkodva, a rettenetes
viharok közepette is együtt maradnak.

Minden esetben igaz ez az állítás, bár bizonyos esetekben szembetűnőbb, hiszen egyes családokat mélyebben megsebzett a bűn, mint
másokat.

„Nézzétek, hogy szeretik egymást!” Ez a mondat olykor megállapítás,
de minden esetben felhívás. Tanuljunk meg egyre inkább testvérekként élni, mindig szem előtt tartva, hogy Annak a kezéből kaptuk
egymást, aki minden szeretet forrása.

Minden család meghívást kapott az életszentségre. Más szóval:
mindegyik arra hivatott, hogy engedje magát megszentelni Isten
által, hogy olyan hellyé válhasson, ahol mindenkinek lehetősége van
a szentté válásra. Ez a hivatás nagyon is időszerű. Isten nem holnap
vagy holnapután akarja megszentelni a családomat, hanem ma. Nem
azt mondja, hogy „Kezdj el rendet tenni az életedben, békülj ki a
hitveseddel, térj meg, és azután képes leszel szeretni engem”. Épp
ellenkezőleg fogalmaz: „Kezdd azzal, hogy átadod magad szeretetemnek és merj hinni végtelen irgalmamban. Fogadd el, hogy
bűnös vagy, engedd, hogy meggyógyítsalak és megváltsalak, és akkor
megadom neked a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy rendbe hozd az
életedet.” Vagyis ma, és nem holnap hívja Isten a szülőket arra is, hogy
növeljék a hitet gyermekeikben. Senki sem méltatlan erre a feladatra,
mert nem is méltó rá senki. Nem léteznek jó szülők, akik kiérdemelték, hogy keresztény módra nevelhessék gyermekeiket. Minden
szülő számára szól a küldetés, amely Isten ajándéka. Egyetlen édesapa
vagy édesanya sem érdemelte ki Istentől azt a bizalmat, amellyel Ő
rájuk bízta legdrágább kincsét: egyik (vagy akár több) gyermekét,
szeretetből nyújtott, ingyenes ajándékként.

Mindnyájan bűnösök vagyunk, és
mindnyájan meghívást kaptunk az
életszentségre

„N

agyon érdekesek a gondolatai és a tanácsai” – mondja egy
olvasó –, „de sajnos rám nem vonatkoznak. Az én családom
egyáltalán nem emlékeztet „a keresztény család”-ra, amelynek
a képe átsejlik a mondandóján. Ha tovább olvasom, csak még
jobban nekikeseredek…” Mit feleljünk ennek a családanyának és
azon társainak, akik oly távol érzik magukat a „példás” keresztény
családtól, hogy képtelennek tartják magukat gyermekeik keresztény
szellemben való nevelésére?
A „példás keresztény család” mint olyan nem létezik abban az
érte-lemben, hogy nem létezik egy olyan minta, amelyhez valamennyiünknek igazodnia kell. Mivel nincs két egyforma ember, nincs
két egyforma család. Mindenki arra hivatott, hogy egyedi módon
élje meg Isten szeretetét. A szentek nem szolgamódra utánoznivaló
eszményképek, hanem szabadon követendő példák. Ugyanez igaz
a családokra. Egy ilyesfajta értekezés (és bármilyen könyv) legfőbb
nehézsége abban áll, hogy általánosságban szól mindenkihez és
bárkihez - konkrét élethelyzetekre csak egyes esetekben alkalmazható.
Isten számára viszont nem létezik „általános” család, „általános”
életszentség. Csak egyedi, pótolhatatlan személyek léteznek, akiket
különleges szeretettel övez.
A Szent Családon kívül nem létezik „tökéletes család”. Ne higgyük,
hogy egyik oldalon állnak a jó családok, a másikon pedig a rosszak.
Csak bűnösökből álló családok vannak. Családok, akiknek állandó
szükségük van a megváltásra, a gyógyulásra és a megbocsátásra.
- 20 -

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne összefüggés a gyerekek
keresztény neveltetése és a szülők életmódja között. Azok a szülők,
akik valóban szeretnék keresztény módon nevelni gyermekeiket, egy
idő után szükségképpen eljutnak arra a pontra, ahol felismerik,
hogy rendet kell tenniük az életükben. Így Gyula és Matild, akik
akkor házasodtak össze, amikor kisbabájuk számára a keresztséget
kérték. Elgondolkodtak ugyanis azon, hogy mivel is jár a keresztség,
s ez a házasság felé irányította őket. A szülők példamutatása az egyik
leghatékonyabb eszköz, amely segíti a gyermekek Isten szeretetében
való növekedését. A példaadás. Nem a házaspár tökéletessége, hanem
a megbocsátásuk, és azon igyekezetük, amellyel maguk is próbálják
megélni azt, amit a gyermekeiknek tanítanak. Bármely szakaszán
járjunk is Isten felé vezető utunknak, arról kell példát mutatnunk
gyermekeinknek, hogy bár bűnösök vagyunk, engedjük, hogy felsegítsenek minket, és képesek vagyunk elkeseredés nélkül tovább menni.
- 21 -
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A csüggedés egyszer csak ott leselkedik minden szülőre, gyakran már
azelőtt, hogy útnak indulnának. „Minek is, úgysem leszek rá képes…”
Ennek az elkeseredésnek számos oka lehet: meg kell tanulnunk
felismerni az okokat, hogy ne essünk kelepcébe. Mert a csüggedés
a Gonosz egyik fegyvere, amellyel el akar fordítani bennünket Isten
szeretetétől.
Ha keresztény szülői hivatásunk pusztán a saját érdemeinken
nyugodna, többé-kevésbé sűrűn találnánk okot az elkeseredésre.
Csakhogy ezt a küldetést Isten bízta ránk, Ő pedig minket
választott gyermekeink szüleinek, és nem mást. Tisztában van bűnös
voltunkkal, mégis életszentségre hív bennünket.
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– II –
A házas élet

A család alapja a házasság

„I

sten tervének megfelelően a házasság a nagyobb családi közösség
alapja.”9 II. János Pál pápa fenti állítása az Egyház hagyományos
tanítását visszhangozza. Manapság azonban a „család” kifejezés igen
különböző valóságokat foglal magában: hagyományos családokat,
élettársi kapcsolatokat, többedik házasságokat, gyermeküket egyedül
nevelő szülőket, poligámiát, homoszexuális párokat. Vajon ebben a
kontextusban is elmondhatjuk még, hogy a család alapja a házasság?
Az Egyház házasságról szóló tanítása nem mesterségesen előállított
szabályok gyűjteménye, nem egyfajta ránk kényszerített családmodell.
Épp ellenkezőleg: a házasság, mondhatni, „visszatérés a természethez”, a férfi és nő mély természetéhez, ahhoz az állapothoz,
ahogyan Isten megalkotta őket. A Gonosz szétrombolja ezt az
összhangot, de Jézus helyreállítja és megszenteli azt. „A házasságra
szóló meghívás már a férfi és a nő természetében adva van, ahogyan
ezek a Teremtő kezéből kikerültek. (…) Jézus, aki azért jött, hogy a
teremtés bűn által megzavart eredeti rendjét helyreállítsa, kegyelmet
is ad ahhoz, hogy a házasságot Isten országának új módján lehessen
élni.”10 Az Egyház nem talál fel semmi újat, azt adja tovább nekünk,
ami adva van.
A házasság nem korlátozódik az esküvő napjára. Ha a házasság
csak annyiból áll, hogy az anyakönyvvezető helyett a plébános
elé állunk, ha csak azért akarunk templomi esküvőt, mert az
ünnepélyesebb, vagy kötelező, abban nincs semmi lelkesítő. Ilyen
hozzáállás mellett érthető, hogy miért utasítja el annyi fiatal ezeket
a számukra mesterkéltnek tűnő szokásokat. Csakhogy a házasság
nem egy szertartás csupán: a házasság kegyelme a házas- és családi
élet egész tartama alatt tovább bontakozik, mint egy kifogyhatatlan
kincsesbánya, amelyből a házastársak mindenkor meríthetnek.
Beszéljünk gyakran a házasságunkról, tegyünk tanúságot róla, mint
a mindennapok erőforrásról, mint szeretetünket tápláló Szeretetről.
Ünnepeljük meg a házassági évfordulóinkat, de ne csupán az
elmúlt szép nap iránti nosztalgiával, hanem egy mindenkor élő és
jelenlevő valóságra rácsodálkozó ünnepléssel.
9. Familiaris consortio, apostoli buzdítás, 14.
10. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1603. és 1615. §.
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Mindenkor élő valóság? „De talán ön is megrendülve vagy fájdalommal gondol bele abba, hogy ez csak a házaspárok elenyésző részére
igaz. Mit kezd azokkal, akik elszakadnak, akik elválnak, vagy akik
lassanként elidegenednek egymástól?” Először is ki kell emelnünk,
hogy bár valóban rengeteg szétszakadt családról, elvált házaspárról
beszélhetünk, mégis azok vannak többségben, akik együtt maradnak.
Mindenekfelett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a
keresztény házasságot hárman kötik: a két hitves és az Úr. Még ha
a két házastárs hűtlen lesz is, az Úr mindig hűséges marad. Istenben
a házasság valósága mindig élő. A keresztény házasság szépségét
egyfelől természetesen a házastársak szeretete adja, de a másik
oldalról Isten fáradhatatlan hűsége és gyöngédsége, amellyel őrzi ezt a
hitvesi szeretetet, még akkor is, amikor emberi szemmel nézve válásra
kerül sor. Amikor az emberi szeretet látszólag meghal, Isten szeretete
akkor is megmarad. Innen merítik az erőt azok, akik válásuk után
úgy döntenek, hogy nem házasodnak meg újra, hogy hűségesek
maradjanak házasságkötésükhöz. Tudják, hogy nincsenek egyedül,
hiszen Isten is elköteleződött mellettük, hármas szövetségre lépve
velük.

Elfogadlak téged házastársamul

Ahhoz, hogy egy szék stabil legyen, kell neki legalább három láb.
A család mely a házasságra épül, háromlábú székhez hasonlítható
(lábai: a két házasfél és Isten), az a család viszont, melyből hiányzik
a házasság, olyan, mint egy kétlábú szék: egyensúlya ingatag.
Persze mi is látjuk, hol sántít a hasonlat: a házasság három „lába”
korántsem azonos természetű. De a háromlábú szék képéből
megérthetjük, hogy csak akkor ülhetünk stabilan, ha a testsúlyunkat
egy ilyen szék tartja. Ezzel szemben mi történik gyakran még a
keresztény családokban is? Csak két lábra támaszkodunk, a két
házasfélre, a Harmadikról pedig megfeledkezünk…
Nem elég tudni, hogy a család a házasságon alapul, meg is kell élni
ezt. Egy család nem attól keresztény, hogy a sok templomba járással
kiérdemelte volna ezt a címkét, hanem attól, hogy napról napra
törekszik arra, hogy a házasság szentségének kegyelmeiből éljen.

„E

lfogadlak téged házastársamul, és neked adom magamat, hogy
hűségesen szeresselek egész életünkön át.”11 A házasságkötés
szertartásának szövege egészen világosan fogalmaz: a két házastárs
ajándék egymás számára, egyik a másik által. Ez az Isten kezéből
kapott ajándék közös életük során napról napra megújul.
Isten minden reggel felajánlja nekem házastársamat, mint szeretetajándékot, és minden reggel arra hív, hogy elfogadjam őt házastársamul. „Igen, Uram, elfogadom őt házastársamul, és neki adom
magamat, hogy hűségesen szeressem egész nap” – lehetne ez a házastársi imánk, mint házassági ígéretünk mindennapos megújítása.
Természetesen adódhatnak olyan különösen nehéz helyzetek,
amikor nehéz, már-már elviselhetetlen feladatnak érezzük, hogy
házastársunkat Isten ajándékának tekintsük. Néhány férj és feleség
talán legszívesebben azt mondaná: „Jól meglennék e nélkül az
ajándék nélkül…” Csakhogy épp a házastársak kérték Istentől,
hogy lépjen be a házasságukba, egymásnak ajándékozva őket mint
házastársakat. Ha pedig Isten elkötelezi magát a házasság ajándéka
mellett, akkor az örökre szól, minden napra! Isten azért nyújtja felém
minden reggel a házastársamat, mert ezt kértem tőle az esküvőnk
napján.
Mivel Isten ajándékozza nekem a házastársamat, nincs okom az
aggodalomra. Néhány házasságban töltött hónap vagy év után,
amikor jönnek a megpróbáltatások és a viharok, egyes férjek,
feleségek felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon nem indultake el rossz úton: „Tévedtem. Nem ezzel a férfival/nővel kellett volna
összeházasodnom.” Vagy: „Biztosan alkalmas voltam a házasságra?”
És a kétely elharapódzik, egyre gyötrelmesebbé válva. A Gonosz
szerfelett ügyes, és hamarosan beterít bennünket a hazugságok hálójával. Tény, hogy ha egyedül választottam volna a páromat, kételkedhetnék a döntésemben. Csakhogy a házasságban Isten is elköteleződött: ő kezeskedik a választásunkért. Ezentúl Tőle kapom a
11. A hagyományos magyar szertartás szövege ettől eltér: „N., Isten szent színe előtt feleségül
veszlek / feleségül megyek hozzád”; illetve: „N., viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Ezután az új férj és feleség ígéretét esküvel erősíti meg.
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házastársamat, Tőle, aki jobban szeret engem annál, ahogy valaha
bárki is szeretni fog, Tőle, aki a boldoggá akar tenni engem és a
férjemet is.

pillérére épülő programja. Három szó, ami megannyi támpontot
szolgáltat a kérdésfeltevéshez és mérlegeléshez: hogy állunk a házastársak közötti kommunikációval? Van-e adósságunk a megbocsátásban? Vajon az imádság áll-e életünk középpontjában?

Az a házastárs, aki ma előttem áll, ugyanaz, mint akit az esküvőnk
napján elfogadtam. Látszólag talán megváltozott, megöregedett, az
élet nehézségei módosították karakterét, egy betegség vagy baleset
megtámadta testi vagy lelki épségét, stb. Vagy épp én tekintek már
másképp rá, főleg ha megsebzett a hűtlensége, a rosszindulata, amire
azelőtt képtelennek gondoltam volna. És tiltakozhatom: „Ez nem az
az ember, akivel összeházasodtam!” Pedig csak a látszat változott, a
személy továbbra is jelen van egyediségében és végtelen értékével.
„Elfogadlak téged házastársamul, és neked adom magamat.” Nem
egyszerű dolog elfogadni a másikat hibáival és korlátaival együtt, de
olykor még nehezebb beletörődni abba, hogy neki adjuk magunkat
úgy, ahogy vagyunk, gyengeségeinkkel együtt. Hány félreértés
származik abból, hogy a házastársak félnek csalódást okozni egymásnak …elfelejtik, hogy a legszörnyűbb csalódás mindig a bizalom
hiánya. „Azt hiszed, hogy csak a külsőd, a tehetséged vagy a szakmai
sikereid miatt vettelek feleségül / mentem hozzád?”
„Elfogadlak téged, és valóban neked adom magamat.” A házas élet
egyik csodája az, hogy megengedi, hogy lassanként megismerjük
társunkat igazságban, a maga valójában. Örüljünk az illúziók
szertefoszlásának, mert az illúzió hazugság. A valóság mindig
nagyszerűbb az álomnál, mert igaz. Ne azt a gyilkos tisztánlátást
kérjük a Szentlélektől, amely veszedelmes élességgel fedi fel a másik
gyenge pontjait és hibáit, hanem a szeretet ragyogóan tiszta tekintetét!
Senki nem lát bennünket tisztábban Istennél, és mégsem adózik
senki olyan csodálattal előttünk, mint Ő. Ha Isten szemével nézzük
a házastársunkat, akkor az őt eltorzító sebek alatt felfedezhetjük az
istengyermekség kimondhatatlan szépségét.

A házasság három alappillére

„H

a jegyesek jönnek hozzám tanácsot kérni – írja egy pap
olvasónk –, ezt a három szót bízom rájuk: beszélgetés,
megbocsátás, imádság.” Íme, a házasság három szóra, a szeretet három
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Beszélgetés. Mindannyian tudjuk, hogy úgy is lehet beszélgetni,
hogy közben nem mondunk semmit, és hogy a házastársak közötti
kommunikáció nem arányos a kimondott szavak számával. Ezt
erősítik meg azok a szélsőséges esetek is, amelyekben a házaspár egyik
tagja betegség vagy baleset következtében nem tud többé beszélni,
mégis elmélyült kommunikáció van köztük. Ahhoz, hogy a beszéd
a szeretet szolgálatába állhasson, először a másikat kell meghallgatni.
„Rengeteg házaspár panaszkodik a párbeszéd hiányára, a meghallgatás elmaradására viszont csak kevesen. Pedig épp a meghallgatás
fogyatékossága lehetetleníti el a párbeszédet. Alig nyitja szóra ajkát az
egyik, a másik – tudván, hogy mit fog hallani – ingerültté válik még a
mondat befejezése előtt. Ekkor másról kezdünk beszélni, majd megint
másról, míg csak ki nem fogyunk a témákból. Ezután szürkeségbe és
súlyos hallgatásba burkolózunk, de ennek a csendnek semmi köze a
csendes, figyelmes szívhez. Akkor fakad fel újra egy szeretetteljes szó,
ha újra időt szakítunk arra, hogy megízleljük az egymás számára való
jelenlétet. Ebből kibontakozhat egy beszélgetés, amelynek tárgya
talán nehéz, de a szeretet közegében elfogadható. Ekkor találunk vissza
a megosztáshoz.”12
A beszélgetéshez idő kell. Képesnek kell lennünk arra, hogy az időnket
csevegésre „vesztegessük”, hogy valóban házastársunk rendelkezésére
álljunk, hogy rászánjuk az időt. A legmélyebb beszélgetések többnyire váratlanul jönnek, ahogy szó szót követ; ha időt szántunk arra,
hogy valódi figyelemmel megszelídítsük egymást.
Megbocsátás. Jean Vanier-nek a közösségről általánosságban mondott
szavait a házasságra is alkalmazhatjuk: „Ha anélkül lépünk be egy
közösségbe, hogy tudnánk: azért lépünk be oda, hogy megtanuljunk
megbocsátani és bocsánatot nyerni hetvenszer hétszer, nagyon hamar
csalódni fogunk”.13 Valószínű, hogy sok válás gyökere az, hogy a
legtöbb jegyespár egyáltalán nem tudatosítja: a házasság kétségkívül
az a hely, ahol a legtöbbször kell bocsánatot adnunk és kapnunk.
12. P. Jacques Marin: Aimer c’est pardonner, Les Béatitudes, 1990.
13. Jean Vanier: A közösség, a megbocsátás és az ünneplés helye, Vigilia, Budapest 1995.
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Sokan inkább úgy képzelik, hogy „a szerelemben sohasem kell
kimondani azt, hogy sajnálom”14; amikor sérelmeket szenvednek el –
és ez előbbutóbb úgyis bekövetkezik, épp azért, mert szeretjük egymást
és a szeretet sebezhetővé tesz –, eleinte úgy tesznek, mintha nem
látnák ezeket, próbálnak szemet hunyni, majd végül arra jutnak, hogy
már nem szeretik egymást.

A házastársi egység feltételezi a kommunikációt. Hány és hány pár
kerül válságos helyzetbe (amely akár válásba is torkollhat) azért, mert
nem tudtak beszélgetni egymással. Ismerjük a házastársak közötti
párbeszéd nehézségeit, kezdve a zsúfolt időbeosztástól, és a felgyorsult
életritmustól, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy kicsit hosszabb időt
kettesben töltsenek: a szóváltás ezért a gyakorlati dolgok megbeszélésére korlátozódik és a hétköznapi feladatokhoz kötődik, a fontos
témák felvetéséig el sem jutnak.

A bocsánatkérés nem a szeretet kudarca. Épp ellenkezőleg: a valódi
szeretet megnyilvánulása. Egy alkalommal egy pap idős házaspárt
látott kéz a kézben sétálni. Ámulattal mondta: „Egy ilyen tartós
szerelem száz meg száz megbocsátást takar!”
Imádság. Egy ötvenes házaspár egyszer ezt a tanácsot kapta: „Kivétel
nélkül minden este mondjatok el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet
együtt, kéz a kézben, felajánlva Istennek az elmúlt napot, és az
éjszakát a nyugodt pihenésért.” Bár a férj kissé szkeptikusan fogadta
ezt a túlságosan is egyszerűnek tűnő kérést, mégis belement, hogy így
imádkozzon hitvesével. Néhány év múlva aztán így tett tanúságot:
„A házasságunk átalakult! Ez pedig nagyrészt ennek a rövid, de
hűséges imádságnak, az Istennel töltött és Istennek adott időnek
köszönhető. Az, hogy így hagyatkozunk Istenre, s így nyugszunk az
Ő kezében, elvezetett bennünket ahhoz az egyszerűséghez, ami most a
házasságunkat jellemzi.”15
Sok házaspár azért képtelen együtt imádkozni, mert olyan
elhatározásokat tesznek, melyek hosszú távon nem megvalósíthatóak.
A közös imában – és az abban való kitartáshoz – nem kell túl bonyolult
dolgokra törekedni. Hiszen mi lehet egyszerűbb a Miatyánk és az
Üdvözlégy elimádkozásánál? Szinte semmiség, mégis megváltoztat
mindent. Mert ez a semmiség olyan, mint az Evangéliumban az öt
kenyér és a két hal: az Úr végtelenül megszaporítja.

Elmondhatunk-e egymásnak mindent?

A

jegyesek gyakran olyan szerelemről álmodoznak, ami áttetszővé
teszi őket egymás számára. Hamarosan belátják azonban, hogy
nagyon nehéz mindent elmondani. Vajon lehetséges-e egyáltalán?
És kívánatos-e?
14. Erich Segal: Love story, Flammarion, 1970.
15. P. Jacques Marin elbeszélése nyomán, i.m.
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Minél kevesebbet beszélgetünk, annál kevesebb mondanivalónk lesz
egymás számára. Igaz ez a barátokra, a szülőkre, a gyermekekre, és
természetesen a házastársakra is. Ez egy ördögi kör, amelybe könnyű
belekerülni, ha nem vigyázunk. Élhetünk ugyan egy fedél alatt,
mégis megtörténhet, hogy lassan idegenekké válunk egymás számára.
Ezért – még ha nap, mint nap találkozunk is –, bölcsen tesszük, ha
randevúkat beszélünk meg. Lehet ez a randevú hetente egy együtt
töltött este, amikor kerül, amibe kerül, minden más találkozót és
meghívást visszautasítunk. Rászánhatunk negyedévente egy hétvégét,
amikor megszervezzük a gyerekvigyázást, és kettesben maradunk,
esetleg megszervezhetünk egy néhány napos nyaralást, mintha évrőlévre újra elmennénk egy kis nászútra.
Mindent el kell mondanunk? A házastársi kapcsolat igaz voltához
kell-e az, hogy ne rejtsünk el semmit egymás elől? Mindannyian
tudjuk, hogy nem minden igazságot jó elmondani, különösen akkor,
ha fennáll annak a veszélye, hogy a címzett számára elviselhetetlen
dolgokról van szó. Anélkül, hogy hazudnának, a házastársak
kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyben szeretetből inkább hallgatnak,
nehogy a másik összeroppanjon egy olyan igazság súlya alatt, amit
képtelen (vagy még képtelen) hordozni. Ha megkülönböztetés és a
legalapvetőbb tapintat nélkül összevissza beszélünk, az ugyanolyan
romboló lehet, mint az állandó hallgatás. Bizonyos helyzetekben
fontos időt szakítanunk arra, hogy a Szentlélek fényében megvizsgáljuk,
mit kell elmondanunk, és mit kell elhallgatnunk, akár véglegesen,
akár csak átmenetileg.
Mindkét házasfélnek megvan a maga „titkos kertje”. Az egység nem
azonos az egybeolvadással, a kommunikáció a teljes áttetszőséggel.
Hogy egyek lehessünk, ahhoz kettőnek kell lennünk: másképp
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fogalmazva, az egység feltételezi azt, hogy a házastársak megőrizzék
saját egyéniségüket. Természetes, ha ehhez megőriznek maguknak
egyfajta intimitást, nem kétszínűségből, hanem azért, mert mindenkinek szüksége van egyedüllétre. Így például a házasok mindamellett,
hogy nagyon szeretik egymást, megtilthatják egymásnak, hogy
elolvassák a saját nevükre érkező leveleket. Minden bizalom kérdése:
mert az a bizalom, ami önmagunk leleplezésére indít, lehetővé teszi a
másik intim szférájának teljes tiszteletben tartását is.
Igazságtalan és veszélyes dolog azt követelni a másiktól, hogy
mondjon el mindent. Igazságtalan, mert ez a követelés nem vesz
tudomást a „titkos kert” fontosságáról, és veszedelmes, mert
hazugságokba kényszerítheti a másikat, aki némely esetben már nem
lát más kiutat intim szférája védelmezésére. A házastársak közötti
kommunikáció igazsága nagyfokú szabadsággal jár együtt, amely
a kölcsönös bizalomból születik. „Szeretetből leplezem le magam
előtted, nem pedig kényszerből. Szabadon beszélek, mert tudom,
hogy tiszteletben tartod a hallgatásomat.”
Még a házastársak között is vannak kimondhatatlan igazságok:
mindaz, ami a lelki életük mélységeihez tartozik. Még ha együtt (és
nem csupán egymás mellett) haladnak is az életszentség útján, akkor
is mindegyik egyedül van Isten előtt, akárcsak haláluk napján. Lelki
életük vonatkozásában a házastársak sem lehetnek „mezítelenek”
egymás előtt, mert lényük egy része egyedül Istené, és ez lényegéből
kifolyólag rejtve marad. Ez az alapvető fontosságú magány nem árt
a házastársi lelkiségnek, sőt ellenkezőleg, ugyanis éppen itt, ezen
a titkos helyen, ahol egyedül vagyunk az Egyedülivel, itt fakad fel a
hiteles házastársi ima forrása.
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– III –
Édesapa és édesanya

ha a szülés
miatt Abbahgyom
a munkát, akkor
már csak egyszerû
Anyuka leszek...

...

ha viszont
teljes
munkaidõben
dolgozom, akkor
rossz anya leszek.

most aztán
nyakig benne
vagyunk...

Örök kezdők

„N

em muszáj tökéletes szülőnek lennetek, nem muszáj
mindent elsőre tudnotok. Tekintsétek magatokat mindig
kezdőknek a nevelés iskolájában, lássátok be, hogy jogotok van
hibázni, és újrakezdeni. Adjatok időt magatoknak a szülői mesterség
kitanulásához.”16 Mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletes
szülők, viszont képesek vagyunk tökéletesedni, ha úgy tekintünk
magunkra, mint örök kezdőkre, akik lázasan próbálnak tanulni
és növekedni. De vajon hol és hogyan sajátíthatjuk el a szülői
mesterség fogásait?
Első mestereink maguk a gyerekek, mert minduntalan arra köteleznek
minket, hogy szembesítsük elveinket a kézzelfogható valósággal.
Nem általánosságban, hanem valamennyi gyermekünket személyre
szabottan kell tudnunk nevelni. A sokgyermekes szülők tisztában
vannak ezzel: minden egyes újszülött egy új kaland kezdete. Hiába
értek már el valamit az idősebb gyermekekkel, az újonnan érkezett
nevelését ettől még aligha tanulták meg, hiszen ő minden bizonnyal
különbözni fog fivéreitől és nővéreitől.
Hibáink felismerése elengedhetetlen feltétele az előrehaladásnak.
Ez azonban nem könnyű! Hol nehezen látjuk be tévedéseinket,
hol pedig átesünk a ló túloldalára, és látszólag épp az ellenkezőjét
tesszük: reggeltől estig csak szemrehányásokat teszünk magunknak.
De mindkét esetben ugyanaz történik: a gőg elvakít bennünket,
és megakadályoz az előrehaladásban. Nem fogadjuk el magunkat
olyannak, amilyenek vagyunk, korlátainkkal és tökéletlenségeinkkel
együtt, mert mindenképpen „jó szülők” akarunk lenni. Jogos cél,
de ne próbáljuk egyedül elérni, a magunk erejéből! Fogadjuk el,
hogy szükségünk van a többiek segítségére, szükségünk van Isten
segítségére.
Tanuljuk meg felismerni képességeinket és talentumainkat. Ha
minden gyerek egyedi, akkor minden szülő is az. Úgy, ahogy vagyunk,
pótolhatatlan gazdagságot adhatunk át gyermekeinknek. A legjobb
nevelés nem egy sablon, mely egy kalap alá veszi a családokat. Nem
úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, ahogy a barátaink teszik, vagy
16. Jean Monbourquette: L’ABC de la communication familiale, Novalis, 1996.
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ahogy szüleink tették, mert mi nem a barátaink vagy a szüleink
vagyunk. A mi feladatunk az, hogy saját gyermekeinket a nekünk
adott talen-tumok segítségével neveljük. Először fel kell ismernünk
saját gazdagságunkat ahhoz, hogy gyümölcsözővé tehessük azt. Az
alázat az igazság.

Adjunk helyet az apának!

Gyermekeink sorsa rajtunk kívül másokat is érdekel, hisz vannak, akik
- közelebbről vagy távolabbról - részt vesznek nevelésükben. Tanárok,
hitoktatók, gyerekorvosok, nagyszülők, keresztszülők, barátok, stb.
Még ha mi vagyunk és minden esetben mi maradunk is gyermekeink
első számú és elsődleges nevelői, hallgassuk meg azt, amit a többiek
mondanak nekünk! Persze tévedhetnek is, nem kell vakon megbíznunk
a véleményükben. De kár lenne figyelmen kívül hagyni meglátásaikat,
ők ugyanis más nézőpontból látják gyermekeinket, mint mi, és mert
kívülről figyelik a családunkat, olyasmit is észrevehetnek, ami saját
figyelmünket elkerüli.
„Csak abból adhatunk, ami túlcsordul bennünk: legyetek tartályok,
mielőtt csatornává válnátok!” (Szent Bernát). A jó szülőknek tudniuk
kell időt szakítani arra, hogy kifújják magukat, hogy feltöltekezzenek,
hogy művelődjenek és képezzék magukat minden területen. Ez
nem luxus. Meg kell őriznünk éberségünket, hogy ne csak az anyagi
dolgok töltsék ki az életünket, elébe tolakodva minden másnak. Időt
szakítani olyasmire, ami kizökkent a megszokott kerékvágásból, nem
számít önzésnek, sőt, épp ellenkezőleg. Minél gazdagabbá válik a
személyiségünk, annál többet nyernek a gyerekeink.
A képzés jelenti azt is, hogy engedjük: a Szentlélek, az igazi Nevelő
alakítson bennünket. Miképpen? Először is az imádság csendjében és
szegénységében. Mindig ugyanide jutunk vissza. Az imádság tartalma
és formája csak keveset számít, mert nem az a lényeg, amit én akarok
mondani Istennek, hanem amit Ő akar elmondani nekem; nem az a
lényeg, amit én teszek, hanem amit a Szentlélek cselekszik bennem.
Az imádság nem ment fel bennünket minden más alól, hanem
egyesít és szüntelenül a lényeg köré rendez mindent. Végtére is fel kell
tennünk magunknak a kérdést: mit jelent „jó szülőnek” lenni? Mi
a nevelés végső célja? Mi az, ami igazán lényeges ezen a területen: a mi
nézőpontunk, ambícióink, a mi elveink és terveink… vagy Istenéi?
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A

z apa és anya feladatköre nem cserélhető fel. „Ki kell mondani,
hogy az édesapa nem édesanya. Soha nem lehet az. Egy pillanatra
sem szabad úgy tekinteni rá, mint „másod-anyára” vagy „segédanyára.”17 Ugyanígy az édesanya sem édesapa, és a legjobb anya sem
képes helyettesíteni egy mégoly gyenge apát sem18. „Törekedni kell
rá, hogy a társadalomban újra tudatosodjék az apa családban betöltött
helyének és szerepének fontossága.”19
Ennek ellenére többnyire az anya szerepét helyezik előtérbe a hitre
való nevelés során, hovatovább olykor úgy tűnik, hogy ennek terhe
kizárólag az ő vállára nehezedik. „A férjem mindent rám hagy ezen
a téren” – panaszolja a háromgyerekes Anikó. „Nem akadályoz
semmiben, de nem is vesz részt benne sohasem.” Dénes, a férje így
igazolja magát: „A feleségem sokkal jobban csinálja nálam. Istenről
beszélni, imádkozni a gyerekekkel – neki ez olyan egyszerű! Én
ügyetlennek és esetlennek érzem magam, azt sem tudom, hogyan
fogjak hozzá.”
Miért vonulnak vissza oly gyakran az édesapák, feleségükre hagyva a
gyerekek keresztény nevelésének gondját? Ennek számos oka lehet,
elsősorban a szakmai előmenetelük, ami megannyi családapát teljesen
lefoglal: mivel kevesebbet vannak otthon, kevesebb időt tudnak a
gyerekeikkel tölteni. Hogy csak egy példát említsünk, sokan közülük
csak akkor érnek haza, amikor a legkisebbek már lefeküdtek, az
esetleges családi ima időpontja után. Azonban jobban belegondolva,
sok édesapa kételkedik saját hitoktatói képességeiben. Erről beszél
Dénes: „A feleségem sokkal jobban csinálja nálam. … ügyetlennek és
esetlennek érzem magam.”
A gyerekeknek azonban mindkét szülőjükre szükségük van, nincs
közöttük konkurencia, hiszen kiegészítik egymást. Nem lényeges, hogy
a hitvese jobban csinálja-e önnél (ami egyébként nincs is bizonyítva),
biztos lehet benne, hogy ő nem tudja megadni ön helyett azt, ami
az ön feladata. Gyermeke számára sokkal kívánatosabb, hogy akár
17. Jean le Camus: Pères et bébés, idézi Jacques Arènes: Y a-t-il encore un père à la maison?, Fleurus,
1997.
18. Még ha különleges kegyelmekben részesülnek is a gyermekeiket egyedül nevelő anyák.
19. Familiaris consortio, Apostoli buzdítás, 25.
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ügyetlenül is, de kiveszi a részét a nevelés feladatából, ahelyett, hogy
az egészet a feleségére hagyná, bármilyen jól ért hozzá, és bármilyen
jámbor is egyébként. A hit mestere amúgy is a Szentlélek, mi csupán
annyit tehetünk, hogy – félretéve a korlátaink és hiányosságaink miatti
aggodalmaskodást – ellátjuk apai és anyai küldetésünket. Ahogy
Jézus annak idején megszaporította az öt kenyeret és a két halat,
hogy jóllakasson vele egy egész tömeget, úgy fogja megsokasítani a
mi szerény erőfeszítéseinket, törékeny kezdeményezéseinket, hogy
növelje gyermekeinket az ő szeretetében.

hazamegy, „de a munkanap végén, miután több mint egy órát utaztam
tömegközlekedési eszközökön, fáradtan és feszülten érek haza.
Képtelen vagyok azonnal bekapcsolódni a családi imába.” Lóránt
számára az a legnehezebb feladat, hogy kimutassa a hitét: „Zavarban
vagyok, elfog a szégyenlősség, mintha a családommal való imádkozás
vagy az Istenről folytatott beszélgetés leleplezne, lemeztelenítene
előttük.”

Az édesanya feladata annak biztosítása, hogy az apa elfoglalhassa a
helyét. „Sajnáltam, hogy a férjem szinte egyáltalán nem foglalkozik a
gyerekeink vallásos nevelésével” – meséli Ili. „De valójában azt figyeltem meg, hogy nem nagyon tudta rászánni magát. Csak nagy
nehezen ment bele, hogy időnként ott legyen az esti imánál, amit
én egyedül vezettem. Egészen addig a napig, amíg egy váratlan
kórházi kezelés meg nem akadályozott ennek folytatásában. A
gyerekek beszámolói által fedeztem fel, hogy távollétemben az apjuk
minden este imádkozott velük, sőt bibliai történeteket is mesélt
nekik. Ekkor megértettem, hogy én voltam az, aki nem engedtem
a férjemnek, hogy elfoglalja az őt megillető helyet. Akaratlan, de
annál valóságosabb hatalmaskodásommal elvágtam előtte minden
lehetőséget a részvételre, a kezdeményezéseit visszaszorítottam.” Ili
példája ezerféleképpen átértelmezhető, és természetesen nem kell egy
kórházi kezelésre várnunk, hogy megkérdezzük magunktól: „Valóban
lehetővé teszem-e a férjemnek, hogy eleget tegyen hitre nevelő
küldetésének? Hol tudnék jobban félrehúzódni, hogy megadjam neki
az őt megillető helyet?”
Vagy, az édesapák oldalán: vajon nem mentem-e fel magamat túl
könnyen a nevelés felelőssége alól? Hogyan tudnám jobban kivenni a
részemet a gyerekek keresztény neveléséből?

Ezek a nehézségek megannyi kísértést jelentenek arra nézve, hogy
a feleségünkre hagyjuk a vallásos neveléssel kapcsolatos feladatok
egészét. Mindazonáltal ha tüzetesebben megvizsgáljuk a kérdést,
láthatjuk, hogy nem feltétlenül azok az édesapák vesznek részt
a legerőteljesebben a vallásos nevelésben, akiknek a legtöbb a
szabadidejük, a legszilárdabb a teológiai felkészültségük vagy éppen
a legbuzgóbb a hitük, hanem azok, akik úgy döntöttek, hogy
rászánják magukat, mert belátták ezen küldetésük elsődlegességét, és
megértették, hogy senki más, még a feleségük sem tudja betölteni az
őket megillető helyet.
De mivel kell kezdenünk? Vitathatatlanul a mindennapi személyes
imával. Ez a „létminimum”, nélküle puszta illúzió belevágni gyermekeink vallásos nevelésébe. „Szeretném, ha foglalkoznátok gyermekeitek
lelki jövőjével” – fordul Caffarel atya a családapákhoz. – „Éreznetek
kell saját képtelenségeteket. Akkor talán, Krisztus életére tekintve
megértitek, hogy mit jelent felelősnek lenni a lelkekért, és hogy
fáradozni a mieink üdvösségéért mindenekelőtt azt jelenti, hogy
imádkozunk értük. (…) És az Atyaisten atyai szívet ad majd nektek.”
Mindez megint csak nem szabadidő kérdése, hanem az elhatározásé:
kivételes esetektől eltekintve minden családapa képes „elégetni”
idejéből egy negyed- vagy félórát Istenért, akkor is, sőt főleg akkor, ha
ez az idő drága.

Tény, hogy számos nehézség adódik a hétköznapokban: „A hét
nagy részét otthonomtól távol töltöm szakmai kiküldetés miatt” –
sajnálkozik a négygyerekes Móric. – Ezért aztán az a benyomásom,
mintha mindig a mozgó vonatra akarnék felszállni, mintha mindig
le lennék maradva az otthon történtekről.” Antal minden este

Ugyanakkor előfordulhat, hogy a családapa nem tud minden este
részt venni a családi imában: ha túl későn ér haza, és a kicsiket
idegesíti a várakozás, ha időre van szüksége, hogy kifújhassa a gőzt
imádkozás előtt, vagy ha egy héten több napot is távol tölt övéitől,
akkor miért ne vezethetnénk be a hetenkénti családi imát, szombat
vagy vasárnap estére? A többi estén az édesanya imádkozhat együtt a
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gyerekekkel, vagy külön-külön mindegyikkel lefekvés előtt. Sokkal
jobb egy vasárnapi, boldog és nyugodt hangulatú családi ima, ahol
az édesapa is megtalálja a helyét, mint egy többé-kevésbé összecsapott,
mindennapi szertartás, amit robotnak fogunk fel és a végén úgyis
felhagyunk vele.

bennünket arra, hogy ebben a valóságos atyaságban is „a személyi
egység (= unio hypostatica) egyik következményével találkozunk:
az Isteni Személy, az Ige-Fiú egységébe fölvett emberi természettel.
Az emberlét fölvételével Krisztus ugyanis fölemelt magába minden
emberit, különösen a családot, földi létének első föltételét. Ebben
az összefüggésben József földi atyasága szintén fölvételt nyert.”21
Egyébként Mária, aki mindenki másnál jobban tudta, hogy Jézus
a Szentlélektől fogant, szintén így beszélt Józsefről: „Atyád” (Lk
2,48.). „Ez nem egy szokásos beszédfordulat: Jézus anyjának szavai
a megtestesülés teljes igazságára utalnak, amely a názáreti család
titka.”22

Végezetül, még ha az apa kevesebbet van is jelen az édesanyánál,
mert ideje nagy részét felemészti a munkája, akkor is kínálkozik jó
pár alkalom gyermekei szívének és lelkének formálására, különösen
a szünidőben. Egy hosszú utazás, egy séta, egy éjszakába nyúló
beszélgetés, egy templom vagy kolostor megtekintése, egy fesztelen
csevegés az asztal körül mind-mind megannyi pótolhatatlan pillanatot
tartogat az apa számára, hogy beszélgessen a gyermekeivel, meséljen,
magyarázzon nekik, meghallgassa kérdéseiket, és elcsodálkozzon a
megjegyzéseiken. Csak az kell, hogy valóban nekik szentelje az idejét,
mert a legtermékenyebb párbeszédek többnyire akkor kezdődnek,
amikor nem is számítunk rá. És persze az is szükséges, hogy a felesége
hagyja beszélni…
A szó szoros értelmében vett vallásos nevelésen túl a gyermekekre
édesapjuk életének egysége lehet a legnagyobb hatással. Ha azt látják,
hogy keresztény módon cselekszik és gondolkodik, nem csak vasárnap
reggel vagy a közös imánál, hanem minden helyzetben. Elsősorban a
saját élő példájával tudja megtanítani nekik, hogy mit jelent Krisztus
szeretete.

Szent József, az édesapák példaképe

J

óllehet Szent József története egészen kivételes, mégis méltán
nevezhetjük őt minden családapa példaképének. A Szent
Családban ugyanis „József az atya: atyasága nem vezethető vissza
gyermek nemzésére, és mégsem „látszólagos”, vagy „pót”-apaság,
hanem rendelkezik az emberi apaság teljes igazságával, az atyának a
családban betöltött feladatával.”20
József valódi édesapa. Még ha Jézus a Szentlélektől fogant is, nem
pedig Mária és József hitvesi egyesüléséből, ugyanúgy igaz, hogy
József nem egy látszólagos, színlelt apa. II. János Pál pápa emlékeztet
20. II. János Pál Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítása, 1989. augusztus 15, 21.
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József teljes mértékben betöltötte Jézus mellett nevelői küldetését:
ő „kapta azt a magasztos feladatot, hogy Jézust felnevelje, vagyis:
táplálja, öltöztesse, oktassa a Törvényre és egy mesterségre, amint ez
az apa saját föladata.”23 A Megtestesülés titkának igen fontos eleméről
van itt szó: Jézus valóságos Isten létére nem csak látszólag lett
emberré. Valóban végig kellett járnia az emberi fejlődés lépcsőfokait,
valóban „növekedett bölcsességben, korban és kedvességben” (Lk
2,52.). És bár kivételes gyermeknek volt az édesapja, Szent József
mégsem hitte, hogy fel van mentve a rászabott nevelői küldetés
teljesítése alól.
József Isten akaratának rendelkezésére áll – legyen szó arról, hogy
áldott állapotban fogadja magához jegyesét, Máriát, arról, hogy a legkevésbé sem kényelmes körülmények között nézzen szembe Jézus
születésével, vagy, hogy elmeneküljön Heródes gyilkos tébolya elől
– békés szívvel fogadja a meglepőt, a már-már érthetetlent. Arra
emlékeztet minden édesapát, hogy fontos ugyan az előrelátás, a
szervezés, az ügyek jó családapaként való intézése, azonban olykor le
kell tudni mondani ezekről a szép tervekről, hogy követhessük Isten
akaratát, legyen az bármilyen meghökkentő. Emlékeztet arra is, hogy
soha nincs okunk aggodalomra, hiszen Isten mindenki másnál jobban
tudja, hogy mire van szüksége a családunknak.
József munkás. Megmutatja nekünk, hogy a munka a szeretet kifejezése
(legalábbis annak kellene lennie). Mindabban, amit József Jézusnak
21. I.m. 21.
22. I.m. 21.
23. I.m. 16.
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megtanított, „jelentős szerepet játszott egy erény, a lelkiismeretesség.”24
Szent József mindenki másnál inkább megszentelte a munkát. Újra
azt tanítja nekünk, hogy munkánk értéke nem mérhető az érte kapott
pénzben, hanem csak abban a szeretetben, amellyel teljesítjük. Nem
fér hozzá kétség, hogy ő, aki örömét lelte egy mesterség gyakorlásában,
és akit büszkeség töltött el, amiért megtaníthatta rá a fiát is, különösen is együttérez az állásukat elveszítő családapákkal, akiknek
fájdalmat okoz a munkanélküliség megaláztatása és a bizonytalan
holnap miatti szorongás.

illetve a gyenge pontjuk. A reakciójuk függ attól, hogy milyenek, és
hogy mit éltek meg. „A mi családunkban nem volt divat a fenekelés
– meséli Gabi. – Én látni sem bírom, amikor az egyik gyereket
megüti a párom, az ő számára viszont ez a normális. Attól még soha
senkinek nem lett baja – mondják anyósomék.”

József alázatos: nem hencegett azzal, hogy őt szemelték ki Isten Fiának
atyjául, de nem is menekült egy állítólagos „méltatlanság” sáncai
mögé. Összeroskadhatott volna a ránehezedő feladat súlya alatt,
visszautasíthatta volna, mondván: „nem vagyok képes rá”. De József
nem önmaga felé fordult, nem a saját erejére támaszkodott, hanem
Istentől várt mindent. Bizalommal megtett mindent, amit Isten kért
tőle. Nem voltak „komplexusai” Jézussal szemben, megtartotta atyai
helyét, tekintélyét, mert ez járt neki. Arra emlékeztet bennünket,
hogy elég nap, mint nap alázatosan, egyszerűen teljesíteni
kötelességeinket – nem saját korlátainkból fakadó aggodalommal,
hanem minden erőnkkel Istenre támaszkodva. Szent József arra
hívja az apákat, hogy bátran, komplexusok nélkül foglalják el a
helyüket, hiszen ez az, amit Isten rájuk bízott.

Kétszólamú nevelés

A

gyerekneveléshez erőt ad, hogy ketten vagyunk: édesapa és
édesanya. Csakhogy mindkét fél a maga módján közelíti meg a
nevelési kérdéseket, és az összhang nem mindig jön egykönnyen létre.
Sőt, olykor nem is értjük egymást. „Az otthonainkban kitörő viharok
előidézői többnyire a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések” – jegyzi
meg Descouvemont atya.25 Nincs ebben semmi különös. Először
is azért, mert szeretjük a gyermekeinket – a nevelésük olyan téma
tehát, amit igazán a szívünkön viselünk. Ez az egyik legérzékenyebb
pontunk. Másodszor azért, mert a házastársak vérmérséklete, előélete
különböző, sebeik és lelki gazdagságuk eltérő, más az ütőkártyájuk,
24. I.m. 23.
25. P. Pierre Descouvemont: Le mariage dans tous ses états, Le Sarment/Fayard, 1999, 69. o.

- 42 -

Más-más helyzetben van az apa és az anya. Ez rendben is van, hiszen
az apa nem lehet anyává, és viszont. Mindenkinek megvan a saját
küldetése, a saját helye. „Az anya testesíti meg az odaadást, az apa
pedig az, aki nemet tud mondani” – foglalja össze Tony Anatrella.
A gyerekeknek mindkettőre szükségük van, bár erről hajlamosak
vagyunk megfeledkezni. „Sajnos igen sokszor fordul elő, hogy a
szülők kölcsönösen egymásra hárítják a felelősséget gyermekük rossz
magatartásáért; az apa a határozottság hiányát veti hitvese szemére,
az anya pedig végső soron azzal vádolja férjét, hogy nem érti meg a
gyereket, és nem elég gyengéd szeretettel viszonyul hozzá.” 26
Az ilyen házastársak közötti konfliktusokat tovább súlyosbíthatja a
család környezetének - elsősorban a nagyszülőknek – a hozzáállása.
Nyilván nem mindig könnyű elfogadniuk, hogy az unokáikat nekik
nem tetsző vagy számukra érthetetlen módon nevelik. De nincs
rosszabb, mint az ilyen és hasonló megjegyzések: „A férjed túlzottan
szigorú”, „A feleséged mindent megenged a gyerekeknek”. Még ha
így is van, bizonyára nem a szülők vagy a házastárs szülei a
legmegfelelőbb személyek arra, hogy ezt kimondják, sőt, mi több,
megítéljék. Viszont bátorításukkal értékes támogatást nyújthatnak:
mindenkinél inkább képesek rá, hogy helyreállítsák a megingott
bizalmat. „Mindig is érdekelt anyám véleménye – meséli Erzsi. – Az
ő segítségével tanultam meg észrevenni a párom nevelői képességeit.
Pedig anyám mindig nagyon tapintatos volt, nem mondott semmi
nagy dolgot: épp csak két-három pozitív megjegyzést tett a megfelelő
pillanatban.”
Hogy kilábaljunk a konfliktusokból és elejét vegyük az újabb
összeütközéseknek, időt kell szakítanunk egymás meghallgatására, a
nehézségekről való beszélgetésre. Lehetőleg hideg fejjel tegyük ezt, és
semmiképpen sem a gyermekek jelenlétében. Esetenként szükség lehet
külső segítség igénybevételére is. Amikor Gréta és Fülöp szembesült
26. I.m.
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legidősebb fiuk krízisével, szükségét érezték annak, hogy elmenjenek
egy házassági tanácsadóhoz, aki segített nekik, hogy egyetértésre
jussanak ebben a nehéz helyzetben. Bence és Zsófi rendszeresen időt
szakítanak arra, hogy a lelki kísérőjük társaságában elgondolkodjanak
a gyereknevelés kapcsán felvetődött konkrét kérdésekről: az atya soha
nem beszél arról, hogy mit kell tenniük, hanem abban segíti őket,
hogy hasznos kérdéseket tegyenek fel kölcsönösen, és nyugodtan
végighallgassák egymást.

Kérdése nehéz is, mert minden eset egyedi: ahhoz, hogy megfelelő
választ tudjunk adni ennek az édesanyának, jól kellene ismernünk a
családját és a családtagokat – hiszen a nevelés és a hit területén annyi
válasz létezik, ahány ember. Próbáljunk meg mégis kijelölni néhány
viszonyítási pontot:

Tökéletes szülők szeretnénk lenni, és azt szeretnénk, ha a hitvesünk
is tökéletes anya illetve apa lenne. Csakhogy nem vagyunk és nem
is leszünk hibátlan, gyengeségektől mentes szülők. Tévedtünk és
hibáztunk már, és bizonyára még fogunk is hibázni. A házastársunk
nemkülönben. Ez nem valamiféle végzet, amibe bele kell törődnünk
– ez valóság, amit úgy kell elfogadnunk, ahogy van, mert csak akkor
tudunk előrehaladni. Jézus nem az egészségesekhez és az igazakhoz
jött, hanem a betegekhez és a bűnösökhöz. Más szóval nem a példaszerű szülőkhöz jött, hanem azokhoz, akik tévedésbe esnek, kudarcot
vallanak, sötétben tapogatóznak, akikre a csüggedés, a harag vagy a
keserűség leselkedik, akik nehezen hallják és értik meg egymást, de
mégis szomjaznak a szeretetben való növekedésre, hogy minél jobban
összehangolódjanak.

Nem értünk egyet

„A

férjem már nem gyakorolja a vallását – meséli egy családanya
–, és a gyerekek vallásos nevelésével kapcsolatban mindenben
csak ellenkezik velem. Hogyan taníthatom őket ilyen körülmények
között a vasárnapi mise hűséges látogatására, hogyan adjak kedvet
nekik az imádsághoz, az evangélium követelményei szerint való
élethez, a tanuláshoz, stb.? Nagy örömmel követik apjuk olyasféle
állításait, hogy „a vasárnapi mise a papok találmánya”, és ismétlik a
„múlt századi” hitemre tett gúnyos megjegyzéseit.”

Amikor ezzel a nehézséggel kerülünk szembe, könnyen a hajthatatlanság kísértésébe eshetünk. „Nekem van igazam, úgyhogy
keresztülviszem bármi áron, akkor is, ha a kapcsolatunk látja kárát!”
Csakhogy helyénvaló-e, ha a gyerekek keresztény nevelésének ára a
házastársi egység megbomlása? Isten soha, de soha nem kér tőlünk
két ellentétes dolgot! Az esküvőnk napján Ő maga szentelte és áldotta
meg a szerelmünket. Isten soha nem vonja vissza a szavát. Minél
jobban szeretem a páromat igazságban, annál inkább fogok növekedni
Isten szeretetében; és minél jobban növekedek Isten szeretetében, Ő
annál inkább képessé tesz engem arra, hogy szeressem a páromat.
Ugyanez fordítva is áll: minél kevésbé szeretem a hitvesemet, annál
jobban eltávolodok Istentől. Ez a két szeretet összekapcsolódik: az
Isten és a felebarát szeretetének két parancsa tulajdonképpen egy.
Csak egyféle szeretet létezik.
Aki már megházasodott, az nem élheti továbbra is ugyanúgy a
hitét, mintha még mindig egyedülálló lenne. A házasságban egész
személyiségünk elköteleződik. És Isten a hitben ugyanúgy az egész
személyiségünket ragadja magával. A hitem egész embert kíván, a
házasságom úgyszintén. Egy házas ember nem élheti a hitét a házassága
mellett, hanem csakis a házasságában, még akkor is, ha a társa ateista.
Isten és a házastárs szeretete között nincs sem ellentmondás, sem
ellentét.

Ennek az anyának a kérdése igen fontos és nehéz kérdés. Fontos,
mert hatalmas szenvedést, és mélységes tanácstalanságot hordoz,
melyben számos más szülő is osztozik (édesanyák és édesapák is, bár
az a gyakoribb eset, hogy a férj az, aki nem gyakorolja a vallását).

A merevség ellenpontjaként találkozhatunk a beletörődés kísértésével
is. „Ez már csak így van. Mindegy, nem számít.” A hajthatatlan
merevség egyfajta álságos hűség, rossz értelemben vett hősködés, a
beletörődés pedig a másik hamis tiszteletéből, a tolerancia és a szeretet
összezavarásából fakad. A házastársunk szeretete nyilván azt jelenti,
hogy elfogadjuk olyannak, amilyen, olyannak, ahogy most többékevésbé eltorzítja őt a bűn (ahogy minket is), de ugyanakkor olyannak
is, amilyen valójában: ő Istennek a szeretet tökéletességére, vagyis a
boldogságra hivatott gyermeke. Ha szeretem a páromat, akkor nem
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tudok beletörődni, hogy sorompókat állít Isten és önmaga, Isten
és mi kettőnk, Isten és a gyerekeink közé. Nem kényszeríthetem
arra, hogy higgyen, de nem feledkezhetek meg arról sem, hogy ő is
meghívást kapott Isten szeretetére, s hogy ez életének értelme, akkor
is, ha nem tud róla. Nem adhatom fel!

nagyszülők is szembekerülhetnek, ha unokáik megkérdezik tőlük, hogy
„miért nem jár misére a papa meg a mama?” Vagy hitoktatók, akik
olyan gyerekek előtt hangsúlyozzák a szentmise alapvető fontosságát,
akiknek a szülei többségükben szinte egyáltalán nem gyakorlók.
Mit válaszoljunk ilyen helyzetben? Fejezzük ki egyszerre azt, hogy
„szeretem Istent” és „szeretem apukátokat”. Valahogy így: „Apa nem
jár misére, mert még a felnőttek számára sem mindig könnyű igent
mondani az Úrnak és megérteni, miért olyan fontos a mise. Az Úr
arra hív bennünket, hogy növekedjünk szeretetében, de tudja azt is,
hogy ez nem fog menni varázsütésre. Nekem sem könnyű, nektek
sem… Én járok misére, de vannak olyan dolgok, amiket én csinálok
rosszabbul, mint apa. Mindannyiunknak szükségünk van arra,
hogy növekedjünk Isten szeretetében, hogy megtérjünk, és hogy
valóban igent mondjunk Neki egész életünkben.”

Nem az a cél, hogy rákényszerítsem a saját nézőpontomat, mondván,
úgyis nekem van igazam, hanem hogy Isten Országáért dolgozzak.
Hogy szó szerint megéljem a „legyen meg a Te akaratod” mondatot a
Miatyánkból. Először is a saját megtérésemen kell dolgoznom, nem
az érdemeimre (?) vagy a meggyőződésemre támaszkodva, hanem
Istenre, és csakis Őrá.
A hétköznapokban nem könnyű megtalálni az arany középutat a
beletörődés és a hajthatatlanság között. Ajánlatos ezért lelki kísérőhöz
fordulnunk, hogy segítsen megkülönböztetni, mikor van szükség
tapintatra, és mikor határozott kiállásra, kiváltképp a gyerekekkel
kapcsolatban.
Vannak azonban olyan dolgok, amelyek érvényesek minden esetben:
A bizalom. Eszközök vagyunk Isten kezében. Isten az, aki növeli
gyermekeinket a hitben, előrehaladásuk kevésbé múlik azon, amit
értük teszünk, mint saját növekedésünkön az életszentségben. Nekünk,
szülőknek csak az a feladatunk, hogy bármilyen is a helyzetünk,
megtegyük „azt a kicsit, ami tőlünk telik”. Ha sokra vagyunk
képesek, Isten sokat kér tőlünk, de ha csak igen kevésre futja az
erőnkből, akkor ez a kevéske is elég lesz. Olvassuk el újra a szegény
özvegy történetét az Evangéliumban, aki két fillért dobott a perselybe
(Lk 21, 1-2)! Isten jól ismeri azon családanyák (vagy apák) nehézségeit,
akiknek a párja nem hívő, és tőlük nem várja el ugyanazt, mint
azoktól, akiket a hitvesük teljes erővel támogat.
Az igazság. A gyerekek egyszer csak meg fogják kérdezni, hogy
„a papa miért nem jön el velünk a misére?” Egy édesanya erre a
kérdésre a következő választ adta: „Ő korán reggel szokott menni.”
A gyerekek hamar rájöttek a hazugságra, és tüstént úgy érezték, hogy
az édesanyjukkal nem lehet beszélni erről a témáról. A nehézség
kétségkívül abban áll, hogy az igazat kell mondanunk, de a gyerekek
apjuk iránti tiszteletének veszélyeztetése nélkül. Ezzel a nehézséggel
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A mindennapokban megélt házastársi szeretet. A nagy szavaknál
(még ha szükség is van rájuk az adott pillanatban) többet ér a példa,
amit az édesapa és az édesanya szeretete mutat a gyerekeknek,
hozzásegítve őket annak megértéséhez, hogy a házasság lényege épp
az együtt haladás, egymással, egymást segítve, még akkor is, ha nem
értenek mindenben egyet, netán egyikük hitetlen. Természetesen az a
legmegfelelőbb, ha a hitvesemmel együtt tudom megélni a hitemet,
nyíltan és egyértelműen, de ugyanúgy igaz és fontos, hogy önmagáért
szeretem a páromat, nem pedig azért, mert misére jár. Ha nem jár
már többet misére, vagy akár a hitét is elveszíti, akkor is szeretni
fogom, nem „ennek ellenére”, hanem „ezen keresztül”. Ha a gyerekek
azt hallják, hogy édesanyjuk panaszkodik apjuk hitetlensége miatt,
ha minden vasárnap reggel jelenetet rendez a férjének, ha bírálja őt
vagy épp mártírkodik, a gyerekek arra kényszerülnek, hogy állást
foglaljanak valamelyikük mellett, és ezáltal a hitük nem növekedni fog,
hanem épp ellenkezőleg. Sőt, egész személyiségük kárát látja ennek.
Míg ha azt látják, hogy édesanyjuk szereti apjukat olyannak, amilyen,
de ugyanakkor kitart a hitében, a gúnyolódást és a szemrehányásokat
annak fogja fel, amik valójában – alkalmaknak a hitvesi szeretetben
való növekedésre –, ha tehát a gyerekek megállapíthatják, hogy a hitvesi
szeretet erősebb a nézeteltéréseknél, akkor ők maguk is növekedni
tudnak majd a szeretetben.
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Emlékezzünk arra, hogy hivatásunk az, hogy „feltámadott”ként éljünk. Nem csak holnap vagy holnapután, hanem itt és
most. A feltámadott Jézus nem törli el a szenvedést, nem leplezi a
hétköznapok nehézségeinek valóságát, hanem arra tanít, hogy már
megszerezte nekünk a győzelmet. S tanít arra is, hogy helyünk – ma,
a családunkban, a hitvesünk és a gyerekeink mellett (bármilyenek is
ők) - a legjobb hely, mert hiszen Ő választotta számunkra.

el kell hagynunk addig szeretett otthonunkat, amikor a munkanélküliség vagy egy balszerencse miatt addigi életkörülményeink
veszélybe kerülnek, kérjük Máriát, hogy elnyerhessük azt a kegyelmet, hogy nyugodt szívvel tudjuk fogadni a történéseket úgy, ahogy
következnek.

Mária, minden anya édesanyja

N

éha kedvünk lenne ezt mondani a Szent Szűznek: „Milyen jó
volt neked, Mária, amiért Jézus anyja lehettél! A te fiad soha
nem volt engedetlen, nem hazudott, nem veszekedett a többiekkel…”
Nagyobb gyerekeink eltévelyedését látva még azt is hozzátennénk,
hogy ”Neked nem kellett aggódnod a fiad üdvössége miatt.” Mégis,
Mária, az igazi édesanya sok mindent tanít nekünk.
Először is megmutatja nekünk a kis dolgok felbecsülhetetlen értékét.
Bizonyos értelemben véve semmi különöset nem tett – persze Ő
lett a Megváltó édesanyja, ami nem csekélység. De nem vitt véghez
látványos hőstetteket, nem tartott épületes szónoklatokat. Élete
lényegében hétköznapi kis dolgokból állt: vizet merített a forrásból,
megfőzte az ebédet, felsöpörte a padlót, foglalkozott a gyermekével,
szívességet tett a szomszédasszonyának vagy épp Józseffel beszélgetett
a ruhaneműk foltozása közben. Mária nem csinált semmi különöset,
de mindent különleges szeretettel tett. A szeretet, és csakis a szeretet
határozza meg egy élet minőségét. Akár családanyák vagyunk, akár
egyedülállók, takarítónők vagy vállalatvezetők, életünk sikerességét
és termékenységét nem gyerekeink számában vagy szakmai
előmenetelünkben fogják mérni, hanem a szeretetben, amellyel
feladatainkat ellátjuk.

Élete olykor nehéz volt, de Mária mindig egyszerű tudott maradni,
mert „előbb az Isten Országát és az ő igazságát kereste”. És a „minden
más” megadatott neki ráadásként. Máriának csak egyetlen vágya van:
teljesíteni Isten akaratát. Istent keresi, egyedül Őt. Minden egyéb
eköré az egyetlen vágy köré rendeződik. Életünk nem bonyolult, csak
mi tesszük azzá, sokféle, elaprózott, ellentmondó vágyakozásunkkal.
Mária a csendbe vezet el bennünket. Nem kürtölte világgá, ami
történt vele, nem beszélt össze-vissza arról, amit az Úr tett vele és
általa, hanem „mindent megőrzött szívében, és elmélkedett felette”. Az
ő csendje telve van Istennel. És amikor Erzsébet előtt boldogságáról
énekel, Isten Igéjének szavaival teszi, hiszen Isten Igéje benne lakozik.
Sámuel könyvének versei (vö. 1Sám 2,1-10.) tolulnak az ajkára, ezzel
is mintegy jelzi, hogy ami vele történik, az végtelenül meghaladja
őt. Mária nem magáról beszél, hanem Istenről. „Az Istenben
összpontosuló csend hathatósabb, mint a kiáltás” (Avilai Szent Teréz).
És valóban, sok családanya épp ennek az Istennel teli csöndnek az
erejével hirdeti rendkívüli módon az Örömhírt. Nem adnak elő
épületes tanúságtételeket, csak egyszerűen Istenben élnek, és ezáltal
érintik meg házastársuk, gyermekeik és a környezetük szívét.

Mária arra is megtanít bennünket, hogy örömmel hagyatkozzunk
a Gondviselésre. Mert a Megváltó édesanyjának lenni sem volt
minden izgalomtól mentes feladat: egy istállóban hozta világra
gyermekét, kilométerekre az otthonától, aztán el kellett bujdosnia,
hogy megmeneküljön Heródes gyilkos haragjától – mindehhez
szilárdan kellett bíznia Istenben. Amikor költözés előtt állunk, és

Mária a reménység édesanyja, ő, aki együtt élt Simeon szavaival:
„A te lelked is tőr járja át” (Lk 2,35). Mivel ez a lélek csordultig
volt szeretettel, végtelenül sebezhető is volt. Amikor Mária három
napon át kereste kamasz fiát, aki Jeruzsálemben maradt; amikor
végigkísérte nyilvános működését, látva, hogy mekkora meg nem
értésnek és ellenségességnek van kitéve; s főleg amikor elkísérte a
Keresztúton, Mária többet szenvedett, mint bármelyik édesanya. De
még a szenvedés mélyén is megőrizte megingathatatlan bizalmát. A
szorongattatásokon túl is biztos volt abban, hogy Isten szereti őt.
Bizalma nem rendült meg Benne. Ő, aki mindenki másnál jobban
ismeri és érti az anyai szív szenvedéseit, megtanít bennünket arra,
hogy békességgel viseljük el azokat.
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Ne feledjük, hogy a gyermekeink Mária gyermekei is. Ő osztozik
anyai felelősségünkben, velünk együtt hordozza gyermekeink szenvedéseit és nehézségeit. Velünk együtt, sőt még nálunk is jobban vágyik
a boldogságukra. Támaszkodjunk rá bátran, hiszen ő minden anya
édesanyja.

is sokat imádkoztak: „Ismerem a gyengeségeimet, és tudom, hogy
egyedül nem adhatom meg mindazt a lányoknak, amit Benedek
megadott volna. De hűségesen imádkozom a Rózsafüzért, Benedek
halála óta mindig elmondok a lányokért egy-egy tizedet, és
gyakran kérem Benedeket, hogy tegye meg azt, amit én nem tudok
megtenni.”

…Amikor a halál elválasztja a szülőket

Isten nem teszi meg helyettünk azt, ami a mi dolgunk: az imádság
éppenhogy nem ment fel az alól, hogy igyekezzünk minden eszközzel
megkönnyíteni a gyerekek számára édesapjuk vagy édesanyjuk fizikai
távollétének megélését. Egy családban az apa és az anya szerepe nem
cserélhető fel. A legjobb anya sem lehet jó apa, és viszont. Jelentie ez azt, hogy „ha a gyerekeknek nincs apjuk, akkor nem is lehet
kiegyensúlyozott a fejlődésük”? (Ahogy egy igen csekély pszichológiai
érzékkel rendelkező tanítónő találta mondani egy özvegy édesanyának, az egyik gyermek problémás viselkedésével szembesülve.)
Ha ez igaz lenne, akár rögtön fel is adhatnánk. De hogyan is gondolhatnánk, hogy Isten, aki megengedte ennek az édesapának a halálát,
nem fog a gyermekeiről különösképpen is gondoskodni, hogy
„kárpótolja” őket valahogyan azért, amiben ezentúl hiányt
szenvednek?

F

élelmetesen nehéz dolog egyedül felnevelni a gyerekeket a
házastárs halála után. A gyereknek a növekedéshez apára és anyára
is szüksége van – az állítás bizonyossága szörnyű súllyal nehezedik
azokra a szülőkre, akiket a halál elválasztott párjuktól, és magukra
maradnak a gyereknevelés feladatával. Nincsenek egészen egyedül,
hiszen aki elment, az mindig velük marad, valódi, bár láthatatlan
jelenléttel. Idelenn mégis egyedül vannak: egyedül kell betölteniük
az édesanya és az édesapa egymást kiegészítő szerepét, egyedül kell
helytállniuk a hétköznapokban, egyedül kell dönteniük, választaniuk,
meghallgatniuk, vigasztalniuk és büntetniük. Az eltávozott szülő
hiánya borzasztóan fájdalmas. Nem kell csodálkoznunk ezen: az
Atya olyan jól tudja, hogy egy gyermeknek a földön mennyire nagy
szüksége van az édesapjára és az édesanyjára is, hogy azt akarta, Szent
József lássa el itt a földön az atyai feladatokat Jézus mellett.
A hit nem szünteti meg varázsütésre a nehézségeinket: aki elveszíti a
társát, és egyedül kell felnevelnie a gyerekeit itt a földön, ugyanazokkal
a problémákkal találja szemben magát, mint bármelyik hasonló
helyzetbe kerülő szülő. Ha szörnyen nehéznek találjuk a hétköznapokat
„nélküle”, az nem azért van, mert kevés a hitünk. A hit „semmire
sem jó” a haszonelvűség szempontjából, hiszen nem ment fel senkit
az akadályokkal való szembenézéstől. Viszont megakadályozza,
hogy összeroppanjunk. „Özvegy családanyaként tudom – írja egy
fiatalasszony –, hogy Isten mindent átformál a kegyelmével, és nem
tehetek mást, mint hogy őrizzem a Reményt.”
A halott házastárs a mégoly fájdalmas, fizikai értelemben vett
elszakadás ellenére sincs távol tőlünk. Szabina, aki házasságuk első
éveiben vesztette el férjét, és két kislánnyal maradt egyedül, gyakran
támaszkodik férjére vagy a Szent Szűzre, akihez valamikor együtt
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Az özvegyek környezete rendszerint próbál besegíteni a gyerekek nevelésébe, megsokszorozva a – többnyire rosszul időzített – jótanácsokat,
megjegyzéseket, beavatkozásokat, mintha a szóban forgó édesapa
vagy édesanya hirtelen nem lenne képes teljesíteni a küldetését, és
mintha a gyerekek nevelése hirtelen mindenki felelőssége lenne.
Hiába vezérli őket általában a legjobb szándék, mindez rendkívül
sértő az egyedül maradt szülők számára, akik már így is épp eléggé
kételkednek abban, hogy képesek egyedül felnevelni a gyerekeiket.
Igen, az özvegyeknek különleges segítségre van szükségük, csakhogy
nem mindegy, milyenre. Mindenekelőtt ahhoz, hogy megőrizzék
bizalmukat, érezniük kell, hogy bíznak bennük: hogy szüleik (apósuk,
anyósuk) kifejezik feléjük ezt a bizalmat, csakúgy, mint testvéreik,
barátaik, stb.
Mindemellett konkrét, kézzelfogható segítségre is szükségük van:
támogatásra a hivatalos intézkedéseknél (és nem csak a házastársuk
halálát követő hetekben), gyerekvigyázásra, szerelésekre, ruhajaví- 51 -
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tásra stb. Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy az ilyesfajta
szolgálattétel képes állítólagos jószándék címén is földbe döngölni a
másikat, de épp ellenkezőleg, kifejezheti feléje a barátságunkat is.

a megrovásokat valójában neki címzik, ezért rögtön védelmébe veszi
a gyerekeket, vagy ellenkezőleg: megkeményíti magát velük szemben,
és kifakad: „Már nem tudlak elviselni benneteket!”

Szükségük van arra is, hogy vendégül lássák őket baráti családok.
Egyes házaspárok nem merik meghívni magukhoz özvegy barátjukat,
mert félnek, hogy boldogságuk látványával megbántják őt. Túl kell
lépni ezeken a félelmeken: azért a szomorúságért, hogy egy összeforrott pár jelenlétében még inkább egyedül érzik magukat, bőven
kárpótolja őket a szíves fogadtatás öröme. Bizonyos napokon még
jobban eshet ez a vendéglátás, például a vasárnapok kiváltképp
nehezek lehetnek, mert vasárnap a „régi” vasárnapok emléke még
fájdalmasabbá válik…

A nehézségein mindazonáltal nincs mit csodálkoznunk, hiszen senki
sem képes egyszerre ellátni az apa szerepét, aki a törvényt szabja, és
az anyáét, aki végrehajtatja azt. A legnagyobb jóindulattal sem lehet
egy jó anya, bármilyen jól is játssza a szerepét, ugyanakkor jó apa is.

Végül arra is szükségük van, hogy a gyerekeik más férfiak és nők mellett
megtaláljanak valamit abból, amit az édesapjuk vagy az édesanyjuk
már nem tud megadni nekik. Nem mindegy azonban, hogy hogyan,
és az sem mindegy, hogy milyen körülmények között.
Egy apát vagy egy anyát nem lehet helyettesíteni. Ezt minden árva
tudja, még azok is, akik valóban el tudták fogadni édesapjuk vagy
édesanyjuk második házasságát, és az újonnan érkezőt második
apjukként vagy anyjukként szeretik. De ha ez így van, az általában
annak köszönhető, hogy az érdekeltek rengeteg szeretettel, tisztelettel
és tapintattal meg tudták érteni, hogy bármennyire sajátjaiként
szereti is az új anya vagy apa a gyerekeket, nem próbálhatja meg
helyettesíteni azt, aki mindörökre a szülőjük marad.
Természetesen nem helyettesíthetjük azt, aki meghalt. De
mondhatjuk, hogy a meghalt szülő apai vagy anyai küldetésének egy
részét úgyszólván rábízta azokra, akik arra hivatottak, hogy segítsék
a párját.
Az özvegy Szilvi gyerekei rendkívül szemtelenek az édesanyjukkal,
aki sokat szenved emiatt, és saját magát vádolja, amiért nem képes
tiszteletre tanítani őket. Mivel kételkedik önmagában, igen rosszul
viseli környezetének egyes tagjaitól az utódai felé érkező esetleges
szemrehányásokat, hiába a segítő szándék… ő úgy érzi, hogy ezeket
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A hátramaradó házastárs nem lehet egyszerre apa és anya; továbbra is
ő felel gyerekek neveléséért, de el kell fogadnia a segítséget másoktól
is, akik – anélkül, hogy az elhunytat pótolni próbálnák – szintén el
tudnak látni néhány feladatot, el tudnak végezni bizonyos küldetéseket, és – bár csak alkalmilag és korlátozott módon –, részben be
tudják tölteni az eltávozott édesanya vagy édesapa szerepét.
Akik természetszerűleg hivatottak elfoglalni ezt a helyet, azok a
keresztszülők (és persze az ő házastársuk): ez is része a küldetésüknek.
Nem ártana erre is gondolni, amikor a kereszteléskor kiválasztjuk
őket. Mirjam, akinek meghalt az édesanyja, gyakran tölti a nyarat a
keresztanyjánál, nagyon közel állnak egymáshoz, és az édesapja is örül
ennek a cinkos barátságnak.
Ha a keresztszülők nem állnak a helyzet magaslatán (bármilyen
okból, akár tehetnek róla, akár nem), az egyedül maradt apának vagy
anyának más felnőttekre kell támaszkodnia, akikre átruházhat egy
részt abból a felelősségből, amit egyedül már nem képes vállalni. Ezek
a segítők lehetnek családtagok, barátok, tanárok, cserkészvezetők,
papok stb. De a helyzetnek mindig egyértelműnek kell lennie: aki
ezt az „átruházott” küldetést teljesíti, az attól még nem lesz édesapa
vagy édesanya. A küldetése korlátozott érvényű és idejű. Bármilyen
kegyetlen is a valóság, segítenie kell a gyermeknek, hogy szembe
tudjon nézni vele, és élni tudjon benne. „Elveszítetted az édesapádat
(vagy az édesanyádat), ez szörnyű, de sajnos nincs mit tenni. Nem
szabad ennek ürügyül szolgálnia ahhoz, hogy ne akard a kezedbe
venni a sorsodat.”
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Mert a gyermek úgy szeretheti legjobban elhunyt édesapját vagy
édesanyját, ha növekszik a szeretetben ahelyett, hogy a bánatába
zárkózna, vagy igazolást keresne abban középszerű életéhez.
„A halál semmi. Csak ide mentem a szomszéd szobába. Amit egymás
számára jelentettünk, az mindörökké ugyanúgy marad.”

– IV –
A szülő-gyerek viszony

Nem mehetsz a
szülõire ilyen
szerelésben!
Szánalmas vagy.
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Miért?
legalább
apának
nézek ki,
nem?

A szeretet megsokszorozódása

A

mikor egy sokgyerekes családanyától egyszer megkérdezték, hogy
miképpen tudta megosztani a szeretetét tizenöt gyermeke között,
így válaszolt: „Nem osztottam meg semmit, hanem megsokszoroztam
a szeretetet.”27
A szülői szeretet nem egyfajta fix tőke, ami a gyerekek számának
megfelelően részekre osztható, melyek nagysága fordítottan arányos
a gyerekek számával. Pedig általánosan elterjedt ez a félelem, és nem
csak az idősebb gyerekek körében, akik azzal a titkolt félelemmel
néznek fiatalabb testvéreik érkezése elé, hogy őket ezek után majd
kevésbé fogják szeretni. Vannak szülők, akiknél szintén fellelhető e
félelem: „Nem merek vállalni még egy gyereket – vallja be Juli –, mert
nem tudom elképzelni, hogy őt is ugyanúgy fogom szeretni, mint az
elsőt.” Pedig ha a második gyermek megérkezik, ez a fiatal édesanya a
szeretetnek olyan tartalékait fogja magában felfedezni, amire álmában
sem gondolt.
Minél inkább odaadjuk magunkat gyermekeinknek, annál több
szeretetünk lesz, amit nekik adhatunk. Szeretve tanulunk meg szeretni.
Minden újabb gyermek egyfajta meghívás arra, hogy kiszabaduljunk
az önzésünkből és a félelmeinkből. S ez nemcsak hogy nem árt az
idősebb gyerekeknek, hanem a legtöbbször egyenesen áldás számukra.
„Amikor még csak egy gyermekünk volt – jegyzi meg Klári, három fiú
édesanyja –, állandóan a sarkában voltam. A kisebbek kényszerítettek
arra, hogy elengedjem, hogy megbízzak benne, hogy hátrébb lépjek,
hogy ne fojtsam meg a szeretetemmel.” A három gyerek három
különálló egyéniség, akik különféleképpen tartanak igényt szüleik
szeretetére, segítve őket ezáltal a szeretet különféle módozatainak
felfedezésében.
Mindazonáltal a szeretet megsokszorozódása nem egyfajta törvényszerűség, ami automatikusan bekövetkezik; úgymint: öt gyerek =
ötször több szeretet. Vannak szülők, akiknek bár csak egy gyerekük
lehetett, csodálatos módon mégis meg tudják sokszorozni a szeretetüket, szélesre tárva otthonuk ajtaját. Ezzel szemben egy népes családban
is nélkülözheti a gyermek a szeretetet, ahogy arról a tizenegy gyer27. Guy Gilbert: Dieu mon premier amour, Livre de poche, 1997, 13. o.
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mekes gyerekorvos, Lemoine doktor tudósít: „A kimerült,
elkedvetlenedett édesanya nem tudta elfogadni a terhességeit, és
képtelen volt már szeretetet adni.”28 Nem a gyerekek számától függ,
hogy mikor lesz egy család túlságosan is népes, nem létezik ideális
létszám. Ez személyes (pontosabban házas) hivatásunk kérdése, ami
egyéni megkülönböztetést igényel minden házaspár esetében.

cselekedeteinket is, hogy elhalmozhassuk szeretettel mindazokat,
akiknek a szeretetére hív bennünket - mindenekelőtt gyermekeinket.

A szeretet konkrét cselekedetekben nyilvánul meg. Gyermekeink
szeretete nem merül ki abban, hogy heves érzelmeket táplálunk
irántuk, hanem abban áll, hogy elfogadjuk őket teljes valójukban, és
a hétköznapok során megadjuk nekik mindazt, amire a növekedéshez
szükségük van: rengeteg figyelmet, és az anyagi javakból annyit,
amennyi feltétlenül szükséges. Kenyeret és időt. Tény, hogy a jövedelmünk és a szabadidőnk nem fog a gyerekek számával arányosan nőni,
de ami meg tud sokszorozódni, az a megosztásra való képességünk.
A szeretet megsokszorozódása egyenlő a kenyér és az idő megosztási
módjainak megsokszorozódásával, hogy a család minden egyes tagja
egyedi és feltétel nélküli szeretetben részesülhessen. Például, ha
elutazunk, inkább küldjünk minden gyereknek külön képeslapot vagy
levelet, ne érjük be egy közös üzenettel; tervezzünk be rendszeresen
autóutakat egyikkel vagy másikkal kettesben; a születésnapján
vigyük el a nap hősét egyedül étterembe, kirándulni, moziba, vagy
focimeccsre. Hagyjuk a csudába azt, ami nem igazán fontos, hogy
ingyenesen „vesztegethessük” az időnket gyerekeink társaságában
játékkal, beszélgetéssel, anélkül, hogy állandóan a hatékonyságot
hajhásznánk; és mindenekelőtt figyeljünk oda az édesanya (gyakran
észre sem vett) esetleges túlterheltségére, aminek orvoslása minden
másnál előbbre való.
Minden szeretet forrása Isten. Ő tesz képessé minket szeretetünk
megsokszorozására a gyermekeken keresztül, akikkel megajándékoz
bennünket. De arra is szükség van, hogy engedjük Őt cselekedni, az
Ő akaratát keresve mindenben és mindenütt. Az merít ki bennünket,
ha a saját elképzeléseink szerint akarunk szeretni. Ha viszont
úgy szeretünk, ahogyan Ő kéri tőlünk, az felszabadító! Krisztus
megszaporított öt kenyeret és két halat úgy, hogy jóllakatott vele egy
egész tömeget. Meg fogja szaporítani a mi kis hétköznapi szeretet28. Paul Lemoine: Transmettre l’amour, Nouvelle Cité, 1987, 114. o.
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Szeretnéd, hogy megnőjek?

„J

aj de édes kisbaba! Bárcsak mindig ilyen maradna!” – hányszor
de hányszor halljuk ezt a mondatot kisgyerekekkel kapcsolatban… Pláne a nagyobb testvérek jelenlétében: „Olyan gyorsan
megnőnek! Milyen kár, hogy elmúlt az az idő, amikor még ők is
ilyen picik voltak!” A 18 éves Jakab ennek hallatára kifakadt: „Nem
tudom, apám tényleg akarja-e, hogy megnőjek.”
Nem vitás, hogy egy gömbölyded, rózsás és pufók csecsemő általában
vonzóbb, mint egy pattanásos, hosszú orrú, sete-suta kamasz. Az
egészen kicsi gyermekek üdeségükkel és életvidámságukkal különleges
módon bearanyozzák rokonaik életét. Velük könnyebb, mint a
nagyobbacskákkal vagy a felnőttekkel. És ebben az életkorban a nevelés
– kiváltképp a hitre nevelés – is sokkal könnyebbnek tűnik (okkal
vagy ok nélkül), mint 10-15 évvel később.
Szülői küldetésünk azonban abban áll, hogy kedvet és lehetőséget biztosítsunk gyermekeink növekedéséhez, harmonikus kibontakozásukhoz, hogy majdan önálló, szabad és felelős felnőttek lehessenek.
„Az igazi szeretet abban áll, hogy odaadjuk magunkat a másiknak
azért, hogy egyre inkább önmaga lehessen.”29 Szeretni egy kisbabát
vagy egy gyereket, annyit tesz, mint megengedni neki, hogy napról
napra egyre inkább önmaga lehessen. Ez a mély – Isten által egy
örökkévalóságon át vágyott és szeretett – egyénisége pedig élesen
elkülöníthető a szüleiétől.
Ám nem mindig könnyű beletörődnünk gyerekeink növekedésébe,
amint azt a fenti idézetek is tanúsítják. Mi az oka ennek a
tartózkodásnak?
– A birtoklás rendetlen vágya. Ezek a „mi” gyerekeink, akiket a
mi terveinknek és a mi törekvéseinknek megfelelően akarunk
irányítani. Pedig valójában sohasem a mi tulajdonaink, még
egészen kicsi korukban sem.
29. Madeleine Delbrêl: Indivisible amour, Centurion, 1991.
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− A jövőtől való félelem. Amíg kicsik, a szárnyunk alatt melengethetjük őket, és védelmezhetjük a végsőkig, de ahogy növekednek, egyre több olyan veszéllyel kell szembenézniük, amivel
szemben mi már tehetetlenek vagyunk.

Megértés vagy jóváhagyás?

− A vágy, hogy minél tovább megőrizzük kapcsolatunk meghittségét. Minél nagyobb egy gyermek, annál elszántabban őrzi a saját
„titkos kertjét”. Ez hangsúlyozottan igaz a hitre nevelés területén:
a szülők tanúi lehetnek a kisgyermekek lelki fejlődésének, de
serdülőkortól már nem ez a helyzet.
− A kényelmesség. Egy gyermeket többek között azzal segíthetünk
a növekedésben, ha támogatjuk az önállósodását, megtanítjuk
egyedül is boldogulni, és fokozatosan egyre nagyobb felelősséget
bízunk rá. Márpedig valamennyien jól tudjuk, hogy sokkal
könnyebb egyedül elvégeznünk egy feladatot, mint engedni, hogy
a kicsi csinálja meg helyettünk.
Ezek a félelmek, ez a birtokló szeretet nem tűnhet el egyik napról a
másikra, annál is kevésbé, mivel nem mindig tudatosak. Hát akkor?
− Mi magunk nem tudunk szeretni. Viszont Isten tud. És minél
nagyobb helyet biztosítunk számára az életünkben, annál inkább
megadja nekünk, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogy Ő.
− Isten nálunknál sokkal jobban ismeri ellentmondásainkat,
gyengeségeinket, félelmeinket. Ennek ellenére minket választott
gyerekeink szüleinek, és nem mást. Bízik bennünk, és csak egyet
kér tőlünk: hogy a magunk részéről mi is bízzunk Őbenne.
− Ha úgy érezzük, hogy nevelői küldetésünk meghalad, túlságosan
megterhel bennünket, vagy egyenesen képtelenek vagyunk
vele szembenézni, akkor is biztosak lehetünk benne, hogy
Isten szemében a legkisebb erőfeszítésünk, a szeretetre való
legügyetlenebb igyekezetünk is értékes.
Nem kell tehát félnünk, sem önmagunktól, sem másoktól: segítsük
felnőni a gyerekeinket, hogy napról napra közelebb kerülhessenek
valódi önmagukhoz. Örüljünk neki, hogy az életük egyre előrébb
halad, hiszen valójában Isten az, aki hívja őket.
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15 éves Stefi engedélyt próbál kérni a szüleitől, hogy este egy
kicsit kimaradhasson. Ők azonban nem értenek egyet: „Nem,
nem, Stefi, hiába is próbálkozol.” A lány dühösen és csalódottan
morgolódik: „a szülők soha semmit nem értenek meg”.
A 17 éves János halálosan szerelmes egy hasonló korú lányba. „Már
régen” – meséli. Félénken, ügyetlenül tárja ki a lelkét szülei előtt.
„Ennek nincs semmi értelme” – válaszolják. – „Túl fiatalok vagytok
még. Majd később meglátjuk, egyelőre ez úgysem komoly. Felejtsd
el ezt a lányt, és koncentrálj inkább a tanulásra!” Jancsi pedig azt
gondolja: „Nem értettek meg semmit.”
Hány és hány fiatal érzi úgy, hogy a szülei nem értik meg? Néha
joggal, de többnyire tévesen. Mert először is tisztáznunk kell, mit
értünk „megértés” alatt: a jóváhagyást? Vagy valami mást? Miféle
megértésről van szó?
Mindent megérteni képtelenség. De milyen szerencse! Még a
legérzékenyebb anya vagy a legfigyelmesebb apa sem fogja soha
teljesen megérteni a gyerekeit. Az emberi személy nem egy gép,
amit szétbonthatunk, majd megszemlélhetjük fogaskerekeit. Jó, ha
nem feledkezünk meg arról, hogy a másik személy megértésének
első feltétele az, hogy elfogadjuk: sohasem érthetjük meg őt egészen.
Ebből fakad, hogy tisztelettel és alázattal közelítünk minden ember
sérthetetlen misztériumához.
A megértés új tekintetet igényel: hogy előítéletek nélkül, teljes
szabadságban figyelhessünk a másikra. Jancsi szüleinek minden
bizonnyal határozott elképzelése volt arról, hogy hány évesen illik
szerelembe esni. Ez akadályozta meg őket abban, hogy valóban
meg tudják hallani, amit Jancsi mondani akart nekik. A nevelés
szempontjából természetesen hasznos útjelzők a jó elvek. De csak
azzal a feltétellel, hogy soha nem feledkezünk el arról, hogy minden
ember egyedi, akinek saját hivatása, saját útja, saját tempója van.
Hogy megérthessük a gyermekeinket, olyan csodálkozó meglepetéssel
kell rájuk tekintenünk, mintha egy új földrészt fedeznénk fel. Késznek
kell lennünk arra, hogy olykor megkérdőjelezzük előítéleteinket.
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Előítéleteink megkérdőjelezése nem jelenti azt, hogy le kéne mondanunk a lényegről. Nagyon lényeges, hogy tudjunk különbséget
tenni e két dolog között, mert különben veszélyes döntés elé
kerülhetünk: vagy nem merjük feladni a legcsekélyebb előítéletet
sem, nehogy a lényegből kelljen engednünk, vagy félretesszük a
legmélyebb meggyőződésünket, nehogy merevnek és görcsösnek
tűnjünk. Ha valóban meg akarjuk érteni a gyermekeinket, akkor
tudnunk kell különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. Ezt
a válogatást valamennyiünknek el kell végeznie. Kegyelem, hogy
meghívást kapunk erre – nemcsak mint szülők, hanem úgy is, mint
Isten gyermekei: minél eredményesebben tudunk lemondani arról,
ami valójában nem fontos (például arról, hogy mit szólnak majd
mások), annál több energiánk marad azokra a dolgokra, amik megérik
a fáradtságot, mert Isten akaratát jelenítik meg számunkra.

a szavaink és a tetteink nem tudják megérinteni őt. A valódi nevelés
csakis szeretettel, szeretetben történhet, mindig nyitva kell tartanunk
hozzá a szívünket, készen a meghallgatásra és a megértésre.

Gyermekünk megértése együttműködést feltételez az ő egész lényével,
személyiségével, történetével, (tág értelemben vett) hivatásával, stb.
Azok a fiatalok, akik meg nem értettnek hiszik magukat, valójában,
mély értelemben nem azok. Stefi szülei is meg tudják érteni lányuk
vágyát az esti kimenőre, ugyanakkor megtagadják tőle a kért engedélyt,
mert távolabbra tekintenek gyermekük pillanatnyi öröménél.
Számításba veszik, hogy Stefi a jövőbeni hivatását teheti tönkre ezzel
a kis kiruccanással.
Vagyis a megértés nem feltétlenül jelent beleegyezést. Gyakran
összekeverik a megértést a toleranciával, ezzel a rossz értelemben
vett nyitottsággal, ami tulajdonképpen a közöny egyik fajtája. „Én
megértelek, igazad van, tégy, ahogy jónak látod!” Ezzel burkoltan
kimentem magam, így ugyanis nem kell neked segítenem abban,
hogy megtaláld a legjobb utat, azt, ami hosszú távon tehetne boldoggá
téged. Egy normális apa maga sem örül, ha ellen kell szegülnie a
gyermekének, főleg ha amúgy meg is érti őt! Minél mélyebben megérti,
annál rosszabbul fogja érezni magát ettől. De ha a mély megértés
ellenére nemet mer neki mondani, azzal segíthet a legtöbbet rajta.

A türelem óceánja

S

zalézi Szent Ferenc szavaival élve, „a gyerekekhez egy kis pohár
bölcsességre, egy hordónyi észre és egy óceánnyi türelemre
van szükségünk”. Több észre, mint bölcsességre? Erről azért
vitatkozhatnánk. De a végtelen türelemhez nem fér kétség: türelem
a gyermekek iránt, de saját magunk és a többiek iránt, sőt bizonyos
értelemben véve Isten iránt is.
„Jobb a béketűrő, mint a harcias hős” – olvashatjuk a Példabeszédek
könyvében (Péld 16,32). Vagyis a türelem fontosabb, mint a nagyszerű
tettek. Mégis milyen sokszor észrevétlen marad. Sőt, azt állíthatjuk,
hogy a türelem fő jellegzetessége éppen az arra való törekvés, hogy
ne vegyék észre. Nézzük meg, hogyan tanítja egy édesapa a kisfiát a
cipőfűző befűzésére: ha van hozzá türelme, minden idejét arra fordítja,
hogy megmutassa neki a szükséges mozdulatokat, és engedi, hogy
többször is újra megpróbálja, újra és újra elmagyarázza és bátorítja
őt. Egyszóval azt a látszatot kelti, mintha ez lenne a legfontosabb
dolga, és a gyermek észre sem veszi, hogy édesapjának milyen nagy
erőfeszítésre van szüksége ehhez a türelemgyakorlathoz. Ha viszont
ez az apa kimutatja, hogy ez az erőfeszítés terhére van, és egyre csak
noszogatja a fiát, hogy „Siess már!”, vagy ha idegesnek látszik, akkor
többé már nem türelemről van szó, hanem többé-kevésbé jól kezelt
türelmetlenségről.

Ha biztosak vagyunk a magunk igazában, akkor fennáll annak a
veszélye, hogy meg sem próbáljuk megérteni a másikat. Ez esetben
azonban megfeledkezünk arról, hogy a gyerekneveléshez először is le
kell ereszkednünk arra a szintre, ahol gyermekünk tart. Máskülönben

A türelem azonban nem egyszerűen visszafogott türelmetlenség. A
türelmetlenségtől felforr a vérünk – akaratunkkal persze elfojthatjuk
ezt, mint ahogy fedőt teszünk a kuktára. Látszólag minden rendben
van, de a bensőnk tovább forrong: vigyázat, robban! Ha pedig
megtiltunk mindenfajta kirobbanást, akkor belül fog tombolni,
másképp fogalmazva: önmagunk ellen fordítjuk haragunkat és
türelmetlenségünket. Látszólag ez is türelemnek tűnik, de valójában
nem az, hiszen előbb-utóbb robbanni fog a türelmetlenség, kifelé
vagy befelé, komoly károkat okozva.

- 62 -

- 63 -

HIT A CSALÁDBAN

A SZÜLŐ-GYEREK VISZONY

A türelmet nem szerezhetjük meg pusztán akarattal. A Szentlélek
gyümölcseként kapjuk meg: „Engedjétek, hogy a Szentlélek vezethessen
benneteket (…) A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,16.
22-23.)

feltámadva már birtokoljuk a győzelmet. A türelem annyit tesz,
hogy időt szakítunk a mai nap megélésére, amely betölt minket,
mert Isten egészen nekünk adja magát benne. Türelmesnek lenni azt
jelenti, hogy a tévedéseken, a bukásokon, sőt a bűnökön keresztül
is meglátjuk Isten irgalmának a rossz és a halál fölött mindörökre
győzedelmeskedő jeleit.

Ha türelmesek akarunk lenni a gyerekeinkkel, akkor először is
tegyünk le mindent Isten kezébe: a nevelésüket, a jövőjüket, a velük
kapcsolatos vágyainkat, reményeinket és nehézségeinket, mindazt,
ami szülői hivatásunk része.
A türelem a szeretethez hasonlóan csak jelenben ragozódik. A türelem
által teljességgel „jelen tudunk lenni a jelenben”, a türelmetlenség
ellenben megakadályozza, hogy megízleljük a jelen pillanatot, mert
állandó sajnálkozással tölt el, amiért a jövő még odébb van. A türelem
az, amikor Gyuri és Niki szívből tudnak örülni kislányuk, a súlyosan
sérült Benedikta legkisebb győzelmének is, nem idegeskedve amiatt,
hogy miért nem halad gyorsabban vagy látványosabban. A türelem
az, amikor Szilvi teljes odafigyeléssel hallgatja 15 éves lánya titkait,
pedig már este 6 óra is elmúlt, és este vagy egy tucat vendéget várnak
vacsorára.
A türelem elválaszthatatlan a Gondviselésre való ráhagyatkozástól.
Miért is vagyunk türelmetlenek? Legtöbbször azért, mert félünk:
félünk, hogy a gyerekeink nem lesznek boldogok, félünk, hogy
rosszul fejlődnek, félünk, hogy szülői küldetésünket nem megfelelően
teljesítjük, félünk, hogy nem bírjuk ki a megpróbáltatásokat, stb. Ha
jól belegondolunk, látni fogjuk, hogy a türelmetlenségünk legtöbbször
a bizalom hiányából fakad. Azt szeretnénk, ha már a kezünkben lenne
a győzelem, mert valójában nem vagyunk biztosak benne, hogy már
a miénk. A türelmetlenségünk oka lehet az is, hogy minden területen
nyerni akarunk. Egyszerre kívánjuk Istent és a pénzt, terveink sikerét
és Isten országának eljövetelét. Szívünk pedig gyötrődik, mert
megosztott.
A türelem nem passzív magatartás. Nem elégszik meg azzal, hogy
a fordulatra vagy változásra való várakozással csapja agyon az időt.
Ehelyett gyöngéden és együttérzéssel bátorít, megbocsát és elkísér.
Épp ellentétes a beletörődéssel. A türelem maga a reménység: Istennel
teli életet jelent itt és most, hiszen tudjuk, hogy Krisztussal együtt
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De hogyan éljük meg a türelmet a mindennapokban? Hogyan
maradhatunk türelmesek, amikor fáradtak vagyunk a munkanap
után, vagy amikor gyermekünk már húszadszorra követi el ugyanazt
az engedetlenséget?
Először is önmagunkkal szemben kell türelmesnek lennünk. Az
első ember, akivel szemben tanújelét kell adnom a béketűrésnek, én
magam vagyok. Ha nem fogadom el magamat úgy, ahogy vagyok,
nehézkességemmel, sorozatos kudarcaimmal, hiányosságaimmal és
korlátaimmal együtt, akkor nem tudom elfogadni a többieket sem.
Az önmagunkkal szembeni türelem nem egyenlő az elbizakodottsággal:
„Jó vagyok úgy, ahogy vagyok.” Nem. Bűnös vagyok, és ennek
egyáltalán nem örülök. De Isten akarata az, hogy türelmes legyek
magammal, hiszen Isten maga is türelmes. A türelem megszerzéséhez
elengedhetetlenül fontos, hogy időt szánjunk az imádságra,
kiváltképp akkor, amikor feszültek, idegesek, túlhajszoltak vagyunk.
Az imádságban lehetek igazán önmagam, ott lehetek igazán békében.
Isten szerető tekintete teszi lehetővé számomra, hogy szelíden és
türelmesen elfogadjam önmagamat úgy, ahogy vagyok.
A fáradtság a türelem első számú ellensége. Mindannyian tudjuk,
hogy a szervezetünket megtámadó és zavaró tényezők ártanak a
türelmünknek. Ezzel számolnunk kell. A lelkiállapotunk szorosan
összefügg a fizikai állapotunkkal. Minél feszültebbek és idegesebbek
vagyunk, annál jobban hajlunk arra, hogy mesterségesen halmozzuk
feszültségünk és fáradtságunk indokait.
Hány és hány édesanya bosszankodik és veszekszik a gyerekeivel saját
kimerültsége miatt – óhatatlanul újabb kiabálást idézve elő? Nem a
hit, vagy a bátorság hiánya, ha beismerjük saját korlátainkat: „Nem
bírom tovább!”. Ahelyett, hogy a végsőkig összeszorítanánk fogainkat,
ahelyett, hogy szép, de soha be nem tartott, mert betarthatatlan
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elhatározásokat tennénk a türelemre, hasznosabb szembenézni a
problémával, és végre kézzelfogható eszközökkel orvosolni azt:
többet aludni (kit érdekel a halom vasalnivaló vagy a liturgikus
csoport összejövetele), segítséget kérni, amiben csak lehet (uram
bocsá’ a férjektől, akik nem mindig vannak tudatában feleségük
túlhajszoltságának), hetente egyszer beadni a gyerekeket a napközibe,
hogy az anyukának is legyen egy szabad napja, stb.

elcsüggedni. A gyermekeinknek, – kiváltképp a serdülőkor törékeny
időszakában –, határtalanul nagy szükségük van a megbocsátásunkra és a bátorításunkra: „Tudom, hogy ennél többre vagy képes.
Számítok rád. Továbbra is bízom benned.”

A zaj kimeríti a türelem tartalékait. Ha megszüntetni nem is tudjuk,
legalább próbáljuk meg csökkenteni. Ha városban élünk, akkor a
dupla ablaküveg nem feltétlenül luxus. Vagy ami a legegyszerűbb: a
családon belül vigyázzunk arra, hogy finoman csukjuk be az ajtókat,
a székeket és a zsámolyokat megemelve toljuk be, a HI-FI torony
hangerejét lejjebb csavarjuk, ne beszéljünk hangosan – a szülői példa
ez esetben igencsak ragadós: minél hangosabban kiabálnak a szülők,
annál jobban fognak üvölteni a gyerekek, és viszont.
A türelem igényes, de egyszerre csak egy dolgot igényel. Amikor egy
kisgyerek járni tanul, arra biztatjuk, hogy tegyen meg egy lépést, aztán
még egyet, és így lépésről lépésre egyre nagyobb távolságokat tud majd
megtenni. Így növekedünk mi is: semmi sem megy varázsütésre, nem
lehet minden azon nyomban a miénk. Ha néha mégis villámgyorsnak
látjuk a fejlődést, annak többnyire az az oka, hogy láthatatlan kezek
már előkészítették a terepet, amint a földbe hulló mag is feltűnés
nélkül csírázik ki, mígnem végül csodálatos növény lesz belőle.
Sokszor esünk abba a kísértésbe, hogy erőltessük a mag növekedését, a
kifáradását kockáztatva ezzel: túl sokat követelünk a gyermekeinktől,
túl korán és túl gyorsan.
A türelem a bizalom kinyilvánítása: „Tudom, hogy képes vagy rá, van
időd.” Ez olykor azt jelenti, hogy a remény ellenére is reménykednünk
kell: a súlyosan sérült gyermekek szülei ragyogó tanúbizonyságot
tesznek erről. Amikor elfogadják, hogy lépésenként kell haladniuk
gyermekükkel, amikor ugyanazzal a lendülettel utasítják vissza a
kishitűséget és a hiú remények csábítását, csodákat tesznek ott, ahol a
legkiválóbb szakemberek is csak széttárják a kezüket.
A türelem azt jelenti, hogy megbocsátunk „hetvenszer hétszer”,
amint Isten maga is megbocsát. Vagyis minden kudarc után újra
kezdjük, minden bukás után felállunk, és nem vagyunk hajlandóak
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Tény, hogy türelmünk nap, mint nap kemény próbatételeknek
van kitéve. Forduljunk hát szüntelenül Felé, aki minden szeretet
forrása, hogy elvezessen minket a türelem kincsesbányájába: hisz
gyermekeinknek szükségük van a türelemre, hogy növekedni tudjanak
az örömben.

Újfajta tekintet

I

sten mindig új szeretettel szeret bennünket. Hibáink, hűtlenségünk
és tagadásaink ellenére nekünk adja magát habozás nélkül, teljes
bizalommal. Csodálkozó gyöngédséggel tekint ránk.
Hogy be tudjuk teljesíteni szülői küldetésünket az Atyaisten hasonlatosságára, meg kell tanulnunk tőle ezt a fajta szeretetet, ezt a mindig
megújuló, soha el nem lankadó, el nem csüggedő tekintetet. Olyan
tekintetet, amely nem ragad le a megszokásoknál, és nem engedi,
hogy az előítéletek és a beidegződés börtönébe zárják.
Ez persze nem könnyű. Mert a bűn elhomályosítja értelmünket és
szívünket; mert hitünk, és bizalmunk hiányos; mert nem merünk
Mennyei Atyánkra hagyatkozni; mert életünk zsúfolt, kimerítő,
telve ismétlődő feladatokkal, unalmas és igénytelen munkákkal;
mert hétköznapjaink fárasztóak; és mert gondjaink olykor igencsak
meggyötörnek bennünket.
Miképpen újíthatnánk hát meg a tekintetet, amellyel gyermekeinkre
nézünk?
Először is időt kell szánnunk az imára, hogy megmosdassuk
tekintetünket Isten szeretetének forrásánál. Túlzsúfolt az életünk?
Ez eggyel több indok arra, hogy megálljunk egy pillanatra! Isten jól
tudja, mennyi a rendelkezésre álló időnk. Egy sokgyerekes anyától
nem várja el, hogy órákat szánjon a belső imára. Ha csak tíz percet tud
szakítani imádságra, akkor Isten teljesen betölti majd ezt a tíz percet.
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Ehhez azonban kell az is, hogy ezt a tíz percet valóban neki adjuk.
Amikor imádságra fordítjuk az időnket, az Úr megújítja a szívünket.

mert küldetésüknek vallják, hogy szabaddá tegyék. Királyi küldetés,
ha úgy tekintünk rá, mint Isten atyaságának ikonjára.”30

Minden személy, minden gyermek igazi titok, még a sajátunk
is. Kettős titok: egyfelől titok, mint személyiség, másfelől Isten
rá vonatkozó tervének titka. Az Úr testvéreket ad utunkon, akik
segítenek bennünket abban, hogy gyermekeinkkel kapcsolatosan ne
ragadjunk merev bizonyosságokba, ellentmondást nem tűrő ítéletekbe,
jól megalapozott véleményekbe, melyek egyszer s mindenkorra
beskatulyázzák őket (még ha pozitív képet festenek is róluk).
Tekintetünk megújításának egyik lehetséges módja az, ha meghallgatjuk, mit mondanak gyermekeinkről testvéreik, nagyszüleik,
nevelőik, barátaik, illetve a mi barátaink... Lehet, hogy tévednek, de
valamiben biztos, hogy igazuk van. Az ő nézőpontjuk megvilágíthatja
a miénket.
Az újfajta tekintet egyúttal állandó rácsodálkozást is jelent. Márpedig
a megszokás, a gondok, és fáradtságunk általában elfeledtetik velünk,
hogy hálát adjunk gyermekeinkért. Néha felnyílik a szemünk – például
ha valamelyikük életéért aggódunk –, és rögtön úgy tekintünk erre a
gyermekre, mint rendkívüli ajándékra, akit majdnem elveszítettünk.
Szívünk csordultig telik hálával, és túlárad bennünk az öröm. Ha
gyermekünk meggyógyul, vagy előkerül, ámuldozunk és hálát adunk
érte az Úrnak. Ne feledkezzünk el erről azon gyermekeink esetében
sem, akiket Isten megőriz jó egészségben!
Gyermekeinknek szükségük van arra, hogy tekintetünkön keresztül
megérezzék mindig megújuló szeretetünket, Isten szeretetének
visszatükröződését. „Egy gyermekkel való találkozás hasonlít ahhoz,
mint olyan partszakaszon járni, ahonnét nemrég húzódott vissza a
tenger. Kevesen figyelnek fel a törékeny gyöngyökre, amelyek egy
pillanatig még ragyognak, mielőtt megszárítja őket a nap, vagy a
finoman megnyílt kagylóhéjakra. Elég egy kis zaj, egy semmiség, és
mindörökre bezárulnak. Vannak, akik fel tudják ismerni a gyermekséget, és csak lábujjhegyen járnak e titok közelében. Nem közönyösek, de nem is tolakodóak, hanem odafigyelnek az érzelmi apályokra és dagályokra, amelyek között a gyermeki lélek hánykolódik,

Az ő dolga!

G

yula, a nemsokára tizenötödik évét betöltő Olivér édesapja
úgy gondolja, hogy nem kell beavatkoznia fia érzelmi és
szexuális életébe. „Nem fogok előadásokat tartani Olivérnek a férfiak
fiziológiájáról. Úgyis tisztában van a normális működésével. Ami
pedig a lányokkal való kapcsolatát illeti, nem tudom, milyen jogon
szólnék bele. Ha Olivér inkább a lányokkal szórakozik tanulás helyett,
mi, a szülei akkor sem tehetünk semmit.” Másképp fogalmazva: „Az
ő dolga!”
Egy másik változatban: a 10 éves Ágota beszélget a szüleivel, mert az
engedélyüket szeretné kérni, hogy délután inkább uszodába mehessen
a közös családi séta helyett. Egy jelenlévő felnőtt közbeszól: „Végül is
miért ne dönthetné el ő? Az ő dolga.” Ágota szülei viszont hozzáteszik:
„De a miénk is.”
Számos hasonló példát hozhatnánk még elő azzal kapcsolatban, hogy
a gyerekeink dolga vajon milyen mértékben a mi dolgunk is?
Minden gyermek, még a legkisebb is, a szüleitől független, önálló
egyéniség, és ezt tiszteletben kell tartani. A gyermekeink nem
tulajdonaink, és nem az a feladatunk, hogy saját tetszésünk szerint
formáljuk őket. A mi küldetésünk arra szól, hogy segítsünk nekik
felépíteni a saját életüket, amely nem azonos a miénkkel. Nekik is a
maguk egyedi módján kell megélniük a szeretet-kapcsolatot Istennel,
a saját hivatásuk szerint, amely semmi esetre sem egyenlő a mi
vágyaink vagy ambícióink kivetítésével. Ebben az értelemben valóban
igaz, hogy ami rájuk vonatkozik, az mind az „ő dolguk”.
Minden gyermeknek megvan a maga titkos kertje, ahová nincs jogunk
belépni. Mindig van valami a gyermekünkben, ami kicsúszik a kezünk
közül: már akkor is, amikor még kicsi, de a növekedésével csak egyre
inkbb így lesz. Elsősorban az Istennel való kapcsolatuk lényege marad
mindig titokban, kimondhatatlanul. Sohasem lesz jogunk ezt a titkot

30. Père Labaky: „Mon vagabond de la lune, Jean-Claude Didelot előszava, Le sarment / Fayard.”
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kierőszakolni belőlük, és ha egy résnyire mégis kinyitják előttünk
e belső ország kapuját, megosztva velünk néhány titkukat, akkor is
illik megállnunk a küszöbön. Bármennyire vágyunk is arra, hogy
segítsünk nekik, bármennyire szomjazunk is arra, hogy megismerjük
őket, mindig lesz néhány kérdés, ami az „ő dolguk” marad.

Ki kell-e mondanunk minden igazságot?

A nevelés célja az, hogy segítsük a gyermeket a felnőtté válásban. És az
ember éppen attól lesz felnőtt, hogy maga veszi kezébe a dolgait, hogy
vállalja a felelősséget. Csakhogy ez nem megy egyik napról a másikra,
sem varázsütésre a nagykorúság elérésekor. Hosszú tanoncidőnek kell
eltelnie, hogy tudatára ébredjünk tetteink következményeinek, és
felelősséget tudjunk vállalni értük. Vannak gyerekek, akiket lökdösni
kell a függetlenedés irányába, másokat viszont fékezni kell benne.
A nevelés művészete épp abban áll, hogy helyesen adagoljuk
azt a felelősséget, amit az adott gyermek vagy fiatal még elbír,
hogy irányításunk mellett lassanként kezébe vehesse egész életét.
Mindamellett továbbra is a felnőttre vár, hogy elintézze azokat a
„dolgokat”, amiket a gyerek még nem képes egyedül a nyakába venni.
Szülőként felelősek vagyunk a gyerekeinkért: és ez a felelősség nem
csupán anyagi természetű (például, hogy nekünk kell helyreállítani
az általuk okozott kárt), hanem elsősorban és mindenek fölött
lelki. Ezen a jogon be kell avatkoznunk az életébe, a „dolgaiba”
tekintélyünkkel, ennek a tekintélynek azonban alkalmazkodnia kell
a gyerek korához és személyiségéhez.
Nézzünk Istenre, a mi Atyánkra: minden gondunkban osztozik
velünk, egyszerűen azért, mert szeret bennünket. Pontosan ez vezette
Őt a Kereszthez. Amikor Istenhez kiáltunk, ő soha nem taszít el
minket azzal az indokkal, hogy „Ez a te dolgod!” Épp ellenkezőleg,
így fordul felénk: „Ha a te gondod, akkor az enyém is.” Isten irgalom.
Együttérző és irgalmas szeretetre hív bennünket is. Gyermekeink
gondjai a mieink is, mert szeretjük őket. Amikor majd felnőtté válva
elhagyják otthonunkat, akkor is a szüleik maradunk, és továbbra is
teljesítenünk kell ezt a küldetésünket az értük való imádságban.
Ebben az értelemben az ő dolgaik mindig is a mi dolgaink
maradnak.

„T

alán nem léteznek olyan helyzetek, amikor az ember
alakoskodásra vagy épp hazugságra kényszerül? Kiváltképp
azokban a helyzetekben, amikor gyermekeinket meg akarjuk óvni
bizonyos – a szó szoros értelmében véve – megbotránkoztató körülmények ismeretétől. „Normális” esetben viszonylag egyszerűnek
tűnik megmondani nekik az igazságot, még ha fájdalmas is, mint
például egy betegség vagy haláleset. De hogyan tárjuk fel a gyerek
előtt mondjuk nagybátyja homoszexuális kapcsolatát, vagy egy közeli
barátunk öngyilkosságát? Nem szerencsésebb-e minden áron eltitkolni
előle az ilyesmit?”
„Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék.
(…) A jó szándék (például segíteni akar a felebarátnak) nem tesz sem
jóvá, sem jogossá egy önmagában helytelen cselekedetet (például:
a hazugságot és megszólást).”31 Világos: még gyermekünk védelme
érdekében sem hazudhatunk. A hazugság elfordít Istentől, elzárja
szívünket és értelmünket az Ő világosságától. Márpedig az egyetlen
valódi fegyver, amit a rossz elleni harcban bevethetünk, az egyetlen
hatékony védelem, amelyben gyermekeinket részesíthetjük, az maga
Isten. Amikor azért hazudunk, mert nem látunk más megoldást,
annak voltaképpen hitünk gyengesége az oka. Mintha azt mondanánk
Istennek: „Lehetetlent kérsz tőlem. Én viszont tudom, hogy lesz a
legjobb.” Ha az a feladatunk, hogy megmondjuk az igazságot, akkor
forduljunk bizalommal a Szentlélekhez: ő sohasem hagy cserben.
Igazat kell mondani, de nem feltétlenül a teljes igazságot. Bizonyos
esetekben jogunkban áll, sőt kötelességünk hallgatni. Számos területen
így van ez, nem csupán a fájdalmas vagy ártalmas dolgok vonatkozásában. Divat a nagyszabású kipakolás, a nyilvános bűnvallomás.
Számolatlanul jelennek meg a tapintatlan életrajzok és a tévéadások,
amelyek szerzői a családok vagy a házaspárok intim dolgainak
kiteregetéséből szedik meg magukat. Követeljük, hogy mindent
tudjunk a híres emberek, sportolók, énekesek vagy politikusok
életéről, az információhoz jutás állítólagos jogán. Semmi sem
hamisabb ennél. Épp ezért nem számít tisztességtelennek, ha
31. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1789. és 1753. §.
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bizonyos dolgokat eltitkolunk gyermekeink elől, sőt épp ellenkezőleg: egészséges tiszteletre és szeméremre utal. Valódi erőszakot
követünk el gyermekeinkkel szemben, ha olyan titkokat bízunk rájuk,
olyan rejtélyeket leplezünk le előttük, amelyek hordozására még nem
értek meg.

Bátorítás hízelgés nélkül

Nem mindig lehet hallgatni, pláne, ha a gyerek sejtésünk szerint
már rájött az igazságra, vagy megérzett valamit. Ebben az esetben
nincs más választás, beszélni kell. Csakhogy nem mindegy, hogyan.
Mielőtt nekikezdenénk, teljes figyelemmel meg kell hallgatnunk a
velünk szemben álló gyermeket. Minél kényesebb kérdésről van szó,
annál fontosabb odafigyelni az elintézési módra. Többnyire az lesz a
jó megoldás, ha egyenként beszélünk a gyerekekkel, mert mindegyik
másképp fog reagálni, és nem ugyanazon részletek megismerésére van
szükségük. Ha úgy hozza a helyzet, hogy egy időben kell beszélnünk
mindegyikükkel, később próbáljuk meg újra előhozni a témát, keresve
az alkalmat, amikor négyszemközt lehetünk velük. Ki kell emelnünk
azonban, hogy a „négyszemközt”, amint a nevéből is következik,
csupán két beszélgető felet jelent. Egy gyerek fesztelenebbül fog
viselkedni, ha csak az egyik szülője van jelen, mintha mindketten
egyszerre ott lennének.
Az igazság közlésére, legyen bármilyen kemény is, legjobb egyszerű
szavakat használni. Nevükön kell nevezni a dolgokat, a rosszakat is.
Egy olyan világban, ahol a deviancia elfogadottá és szokványossá vált,
lényegesebb, mint bármikor, hogy egyértelmű fogódzókat adjunk
gyermekeink kezébe. A szülőknek kötelességük megtanítani nekik
az egyes cselekedetekről alkotott ítéletek megfogalmazását: „Ez jó
– ez rossz.” Ugyanakkor hozzátéve, hogy a személyt soha ne ítéljék
el, minden emberről úgy beszéljenek, mint Isten gyermekéről, akit
Atyja végtelen szeretettel szeret.
Mert soha nem beszélünk jól az igazságról, ha nem szeretettel
és szeretetből tesszük azt. Csak a szeretet képes begyógyítani a
gyermekekben azokat a sebeket, amiket bizonyos igazságok okozhatnak bennük. Csak a szeretet képes ajkainkra megfelelő szavakat
adni, hogy gyermekeinket a teljes Igazságra vezethessük.

A

kisgyereknek már élete legelső hónapjaiban is szüksége van
arra, hogy érezze szülei bizalmát. Az örömnek és büszkeségnek,
amellyel a legkisebb eredményeket is fogadják (akár azt, hogy meg
tudja fogni egyedül a kanalát, akár azt, ahogy az első lépésekkel
próbálkozik), hatalmas ösztönző ereje van: egyfelől biztonságérzetet
nyújt, másfelől további fejlődésre sarkall. Így segíthetjük hozzá őt a
növekedéshez. A gyermek mindig keresni fogja szülei tekintetében a
bizalmat, amely támogatja őt állhatatos igyekezetében, amely meghozza
a kedvét a felnőtté váláshoz, és amely a megfelelő pillanatban segíti
majd, hogy szárnyra kapjon. A növekedéshez és a fejlődéshez bátorításra van szüksége. Csakhogy képességei felértékelésével egyidejűleg
nem áll-e fenn a veszélye annak, hogy a hiúságának hízelegjünk?
Egy gyerek földbe döngölése vagy megvetése soha nem segíti elő
a fejlődését. „Bár igen sok szülő és tanító úgy képzeli, hogy azzal
tudja legjobban bátorítani és ösztönözni a gyereket, ha szembesíti
őt kudarcaival, leszidja és megbünteti érte, ez a módszer legtöbbször
katasztrófához vezet. Egész egyszerűen az a dolgunk, hogy helyreállítsuk
a gyerek önbizalmát.”32 Az iskolás évek folyamatos nehézségeket
jelentettek Beatrix számára. „Viszont fantasztikusan muzikális –
meséli az édesanyja. – Amikor beláttuk, hogy inkább a zenei téren
elért sikereire kellene helyeznünk a hangsúlyt, rögtön megjött az
önbizalma az iskolában is.” És ez az eredményein is meglátszott. Ha
Beatrix szülei a matekot meg a nyelvtant erőltették volna kis csellistájuk kárára, Beatrix örökké a végzetes balítéletek rabja lehetne.
A helyes bátorítás az igazságot követi. Nem megfelelő módszer a
gyerek korlátainak hangsúlyozása, de semmivel sem jobb az sem, ha
illúziókba ringatjuk, mintha mindent tökéletesen tudna. Először talán
valóban erősödne az önbizalma ettől, de előbb-utóbb észrevenné,
hogy becsaptuk. És elkerülhetetlenül kételkedni kezdene önmagában
és a többiekben egyaránt. Nem a mi gyerekünk a legszebb
vagy a legokosabb. De Isten olyan talentumokat bízott rá,
amik pótolhatatlanná teszik őt. Ettől olyan értékes! Abban
kell tehát segítenünk őt, hogy felismerje, és gyümölcsözővé
32. Paul Lemoine: Transmettre l’amour, Nouvelle Cité, 1987, 95. o.
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tegye ezeket a talentumokat. „A gyermek olyan titok, amelyet Isten
lassanként fed fel a szülei előtt.”33

Teljes bizalommal

Hogy igazi bátorítást tudjunk nyújtani, ahhoz követelményeket kell
támasztanunk. A bátorítás célja nem az, hogy örömet szerezzünk
a gyereknek vagy saját magunknak, hanem az, hogy segítsük őt
a növekedésben. Ehhez pedig az kell, hogy a bizalmunkat ne
öltöztessük demagógiába. A bátorítás nem azt jelenti, hogy a gyermek
képességeinek felsorolásában tetszelgünk, hanem hogy útmutatást
adunk neki, miképpen hozhatja ki magából a legjobbat. Vagyis élnünk
kell a tekintélyünkkel, sohasem feledve azonban azt, hogy „a tekintély
gyakorlójának elsődleges tulajdonsága az, hogy szereti a rábízottakat,
nem erőlteti rájuk saját látásmódját, hanem a növekedési és érési
folyamat szolgálatában áll.”34
Fontos, hogy a követelményeket megfelelő módon adagoljuk, és
igyekezzünk felismerni, hogy mit kell megcéloznunk általuk. Ha túl
magasra tesszük a lécet, vagy minden fronton egyszerre próbálunk
küzdeni, az oda vezethet, hogy a gyerek elkeseredik! Ne kívánjunk
túl sokat tőle, de kérjünk épp eleget ahhoz, hogy minden területen
eljusson lehetőségei határáig. Ehhez azonban az kell, hogy tiszteletben
tartsuk a személyiségét; hogy ne akarjuk a megálmodott tökéletes
gyerek képére formálni; hogy ne érjük be félmegoldásokkal; hogy
ne keressünk számára túl könnyen kibúvókat; hogy vállaljuk annak
kockázatát, hogy esetleg csalódni fog, elbukik vagy kudarcot vall; hogy
álljunk ellent a kísértésnek, és ne csináljuk meg helyette a dolgokat,
ne vállaljuk át tőle a felelősséget olyasmiért, ami az ő feladata.
Isten mindigbátorít, és sohasem hízeleg nekünk. Túlságosan szeret
bennünket ahhoz, hogy elnézze, amint elvegetálunk a langyos
középszerben. Irgalmasságával felfedi előttünk önnön szépségünket,
de megmutatja bűneinket is. Az Ő szeretete igényes. Soha nem
veszíti el a türelmét ha elesünk, ha bizonytalankodunk vagy ha ellene
szegülünk; de nem is elégszik meg a félsikereinkkel. Fáradhatatlanul
arra hív minket, hogy még jobban szeressünk.

„B

ár igen sok szülő és tanító úgy képzeli, hogy azzal tudja legjobban bátorítani és ösztönözni a gyereket, ha szembesíti őt
kudarcaival, leszidja és megbünteti érte, ez a módszer legtöbbször
katasztrófához vezet. Egész egyszerűen az a dolgunk, hogy helyreállítsuk a gyerek önbizalmát: kezdve a legkisebbeken, mikor sokat
bukdácsolnak első lépéseik megtételénél, s mi vidáman csak annyit
mondunk nekik: „Ügyes vagy! Fog ez menni!” És később, mikor a
kis kétbalkezes összetör egy tányért, rámosolygunk, megköszönve
igyekezetét, hogy segíteni akart. Azután amikor az iskolai nehézségeket
látva inkább arra figyelünk, hogy mennyit fejlődött az utóbbi
időben!”35 Hogyan növeljük gyermekeink bizalmát?
A bizalom ragadós. Ha meg akarjuk erősíteni gyermekeink önbizalmát, először a magunkét kell erősítenünk. Különösen fontos
bíznunk abban, hogy mi is lehetünk jó szülők. Ha azt, amik lenni
szeretnénk, összehasonlítjuk azzal, amik valójában vagyunk, olykor
úgy érezzük, hogy ennél lejjebb már nem is csúszhatnánk. Mert mindannyian arról álmodozunk, hogy tökéletes szülők legyünk! Csakhogy
tökéletes szülő nem létezik, és a mi gyerekeinknek senki sem lehetne
jobb szülője, mint mi, hiszen az Úr minket választotterre a feladatra.
S ha Isten ismeri korlátainkat és bűneinket, akkor azt is mindenkinél
jobban tudja, hogy mik a talentumaink és milyen kegyelmeket
kaptunk ahhoz, hogy betöltsük keresztény nevelői hivatásunkat.
A bizalom igényes viselkedési mód. A bizalom sokat követel attól, aki
adja, és attól is, aki részesül belőle. Megbízni egy gyerekben nem azt
jelenti, hogy engedjük neki, hogy bármit megtegyen. „Tégy, amint
jónak látod, én mosom kezeimet.” Inkább olyan, mintha megállapodást
kötnénk vele: „Elvárok tőled néhány dolgot: tudom, hogy képes
vagy rá, és mindig számíthatsz az én segítségemre is.” Ez a kettős
bizonyosság – sikerülni fog, és a szüleim mellettem állnak – hatalmas
hajtóerőt jelent a gyerek számára a folyamatos előrehaladáshoz.
A bizalomnak fokozatosan, egyenletesen kell növekednie. Már az
egészen kicsiknek is szükségük van rá, hogy születésüktől kezdve
érezzék bizalmunkat. De nem viseltethetünk ugyanakkora bizalommal

33. Père Ludovic Lécuru: On demande des parents, Le Sarment/Fayard, 2000. 131. o.
34. I.m. 102. o.
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egy pár hónapos csecsemő, mint egy 15 éves kamasz felé. Ha bizalmunkat nem igazítjuk a gyerek reális lehetőségeihez, akkor bizalmunk
ahelyett, hogy segítené őt a növekedésben, össze fogja törni a gyermeket. A tizenkét éves Juli nagyon ügyesen vigyáz kisebb testvéreire;
szülei azonban - ismerve aggodalmas természetét - esténként még nem
bízzák rá ezt a feladatot. Míg a bizalom csodákra képes, a csalódástól
való félelem katasztrófát idézhet elő. A túl nagy bizalom túl nagy
elvárást jelent. Ha túl magasra tesszük a lécet, a gyerekeink nem
akarnak majd ugrani sem.

„Nekem mindent elmondhatsz”

A bizalmat adjuk, és visszaadjuk. Nincs szó „mindent vagy semmit”ről. Ha a fiunk egy fontos dologban hazudik nekünk, akkor
kísértést érzünk, hogy azt mondjuk: „Soha többé nem fogok benned
megbízni!” Hozzá kellene fűzni, hogy „Neked kell visszaszerezned a
bizalmunkat.” A bizalom-tőke nem olyan, mint a bankszámla. Az
igazi bizalom kimeríthetetlen, vagy legalábbis annak kellene lennie.
És ha ezért vagy azért nem tudunk megbízni egy gyerekben (mert
hazudik, mert szeleburdi és ügyetlen, mert nem képes uralkodni az
indulatain), akkor emeljük ki azokat a területeket, ahol számíthatunk
rá. Mert van ilyen, még a legnehezebb gyerekek vagy lázadó kamaszok
esetében is.
Teremtsük meg gyerekeink körül a bizalom légkörét. Szükségük van
a beléjük vetett bizalmunkra, de arra is, hogy azokban is megbízzunk,
akik körülveszik őket, és valamilyen címen foglalkoznak velük:
tanárok, hitoktatók, nevelők, nagyszülők, nagybácsik és nagynénik,
barátok, stb. Természetesen nem árt az éberség, nem szabad akárkire
rábíznunk a gyerekeinket. És természetesen a bizalom például a
tanárok irányában nem azt jelenti, hogy áthárítjuk rájuk a nevelés teljes
felelősségét. De azért nem kell mindent gyanakvással szemlélnünk. Az
éberségnek jóindulattal kell társulnia. Ellenkező esetben a gyerekek
fogják meginni a levét.
Isten bízik bennünk: vajon eléggé tisztában vagyunk-e ezzel? Ha
nem tett volna képessé bennünket a legjobbra, akkor nem is kérné
tőlünk a legjobbat. Ez a legjobb pedig elsősorban abban áll, hogy
elfogadjuk feltétel nélküli szeretetét, elfogadjuk, hogy úgy szeressen
bennünket, ahogy vagyunk. Ez a legjobb jelenti azt is, hogy Belé
vetjük minden bizalmunkat, minden helyzetben és mindörökké.
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„H

ányszor hallottam édesanyámtól ezt a mondatot – emlékezik
vissza a 45 éves György –: „Nekem mindent elmondhatsz!”
És egészen biztos vagyok benne, hogy őszintén szerette volna
elnyerni a bizalmamat. Mégsem tudtam soha beszélni vele arról,
ami a szívemet nyomta, nem tudtam megosztani vele gondjaimat,
kérdéseimet és reményeimet. Csak semmitmondó dolgokról
beszélgettünk, és én mindig igyekeztem eltitkolni előle azt, ami
igazán fontos volt számomra.” Semmi kétség: nem elég beszélgetésre
buzdítani a gyerekünket ahhoz, hogy valóban beszélgessen velünk.
Mert ez nem elhatározás kérdése. A gyerek, még inkább a kamasz vagy
érzi a bizalom légkörét, és beszél – avagy nem érzi magát fesztelenül,
s ebben az esetben egyáltalán nem segít rajta a tudat, hogy elvben
nyugodtan elmondhat mindent a szüleinek.
Miért is szeretnénk elnyerni gyermekeink bizalmát? Természetesen
azért, hogy segíthessünk nekik! Hogy tanácsot adjunk, hogy vigaszt
nyújtsunk, hogy osztozzunk örömükben és bánatukban. De vajon
nincsenek-e kevésbé tiszta, és – mondjuk ki őszintén – kevésbé dicső
indokaink is, úgymint a kíváncsiság, vagy a birtoklási vágy? Ez valódi
kísértés: tudatában kell lennünk, és nem szabad elveszítenünk az
éberségünket. Gyermekeink (még a kisebbek sem) nem kötelesek
mindent elmondani nekünk, és ahogy növekednek, ez egyre inkább így
lesz. Ha azt szeretnénk, hogy bízzanak bennünk, akkor bizonyosnak
kell lenniük abban, hogy megóvjuk az ő titkos kertjüket. Még ha
félig kinyitják is ajtaját, akkor is a hatalmunkkal való visszaélésnek
számítana, ha idő előtt be akarnánk oda hatolni.
A bizalmasságot nem kapjuk meg rendelésre, más szóval: hosszú időt
kell eltöltenünk gyermekünk társaságában, hogy a megfelelő pillanatban „kéznél lehessünk”. De hogyan tudunk személyes kérdéseket
feltenni, mikor egy kistestvér mindig ott téblábol körülöttünk?
Nagyon lényeges, hogy legyen időnk bensőséges együttlétekre. Egyes
családokban az a szokás, hogy az apa, az anya vagy a két szülő együtt
időnként meghívja az egyik gyereket étterembe (vagy a bevásárlóközpont
kávézójába, esetleg a sarki presszóba). Pótolhatatlan alkalmak
ezek az eszmecserére, és a titkok megosztására. Mindez a családi
asztal mellett soha nem történhet meg így.
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A meghallgatásra kész szív vonzza a bizalmat. „A test kérge úgy
veszi körül az embert, mint valami kőzetburok vagy börtön. Hiába
kiabál, úgysem hallja senki, pedig oly nagy szüksége lenne egy
odafigyelő lélekre – talán nem is kéne más és felfedné magát. (…)
Oly gyengék vagyunk, sokszor nem tudjuk elhordozni a másik terhét.
De könynyíteni mindig tudunk rajta, ha engedjük, hogy nálunk
könnyítsen a lelkén: csupán meg kell hallgatnunk őt, teljes szívvel.”
Ha pedig tanácsadásról van szó: „A válasz csak akkor ér valamit,
ha kérdés is van előtte, méghozzá érett kérdés; és a másik késznek
mutatkozik mondanivalónk befogadására.”36
A figyelemnek tapintattal kell párosulnia: nem elég meghallgatni,
meg is kell tudnunk őrizni azt, amit ránk bíztak. A velünk megosztott
dolog akkor is bizalmas, ha nem védi kifejezetten a titoktartás terhe.
Akkor is bizalmas, ha egy három-négyéves emberke mondta el
nekünk. Egyetlen kivétel: ha az édesanya megosztja férjével azt, amit
a gyerekek meséltek neki, és fordítva (különleges esetektől eltekintve).
Természetesen erről a gyerekeknek is tudniuk kell. Egyébként is, bár
általában kevésbé érzik magukat feszélyezve, ha csak az egyik szülő
van jelen egy-egy beszélgetésen, többnyire mégis ők maguk igénylik,
hogy mindkettő tudjon a dologról.
„A szülőknek nem lehet semmit elmondani, mert rögtön felhúzzák
magukat!” Akár igaz ez az állítás, akár nem, sok fiatalnak mégis az az
érzése, hogy elítélik anélkül, hogy meghallgatnák. Szandra nyaralni
akart menni a barátaival, de a szülei úgy gondolták, hogy túl fiatal
még ehhez. „Felesleges is beszélnünk erről, nem és kész!” Döntésük
visszavonhatatlan, és jó okuk van rá. De talán kár volt kihagyniuk
azt a lehetőséget, hogy a kérés ürügyén elbeszélgessenek Szandrával,
aki megnőtt, megváltozott, és most úgy érzi, hogy a szülei mindezt
észre sem vették. A nyaralásra vonatkozó tervein túl bizonyára
mindenekfelett arra lett volna szüksége, hogy meghallgassák őt.
„Tisztelettel, térdet hajtva kell odafordulnunk felebarátunkhoz, olyan
odafigyelő szívvel, amit csak a szeretet képes megadni. A másik csupán
ezen a csenden és áttetszőségen át találhatja meg a fényt.”37

36. és 37. Sœur Jeanne d’Arc: Un cœur qui écoute, Desclée de Brouwer, 1993.
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–V–
Az imádság

Nos,
elkezded,
drágám?

Inkább te,
te olyan jól
csinálod!

Elsőbbség az imádságnak

T

anácsokat és útmutatásokat szeretnénk hallani, hogyan
segíthetnénk gyermekeink hitbeli növekedését. Mi lenne, ha
először is életünk középpontjába állítanánk az imádságot?
A nemrég született Simon szülei a keresztelőre készülnek.
„Elmagyarázták nekünk, milyen fontos, hogy segítsük Simont
növekedni abban a hitben, amelyet a kereszteléskor fog kapni.
De hogyan csináljuk? Mivel kezdjük? És mikor?” Armella és Ernő
tanácstalanul állnak kamasz lányaik lázadó viselkedésével szemben.
„Amikor még kicsik voltak, minden olyan egyszerűnek tűnt. Most
egyikük tizenhét, másikuk tizenöt éves, és fogalmunk sincs, hogy
fogjunk hozzá. A szép elvek mit sem érnek.”
Fiatal szülők, teli lelkesedéssel, vagy épp a nevelés többé-kevésbé
kiábrándult öreg rókái, mindannyian szeretnénk megtalálni a jó
módszert ahhoz, hogy átadhassuk a hitünket gyermekeinknek.
A hit továbbadása azonban elsősorban nem módszer, hanem hit
kérdése. Kire fogunk vajon támaszkodni gyermekeink hitbéli nevelése során? Hát Istenre! A hit, amelyet tovább szeretnénk adni, vajon
ismeretek, hagyományok és erkölcsi értékek összessége, vagy élő
kapcsolat Valakivel? Hisszük-e, hogy ez a Valaki végtelenül szereti a
gyermekeinket, jobban, mint mi magunk? Hisszük-e, hogy a legjobbat akarja nekik, és hogy ez a legjobb a Vele való élet? Készek vagyunke bízni Benne mindenkor és minden ellenére, a látszólagos kudarcok
pillanataiban is, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy kamasz gyerekeink
eldobják maguktól a hitet, amelyet át szerettünk volna adni nekik?
Isten a forrás, és mi vagyunk a csatornák. Nem mi adjuk át a hitet
gyermekeinknek, hanem Isten - rajtunk keresztül. Ha a csatornát
elvágják a forrástól, akkor a víz nem folyik át rajta. Ugyanígy, ha nem
kapcsolódunk Istenhez, akkor nem tudjuk segíteni gyermekeinket a
hitbeli növekedésben, bármilyen kiválóak is egyébként a képességeink
és nevelési módszereink. Vagy egy másik hasonlattal élve: olyanok
vagyunk, mint a rádiókészülékek. Ha az antennánk nem jó irányba
fordul, nem lesz jó a vétel. Ha belső antennánk nem fordul Isten felé,
akkor gyermekeink nem hallhatják az Ő szeretetének Jó Hírét.
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Belső antennánkat Isten felé fordítani annyit tesz, mint mindenben
az Ő akaratát keresni. Ezt pedig nem kereshetjük másként, csak az
imában. A hitre való nevelésben ezért elsődleges fontosságú a mi
saját imaéletünk. Még mielőtt a gyerekekkel imádkoznánk, fontos,
hogy gondunk legyen saját személyes imánkra. Illúzió arra vágyni,
hogy a gyerekeket hitben neveljük, ha nem határozzuk el, hogy az ima
nap mint nap jelentős helyet kapjon életünkben. A hit misztériuma
„igényli, hogy a hívők higgyék, ünnepeljék és belőle éljenek, eleven
és személyes kapcsolatban az élő és igaz Istennel. Ez a kapcsolat az
imádság.”38
Természetesen az imádság még nem minden. Hogy folytassuk a
fenti hasonlatokat, ha a csatornát rosszul építették, vagy eltömíti a
törmelék, nem folyhat át rajta a víz; ha a rádiókészülék elromlik,
hiába állítjuk jó irányba az antennáját, egy hangot sem fogunk
hallani. Ugyanígy, ha szívünket bezárja a rosszindulat, a sértődés,
az önzés vagy a kapzsiság, akkor nem tudjuk az Úr megismerésére
és szeretetére vezetni gyermekeinket. Ha nem akarjuk képezni
magunkat, ha nem kérünk tanácsot vagy szükség esetén segítséget,
akkor nem leszünk képesek teljesen együttműködni Isten művével.
Az imádság azonban mindig első marad; nem elégséges, de szükséges
és elsődleges feltételként. Ezzel kell kezdenünk.
Már csak az időpontot és az eszközöket kell megtalálnunk hozzá.
Hogyan imádkozzunk, amikor az életünket kitöltik a gondok és a
munka? Hogyan találhatunk rá az imádság útjára?
Íme néhány kiindulópont:
− Elhatározás. Minden itt kezdődik: rá kell szánnunk magunkat
az imádkozásra. Ha azt várjuk, hogy legyen rá időnk, akkor egy
biztos: sosem fogunk eljutni az imáig. Nem az a kérdés, hogy
van-e időm imádkozni, hanem hogy milyen helyet foglal el az
imádság az életemben. Ha sikerül megértenem, hogy mennyire
fontos, sőt elsődleges dolog, akkor időt is találni fogok rá.
Nézzünk egy hétköznapi hasonlatot: ha ragaszkodom a tisztasághoz, akkor mindig fogok időt találni a zuhanyozásra és a
fogmosásra, akár azon az áron is, hogy kicsit korábban kell

AZ IMÁDSÁG

felkelnem. Feltehetjük a kérdést: az imádság is legalább olyan
fontos-e az életemben, mint a zuhanyozás?
− Hozzákezdeni várakozás nélkül. Imádság közben tanulunk meg
imádkozni. Ha valaki meg akar tanulni úszni, akkor nem érheti
be azzal, hogy elméletben ismerje a szükséges mozdulatokat.
Ha nem szánja rá magát, hogy beleugorjon a vízbe, akkor esélye
sem lesz arra, hogy megtanuljon úszni. Az imádsághoz is bele kell
ugranunk a vízbe – pontosabban bele kell vetnünk magunkat
Isten karjaiba. Egyszerűen csak akarni kell: „Uram, eljöttem
Hozzád. Nem látlak, nem hallak, de tudom, hogy itt vagy. Neked
adom ezt az imaidőt. Tégy vele, amit szeretnél.” Ez az elhatározás egyedül rajtunk áll; Isten mindig jelen van, mindig feltétel
nélkül, készségesen fogad minket.
− Kitartás az imában. Elhatároztam, hogy napi negyed órát a belső
imának szentelek, negyed órát csendben az Úr előtt töltök. Nem
érdekes, hogy nem tudok igazán mit kezdeni ez alatt a pár perc
alatt, amely akár hosszú óráknak is tűnhet előttem. Nem érdekes,
hogy csak üres unalmat érzek, míg a képzeletem szórakozottan
ide-oda csapong. Nem az számít, hogy én mit teszek, hanem az,
amit Isten visz véghez bennem, ez pedig nem elsősorban rajtam
múlik.
− Ne akarjuk értékelni az imánkat. „Jól imádkoztam.” Vagy épp
ellenkezőleg: „Rosszul imádkoztam.”…de hát mit tudok én erről?
Imádságom értékét soha nem határozhatom meg abból kiindulva,
hogy mit éreztem közben. Soha. Az Úr egyébként sem azt kéri
tőlünk, hogy értékeljük az imádságunkat, hanem azt, hogy imádkozzunk, vagyis áldozzuk Neki az időnket, egyedül Érte. Jöjjön
egy újabb hasonlat: mindenki tudja, hogy aki árnyékban van, az
is lebarnulhat. Ugyanígy a „lelki köd” sem jelenti azt, hogy Isten
napsugara ne égetné a szívünket: abból, hogy az imádság untat
bennünket, még nem következik, hogy imánk terméketlen.
− Ragadjunk meg konkrét eszközöket, amelyek segítségével
hűségesek tudunk maradni. Néhány praktikus elhatározás segíthet
a mindennapi imában: kitűzött időpont (lehetőleg minden nap
ugyanakkor), meghatározott hely, az áhítatot elősegítő testtartás
– hiszen egész testünkkel imádkozunk. Fennáll persze annak a

38. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1558. §.
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veszélye is, hogy ideális feltételeket akarunk teremteni, pedig
ilyenek nyilván nincsenek. Isten nem egyfajta ideális közegben
akar találkozni velünk, hanem hétköznapi életünk valóságában.
Még ha állandó is a zaj otthonunkban, ez nem akadályozza Istent
abban, hogy megáldja imádságunkat!
− Állhatatosság. Van egy ádáz, végtelenül ravasz ellenségünk, aki
mindent elkövet azért, hogy elfordítson bennünket az imádságtól,
ez pedig a Sátán. Biztosak lehetünk benne, hogy mindenféle
furfangot bevet annak érdekében, hogy meggátolja hűséges
ragaszkodásunkat ahhoz az elhatározásunkhoz, hogy meghatározott
időt az Úrnak adjunk imádságban. Amikor elérkezik az imádságra
szánt pillanat, óhatatlanul eszünkbe fog juttatni egy sereg
rendkívül sürgős teendőt, ilyesféle ügyes hazugságokba burkolva
mondandóját: „Máskor is ugyanilyen jól fogsz tudni imádkozni.”
Csakhogy lefogadom, ez a „máskor” nem jön el soha, és úgy fog
véget érni a napunk, hogy nem imádkoztunk. „A gonosz lelkek
ellen kell küzdenünk” – figyelmeztet Szent Pál (Ef 6,12).
− Megőrizni a bizalmat, mindenkor, és minden ellenére. „Ha Isten
velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent? (…) Mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret
minket” (Róm 8,31-32. 37). Ne féljünk az imádság küzdelmétől.
Hiszen Az, Aki erre hív bennünket nem más, mint Akinek révén
biztosak lehetünk a győzelemben. Határozzuk el magunkat az
imádságra, és minden más megadatik majd hozzá ráadásként.

A házaspár imája

M

ég mielőtt gyermekeikkel imádkoznának, a hitveseknek
kettesben kell imádkozniuk. Ez a rendkívül termékeny imádság
sokszor nehezebbnek tűnik, mint amilyen valójában.

AZ IMÁDSÁG

aki mindent elkövet, hogy az embert az imádságtól (…) visszatartsa.”39
Azután azért, mert napjaink zsúfolásig teli vannak. Ha sikerül időt
szakítanunk a személyes imára, és ráadásul még a családi ima is belefér,
az már nagyon jónak számít! Végül pedig azért, mert a házastársi
imának feltétele, hogy mindkét fél rászánja magát. Könnyebb együtt
imádkozni a gyerekekkel, mint a párunkkal kettesben - ennek oka
sokszor szemérmességünk. És ha a házaspár egyik tagja húzódozik
ettől a fajta imádságtól, akkor a másik nem tehet mást, mint hogy vár
és reménykedik, nem siettetve semmit.
Miért imádkozzanak a házasok egymás közt? Mert Isten örömét leli
ebben: „Mennyei Atyátok boldog, ha látja, hogy imádság fakad az
Egyház azon kicsiny sejtjéből, amelyet ti alkottok. És Jézus Krisztus,
aki esküvőtök napján különleges szövetséget kötött veletek, boldogan
ülteti át szívetekbe a dicsőítést, amely szüntelen zeng az Ő szívében.”40
Az imádság ugyanis mély egység forrása. „Biztos vagyok benne, hogy
ha minden keresztény házaspár naponta imádkozna együtt, kettesben,
az szinte tökéletesen védené házasságuk kegyelmét, melynek alapköve
a hűség.”41 Mert a „gyerekek nélküli” közös imádkozás emlékeztet
bennünket arra, hogy előbb házaspár vagyunk, és csak azután
szülők.
Minél egyszerűbb ez a páros ima, annál nagyobb az esélye a
megmaradásra: a túlságosan nagyratörő elhatározások többnyire
csak tervek maradnak. Jacques Marin atya, ez a bölcs és irgalmas
prédikátor általában azt ajánlja, hogy mondjunk el együtt minden
nap egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Ez minden? Ez minden, de
ez megváltoztat mindent, épp azért, mert elérhető mindenki számára,
aki igazán szeretné. A Hazugság Atyja azon mesterkedik, hogy meggyőzzön róla: hőstettek végrehajtása révén (és a vele járó gőgös önelégültséggel!) tudjuk elnyerni az Úr tetszését, így bevehetetlen várak
ostromára buzdít bennünket. Isten azonban soha nem kér tőlünk
bonyolult dolgokat. Ő a hűségre és a bizalomra hív minket.

Erős a kísértés, hogy nemet mondjunk rá, vagy hogy úgy kezeljük,
mint kiválasztott kevesek számára fenntartott luxust. Elsősorban
azért, mert az imádságban kitartani soha nem könnyű. „Az imádság
küzdelem. Ki ellen? Önmagunk és a Kísértő ármánykodásai ellen,

Álljunk az Úr elé úgy, ahogy vagyunk. Elhatároztuk, hogy minden
reggel együtt ajánljuk fel neki a napunkat? Nem gond, ha bal lábbal
keltünk, ha rosszkedvűek és álmosak vagyunk! Úgy érezzük, hogy
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az esti imánkat elrontja felhalmozott fáradtságunk? Békesség helyett
feszültek és idegesek vagyunk, netán épp a párunk bosszantott fel,
és rá haragszunk? Gondoljunk Jézus szavaira: „Nem az egészségeseknek
kell az orvos, hanem a betegeknek” (Mk 2,17). Nem azért imádkozunk,
mert békében vagyunk, hanem azért, hogy Jézus adjon nekünk
békességet! Azért megyünk hozzá, mert szegény és bűnös páros
vagyunk, mert szükségünk van arra, hogy Jézus szeretni és megbocsátani tanítson bennünket. Mert szükségünk van a Szentlélek
világosságára, hogy megláthassuk társunkat a maga istengyermeki
ragyogásában.

egyfelől abból áll, amit mi teszünk – hallgatásunk, beszédünk, mozdulataink, elkalandozásunk avagy buzgóságunk –, másfelől abból, amit
Isten tesz. S épp ez a leglényegesebb: amit Isten tesz.

A házastársi ima segít, hogy mindent az Úrra tudjunk bízni:
mindent, kivétel nélkül. Életünk minden részletét - még testi és
legegyszerűbb vonatkozásaiban is. Aggasztó gondjainkat és hétköznapi
vesződségeinket, amelyek alattomosan ássák alá a szeretetünket.
A legprózaibb szükségleteinket éppúgy, mint a leglelkibb
szomjúságunkat; a megbocsátást, amit adnunk, illetve amit kérnünk
kell; az elhatározásokat, amelyek előttünk állnak; és a jövőnkkel
kapcsolatos bizonytalanságainkat. Adjuk oda Neki teljes bizalommal
minden egyes gyermekünket, helyezzük az Ő kezébe földi és égi
jövőjüket. Imádkozzunk Hozzá az Egyházért és az egész világért, nem
feledkezve el ígéretéről: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek
valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól” (Mt18,19).

Imádság a kicsikkel

K

edves fiatal szülők, ti persze a gyerekekkel való imádkozásról
fogtok kérdezni. Konkrétan hogyan is csináljuk? És milyen
korban érdemes elkezdeni?

Hány éves kortól képes egy gyerek imádkozni? Másképp is feltehetjük
a kérdést: egy kisbaba mikortól kezd kapcsolatba lépni azokkal, akik
szeretik őt? Születésétől fogva, sőt már azelőtt is. Ha az imádság
valamiféle hozzáértést igényelne, akkor megszabhatnánk egy
minimális életkort: például amikor megtanul beszélni, vagy amikor
elkezd hittanra járni. Csakhogy az imádság, mint mondottuk,
szeretet-kapcsolat. Ti sem várjátok meg, hogy a gyerek képes legyen
beszélni, már jóval ez előtt kifejezitek iránta érzett szereteteteket – hát
Isten még inkább így van ezzel! A baj az, hogy hajlamosak vagyunk
úgy tekinteni az imádságra, mint valami elvont dologra, vagy mint
egy egyoldalú cselekvésre, ahol egyedül az számít, amit az ember
csinál. Ha a kisbabátokkal együtt (vagy őelőtte) imádkoztok, Isten
valóságosan cselekszik: ránéz gyermeketekre, szereti őt, és kapcsolatot
teremt vele.
Minthogy a gyermek nem látja Istent, hogyan fogja észrevenni
a jelenlétét? Úgy, hogy imádkozni lát és hall benneteket. A ti
imádságotok tanújaként egészen természetesen fogja felfedezni,
hogy jelen van Valaki, akihez beszéltek, és akit csendben hallgattok.
Kicsit olyan ez, mint amikor előtte telefonáltok: még mielőtt ő maga
használni tudná a telefont, a gyermek megérti, hogy van valaki a vonal
másik végén, és nem csak magatokban beszéltek. Ez lesz az imádság
első és legfontosabb megközelítése számára, már jóval azelőtt, hogy
megtanulna beszélni vagy keresztet vetni.

Az imádság azt jelenti, hogy kapcsolatba lépünk Istennel: beszélünk
Hozzá, meghallgatjuk Őt. Idáig nagyon egyszerű. Pont olyan
egyszerű, mint beszélgetni egy barátunkkal, annál is inkább, mert ez
a szóbanforgó Barát mindig ráér, és rendkívüli figyelemmel, végtelen
szeretettel hallgat minket. Ugyanakkor a Vele való beszélgetésnek
megvan az a nehézsége, hogy nem látjuk Őt testi szemeinkkel, és
nem halljuk testi füleinkkel. Mégis, itt van velünk. Minden imádság

A szavainknak és a testtartásunknak mindazonáltal megvan a maguk
jelentősége, ugyanis ezek segítenek minket abban, hogy Isten
jelenlétében maradjunk. Az imádság megtanulása ezért szavak és
mozdulatok elsajátításából is áll. De az imádság nyelvével ugyanaz a
helyzet, mint az anyanyelvvel: utánzás, meghallgatás és ismétlés révén
tanuljuk meg, először csak ügyetlenül, olykor érthetetlenül, majd
egyre kidolgozottabb és átgondoltabb módon. Ha a kicsi minden
este hallja tőletek a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, akkor sohasem
kell majd megtanulnia ezeket az imádságokat: öröktől fogva a szívébe
lesznek írva.
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Sohase felejtsétek el, hogy az imádság értékét nem a látszat határozza
meg. Vannak nagyon engedelmes gyerekek, akik kifejezetten
tanulékonynak és áhítatosnak fognak mutatkozni, és könnyedén
belemennek abba, amit kértek tőlük az imádság alatt. Mások viszont
megállás nélkül csak viccelődnének, képtelenek a helyükön maradni
és minden harmadik szónál hangos nevetésben törnek ki. Ez utóbbiak
nem feltétlenül lesznek kevésbé vallásosak, mint az elsők. Nem kell
belenyugodni a lármázásukba, de nem is kell aggódni miatta. Hiszen
nem az a célunk, hogy mintagyerekeket neveljünk belőlük, hanem
hogy segítsük őket belehelyezkedni Isten jelenlétébe. Általában akkor
érünk el többet, ha megpróbálunk az imádságba merülve áhítatosak
maradni, nem pedig akkor, ha közben fegyelmezzük őket.

imádkozni. Ha ki sem látszunk a sok gond közül, akkor a Rózsafüzér
nélkül nem sokra megyünk. Ha összeesünk a fáradtságtól, miért ne
adhatnánk át magunkat alázatosan a kötött imádság szövegének?”

Nincs egyetlen jó módszer a kicsikkel való imádkozáshoz – ahány
gyerek, annyi módszer. Nem arról van szó, hogy azt kéne lemásolnunk
az otthonunkban, amit más családoknál látunk, hanem hogy meg kell
találnunk minden gyermekünk számára a módot arra, hogy növekedni
tudjon Isten szeretetében. Mindenfelől összeszedegethetitek a
jótanácsokat és az ötleteket, de végső soron ti tudjátok eldönteni,
hogy mi a legjobb. Az idők során ez persze változhat is: esetleg úgy
döntötök, hogy a családi imát néha az egyes gyerekekkel külön-külön
való, elalvás előtti imádsággal helyettesítitek; vagy lemondotok arról,
hogy egyelőre bármit is rákényszerítsetek a kis lármásra, és beéritek
azzal, hogy csak ti imádkoztok előtte. De az is előfordulhat, hogy a
csendes imát a tervezettnél hosszabbra hagyjátok. Felfedezitek majd
ezáltal, hogy az imádság útjain gyakran a gyerekeink vezetnek előre
bennünket.

A Miatyánk maga az imádság. „Bármilyen szavakat mondunk is ima
közben (…), azok nem tartalmaznak mást, mint az Úr imádságát –
ha imádságunk csak egy kicsit is jogos és illendő. Nem találsz olyan
mondatot a szentek imádságaiban, amelyet ne tartalmazna a
Miatyánk, és bár szabadságodban áll másképp mondani, nem áll
szabadságodban mást mondani.”43 Tehát az első imádság, amit
megtanítunk gyerme-künknek, a „Miatyánk”. És ha nem értik, hogy
mit mondanak? Az egészet biztos nem értik, de már nagyon korán
meg tudják ragadni a lényegét, tudniillik azt, hogy Isten az Atyjuk.
Ha fejből megtanulják ezt az imádságot, akkor bevésődik a szívükbe,
az értelmükbe, hogy azután táplálja egész lelki életüket.

Az imádság anyanyelve

Az „Üdvözlégy Mária” a Máriához szóló imádságok legszebbike,
mert az angyal szavait ismétli meg. Ha már gyerekkorunkban
megtanuljuk, mindörökre ez marad számunkra a mentőöv, amelybe
belekapaszkodhatunk a veszélyek között; a lámpás, amely világít, ha
túl sűrű a sötétség; a kötél, amelybe kapaszkodhatunk, hogy kirántson
a bűn örvényéből, és a legegyszerűbb mód arra, hogy elmondjuk
szeretetünket. Tanítsuk meg a gyerekeknek az Üdvözlégy Máriát,
tegyük szokásukká, hogy így köszöntsék Édesanyjukat, hogy rá merjék
bízni és a karjaiba vessék magukat, hogy nyugalomra és vigasztalásra
leljenek nála. Az Üdvözlégy lankadatlan ismételgetése a Rózsafüzér
tizedei alatt üres fecsegésnek tűnhet, pedig ha egyik gyermekünk
az ölünkbe bújik, és azt mondogatja újra és újra, hogy „Szeretlek,
mama!”, akkor az ő szavait nem fogjuk fecsegésnek találni. Erről van
szó akkor is, amikor a Rózsafüzért morzsoljuk.

anítsuk meg gyermekünknek az imádság anyanyelvét!”
– írja Danneels bíboros.42 „Mutassuk meg neki a gyakori
kifejezéseket, mondjon utánunk rövid kis mondatokat, nem baj, ha
hibázik vagy elrontja. Ennek hiányában kifosztottnak fogja érezni
magát, hiszen egyetlen imát sem ismer majd, amikor szükségét érzi,
hogy Istenhez forduljon. Ha én magam nem ismerném ezeket az
imaformulákat, akkor lenne olyan nap, amikor már nem is tudnék

„T

Számos egyéb imádságot is megtanulhatnak kívülről: a Hiszekegyet,
amely egyszerre jeleníti meg a Szentháromság Istenhez való
bizalommal teli ragaszkodásunkat, és amely egyúttal az Egyház
alapvető hittételeinek világos összefoglalása; a Hit, a Remény és a
Szeretet felindítását, bűnbánati imákat, mint például a „Gyónom a
mindenható Istennek”, zsoltárokat és bibliai énekeket (mint például a
Magnificat), vagy rövid formulákat, amilyen az „Uram Jézus, élő Isten

42. Godfried Danneels: Familles, Dieu vous aime, Nouvelle Cité, 1991.

43. Szent Ágoston: Probához írt levél.
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Fia, irgalmazz nekem bűnösnek!”. Ezek a szövegek – különösen az
Isten Igéjéből valók – imádságunkat folyamatosan tápláló kincsek.

bizonyos értelemben a kamaszkoron áll vagy bukik a siker. A
valóság természetesen ennél jóval árnyaltabb. Mindamellett meg
kell állapítanunk, hogy a kamaszkor a lelki élet egyik igen jelentős
állomása.

Amikor egy imát megtanulunk „kívülről”, akkor valójában a szívünkkel tanuljuk meg: nem buta papagáj módjára, hanem szeretetünkkel és
értelmünkkel. Nem úgy tanulunk meg egy imát, mint a házi feladatot.
Az imát imádkozva tanuljuk meg. A kisgyermek úgy itatódik át már
igen korán imádsággal, ha minden este hallja szüleitől a Miatyánkot
vagy az Üdvözlégyet bölcsője mellett. És egy napon, anélkül, hogy
a szó iskolai értelmében véve megtanították volna neki, imádkozni
kezd ezekkel a szavakkal, épp úgy, ahogyan az anyanyelvét is használni
tudja, pedig sohasem „tanították” rá.
Az imádság másik anyanyelve a csönd. Isten szavakkal nyilatkoztatja
ki magát, de az imádság csendes nyelvén szintén beszél hozzánk.
Ebben rejlik az imádság nehézsége és nagyszerűsége. A nehézsége,
mert száraz a találkozás olyas Valakivel, akit az érzékeink képtelenek
megragadni; és a nagyszerűsége, mert ez a Valaki felette áll a
szavainknak, de a csend segítségével megadatik nekünk, hogy
megragadjuk a Megragadhatatlant. Pontosabban: hogy hagyjuk, hogy
Ő ragadjon meg minket. A csönd szintén anyanyelve az imádságnak,
és a többihez hasonlóan úgy bontakozik ki, ha figyeljük a szüleinket,
ha látjuk, amint csendben időznek Isten előtt. A kisgyermeknek nem
úgy kell megtanítani a csöndet, hogy „Hallgass már!”, hanem úgy,
hogy „Figyelj!”
Az imádság szavainak ugyanis az a végső céljuk, hogy odafigyelésre
késztessenek Arra, aki szeret bennünket.

Hallgassunk és figyeljünk. Egy ideje a tizennégy éves Jeromos nyílt
ellenségeskedést mutat a családi ima iránt. Grimaszol, röhögcsél,
nem akar részt venni benne. De vajon az imádságot utasítja el, vagy
pedig a családi imádságot? Mert a kettő egyáltalán nem ugyanaz!
Hány kamasz érzi magát hirtelen feszélyezve, ha övéivel együtt kell
imádkoznia! Ha már kinőttek a gyermeki egyszerűségből, szinte
lebénítja őket egyfajta szemérmesség, aminek amúgy semmi köze
a hitetlenséghez. Ugyanezért ódzkodhatnak attól is, hogy az egész
pereputtyukkal járjanak a misére, és inkább a templom másik
végében foglalnak helyet.
El kell fogadnunk, hogy a lelki életük egyre inkább kikerül a
látókörünkből. Amíg kicsik voltak, az ölünkben ülve imádkoztak,
mi vezetgettük őket a hit útján, s ámuldozva hallgattuk bizalmas
közléseiket. Ám növekedésükkel párhuzamosan elhallgatnak,
mintha bezárulna előttünk egy kert kapuja, ahová többé már nincs
bejárásunk. És ha résnyire nyitják is ezt az ajtót valaki előtt, akkor
az a valaki valószínűleg nem mi vagyunk. Jól van ez így, akkor is, ha
nem könnyű. Küldetésünk folytatódik, de egyre nagyobb részét veszik
át tőlünk mások: barátok, papok, cserkészvezetők, tanárok. Ezért
akkora a jelentősége az iskola, az ifjúsági mozgalmak és a szabadidős
tevékenységek megválasztásának.

Maradjunk békések és éberek. A kamaszok lázongásában nincs
különösebb rendszer, de azért teljesen normálisnak tekinthető.
Egyfelől jó jel (annak a jele, hogy bizony kezdenek felnőni, és a
határaikat feszegetik), másfelől vészcsengő: nem egyszerű a szülőkéhez szorosan kötődő, gyermeki áhítatból átlépni a felnőtt hitbe;

Adjunk határozott útmutatást. A kamaszok nevelése még nem ért
véget. Személyes hitük tiszteletben tartása semmiképp sem jelenti
akadályát annak, hogy kívülről követelményeket támasszunk feléjük,
amelyek védőhálót nyújtanak még nagyon is törékeny szabadságuk
megőrzéséhez és védelmezéséhez mind lelki életük, mind egyebek
vonatkozásában. Ha a kamaszt kötelezzük a misére járásra, akkor
megtanítjuk őt arra, hogy a hűség – jelen esetben a keresztségéhez és
a Hitvallásához – azt feltételezi, hogy nem pillanatnyi hangulatainkat
követjük, hanem esetenként olyasmi megtételére is rákényszerítjük
magunkat, amitől nem vagyunk éppen odáig. Ez segíti őt abban,
hogy növekedjék az állhatatosságban. Hogy elmegy tőle a kedve?
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A nagyok már nem akarnak imádkozni

G

yakran előfordul, hogy a kamaszoknak nem fűlik a foguk a családi
imához meg a templomba járáshoz. Mit tegyünk ilyenkor?
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Az is előfordulhat. De ha sikerül erőt vennie magán, akkor hitében
megerősödhet általa. Rengeteg tanúságtétel szól erről: kamaszokról,
akik minden vasárnap csak a szájukat húzták, aztán felnőttként
megtelt a szívük hálával szüleik iránt, mert nekik köszönhető, hogy
nem fordítottak hátat az egésznek.

nem tudunk imádkozni, hogy olyan nehezünkre esik kitartani az
imádságban. Forduljunk Máriához, a tökéletes Imádkozóhoz, hogy
tanítson bennünket imádkozni.

Könnyítsük meg a dolgukat. Ami a misét illeti, részesítsük előnyben
az általuk kedvelt templomot; lesz még idejük felfedezni később, hogy
a mise értékét nem az énekek vagy a szentbeszéd minősége szabja
meg. Azután az is segíthet a kamasznak jobb kedvvel menni a misére,
ha el kell látnia valamilyen felelősséget: foglalkozni a kistestvérrel,
ministrálni, hangszeren játszani, énekelni a kórusban, felolvasni az
egyik olvasmányt. Ehhez persze az is kell, hogy a plébániai közösség
lehetővé tegye a fiatalok számára, hogy valóban elfoglalhassák a nekik
való helyet (például a liturgiában) - mert sajnos ez nincs minden
esetben így.
Legyünk következetesek. Hogyan követelhetjük meg gyerekeinktől,
hogy járjanak misére, ha mi nem, vagy csak hébe-hóba járunk?
Hogyan vegyük rá őket buzgóbb részvételre a plébániai munkában,
ha a szívünk mélyén az iskolai előmenetelüket többre értékeljük a
lelki fejlődésüknél? Hogyan beszéljünk nekik az imádság értékéről,
ha saját vallási gyakorlatunk formalitásokban merül ki, amelyek
nincsenek semmiféle hatással az életünkre? Hogyan tegyük hihetővé
számukra, hogy örülünk a növekedésüknek, ha folyton csak az aggodalmainknak és a kifogásainknak adunk hangot? „Jézus megmondta:
el kell vetni a magot, de nem szabad folyton visszafordulni és
nézegetni, hogy mikor kezd már végre kihajtani. Még tönkretesszük a
növénykét! Hagyjuk inkább békén. Isten úgyis erősebb.”44

Mária tanít meg bennünket imádkozni

„M

ária a tökéletes imádkozó asszony, az Egyház előképe.
Amikor hozzá imádkozunk, vele együtt ragaszkodunk az
Atya tervéhez, aki elküldte a Fiát, hogy minden embert üdvözítsen.
(…) Az Egyház imádságát Mária imádsága hordozza, és az Egyház a
reményben kapcsolódik hozzá.”45 Sokat szomorkodunk azon, hogy

44. Godfried Danneels: Familles, Dieu vous aime, Nouvelle Cité, 1991. 89. o.
45. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2679. §.
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Mária emlékeztet bennünket a mindennapi imádság fontosságára.
„Rendesen imádkoztok, gyermekeim?” – kérdezte Melanie-tól és
Maximintől, a La Salette-i látnokoktól. „Nem igazán, Asszonyom” –
felelték azok. „Gyermekeim, imádkozzatok reggel és este. Ha többre
nem vagytok képesek, akkor mondjatok el legalább egy Miatyánkot
és egy Üdvözlégyet, de ha van időtök és többet tudtok, akkor többet
is.” Egy Miatyánk és egy Üdvözlégy! Erre mindenkinek van ideje. Egy
első világháborús katona mesélte később a feleségének, hogy sohasem
mulasztott el reggelenként, térden állva elimádkozni egy Miatyánkot
és egy Üdvözlégyet. Amikor az asszony csodálkozva kérdezte, hogyan
talált erre időt a harcok sűrűjében, ő így felelt: „Ugyan, akárhogy
sietünk is, annyi időnk csak van, hogy felvegyük a csizmánkat!”
Mária megmutatja nekünk, hogy az imádság egyszerű. Mi bonyolítjuk
túl a dolgokat, akadályfutásnak képzelve az imát, amely bonyolult
jártasságot, elmélyült Isten-ismeretet vagy nagyfokú életszentséget
igényel. Pedig épp fordítva van! Első az ima, és imádkozva tanulunk
meg imádkozni, jutunk el Isten ismeretére, és élünk az Ő szentségéből.
Amikor a Szűzanya megjelent Lourdes-ban, La Salette-ben, a rue du
Bac-on vagy másutt, mindig egészen egyszerű dolgokat kért tőlünk.
Például ahogyan megmutatta Szent Bernadettnek, hogyan kell
helyesen keresztet vetni, vagy amikor megtanította Labouré Szent
Katalinnak a következő fohászt: „Ó bűn nélkül fogantatott Szűz
Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!”
Mária arra hív, hogy sohase fáradjunk bele az imába. És ehhez ad is
egy egészen egyszerű eszközt, amit mindenki elérhet: a rózsafüzért!
Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? „Ahogyan csak akarjátok” –
magyarázta egy prédikátor. – „Válasszátok azt a módot, amelyik a
legjobban illik hozzátok. A rózsafüzér lehet szemlélődés, elmélkedés
Jézus életének titkai felett; figyelhetünk egyszerűen Mária és Jézus
édes nevére; imádkozhatjuk az egyes Üdvözlégyeket olyan emberekért
is, akikkel a nap folyamán találkoztunk. De imádkozhatjuk monoton
egyhangúságban is, afféle alapzajként – így a megtestesülés Jó Híre
lassan-lassan behatol a szívünkbe, mert engedjük, hogy bensőnket
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átitassák az Evangélium szavai. A rózsafüzér segít, hogy Isten
jelenlétében tudjunk maradni, és éppen ez az imádság tulajdonképpeni célja.”46

mel, és nem vagyok képes imádkozni… Akkor hogyan vegyem rá a
gyerekeket? Ami pedig az imasarok kialakítását illeti, ez kész utópia
egy olyan kis lakásban, ahol még a család tagjainak sem nagyon
van saját tere! Egyszóval, amikor azt hallom, hogy a családi imáról
beszélnek, nem érzem magam érintettnek. Elérhetetlennek tűnik
számomra.”

Mária bátorít bennünket, hogy a hit éjszakájában is folytassuk az
imádságot. Mária „az, aki hitt”. Mária Istenbe helyezte teljes bizalmát,
megingathatatlanul, még ha a látszat ez ellen szólt is. A gyerekek néha
úgy képzelik, hogy Máriának könnyebb volt az élete, mint nekünk,
hiszen Jézus ott volt a szeme előtt, mindig vele élt, legalábbis élete első
harminc évében. De Mária egyedül a hit által ismerhette fel ebben a
„mindennapi” gyermekben az Isten Fiát. Olyan volt, mint mi: Istent
csak a hit szemeivel láthatta.
Mária arra tanít, hogy alázattal imádkozzunk. A „Magnificat” az alázatosak imája, akiket bámulatba ejtenek Isten ajándékai. Az alázat
elsősorban nem azt jelenti, hogy bűnbánóan verjük a mellünket,
hanem hogy elfogadjuk Istentől önmagunkat. „Merjen hálát adni
a csodákért, amelyeket az Úr akar véghezvinni Önben” – kérte
egyszer egy pap az egyik gyónójától. Tanítsuk meg gyermekeinknek
a lelkiismeretvizsgálatot, hogy tudjanak bocsánatot kérni, de tanítsuk
meg nekik azt is, hogy észrevegyék a csodákat, amelyeket az Úr visz
véghez bennük és körülöttük.
„Úgy kell viselkednünk Máriával, mint egy igazi gyermeknek a
legjobb Édesanyával szemben. Utánoznunk kell Máriát. Engedjük,
hogy Ő neveljen, formáljon és vezessen bennünket.”47 Ahogyan a
kisgyermek engedi, hogy édesanyja vezesse őt, fogjuk meg mi is úgy
a Szeplőtelen Szűz kezét: ő majd irányt mutat nekünk az imádság
útján.

Az imádság küzdelme

„A

családi ima biztos remek dolog – magyarázza a fiatal családanya,
Szilvi –, csak nem nekünk. A férjem nem hisz sem Istenben,
sem Ördögben, úgyhogy nem is kérdés, hogy vele semmiképp se
lehet imádkozni. Ami engem illet, néha én is hadilábon állok a hitem-

Imádkozni senkinek sem könnyű. De egyes családokban még
nehezebb, mint másutt. A családi ima szempontjából – nagy
vonalakban – háromféle szülő létezik:
	 akik minden nap együtt imádkoznak a családjukkal, és akik
számára ez az imában eltöltött idő nem jelent különösebb
problémát;
	

akik próbálnak imádkozni a családban, de ennek során jelentős
nehézségekbe ütköznek;

	 akik Szilvihez hasonlóan „szeretnének” ugyan imádkozni, de
számukra a családi ima elérhetetlen álomnak tűnik.
Akiknek „könnyedén” megy a családi ima, azok jól tudják, hogy
a látszat ellenére valójában soha nem könnyű. Egyszerűen azért,
mert a Gonosz minden ügyességét latba veti, hogy megpróbáljon
eltéríteni bennünket a célunktól. Ez egyebek közt abban nyilvánul
meg, hogy komoly nehézségekkel szembesülünk, ha hűek akarunk
maradni a mindennapi imához. Mindig akad egy „jó ok” arra, hogy
elhanyagoljuk az imát! Az imádság mindig küzdelem, ezt már az elején
tudnunk kell, hogy aztán ne csodálkozzunk az előbb-utóbb felmerülő
akadályok miatt.
Ezek az akadályok néha olyan jelentősek, hogy szinte áthághatatlannak tűnhetnek. Mint például azokban a családokban, ahol a
házastársak nincsenek egységben, ahol a kamaszok hallani sem
akarnak a közös imáról, ahol a családtagok életritmusa annyira eltérő,
hogy szinte lehetetlen összegyűlniük nap nap után, ahol „soha nem
imádkoztunk együtt, úgyhogy nem pont most fogjuk elkezdeni”
és így tovább. E családok problémáinak megoldására nem létezik
biztos recept, csak a bizonyosság: ha az Úr várja az imádságotokat,

46. Sœur Jeanne d’Arc: Un cœur qui écoute, Desclée de Brouwer, 1993.
47. Dom Jean Roy: Homélie pour une Profession, 1973. szept. 8, Contempler Marie, Cèdre, 1980.
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ha az Ő akarata az, hogy családilag összegyűljetek imádkozni, akkor
biztosítani fogja hozzá a lehetőségeket, ha eljön az ideje. Kérni kell
tőle fáradhatatlanul, bizalommal, és nem szabad aggódni akkor sem,
ha a családi ima pillanatnyilag lehetetlennek bizonyul.

A hitoktatás is alig tér ki az elhunytakért mondott imádságra, a temetők
hagyományos látogatása pedig többnyire a krizantémok elhelyezésében merül ki. Emellett azonban a halál a lehető legerőszakosabb
módon tárul a gyerekek elé a tévésorozatokban és a dokumentumfilmekben, nem beszélve a halloween kísérteteiről vagy a videojátékokról, amelyek a virtuális ellenség vidám kiirtására hívják őket.

Mit feleljünk Szilvinek, aki képtelennek érzi magát az imára?
Szívesen javasolnánk neki valamilyen módszert, trükköket, mintha
teszem azt főzni akarnánk megtanítani őt, csakhogy az imádság nem
módszer, hanem mindenekelőtt szeretet kérdése.
Szilvi szereti a gyerekeit: szívesen van velük, örömmel hallgatja
meg őket és válaszol kérdéseikre. Még ha nem is fejezik ki túl jól
magukat, meghatódik ügyetlenkedésükön. Isten ugyanígy van ezzel,
csak „nagyban”: szívesen van velünk, és örömmel hallgat meg minket,
még akkor is, ha nem tudjuk, hogyan beszéljünk Hozzá. Mert Isten
olyan Atya, aki bolondulásig szeret mindannyiunkat. Amikor ezt
belátjuk, akkor egy csapásra megértjük azt is, hogy Isten annak örül,
ha gyermeki módon vagyunk vele: boldogan, tele bizalommal. Ha
nem rágódunk a bánatainkon és aggódásainkon, hanem békességben
Neki adjuk ezeket. Bármikor, bárhogyan odafordulhatunk Istenhez:
Ő mindig meghallgat, azzal az örömmel, ahogyan egy apa tekint
csodálkozva gyermekére.
Lényegében mindegy, hogyan fordulunk Hozzá. Valamennyi eszköz,
amelyet igénybe vehetünk a családi ima felépítéséhez, az imádságban
való kitartáshoz, az áhítat elősegítéséhez, mind rendkívül hasznos,
ám nem szabad elfedniük a lényeget. A lényeg Isten, aki szomjazik
arra, hogy meghallgathasson bennünket, és beszélhessen hozzánk az
imádságban.

Imádság a halottakért

E

lég ritka, hogy gyermekeinkkel az elhunytakért imádkozunk.
Pedig ez az imádság igen szép kifejezése az elhunytak iránti
valóságos szeretetünknek.
A legtöbb gyerek paradox helyzetet él meg a halállal kapcsolatosan:
egyfelől a lehető legkevesebb szót ejtünk róla előttük, távol tartva
őket a temetési szertartástól és a halál kézzelfogható valóságától.
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Miért nem kérjük gyermekeinket többször arra, hogy imádkozzunk a
halottakért? Mert nem akarjuk sokkolni őket, vagy, mert félünk, hogy
ettől az imádság, sőt az egész keresztény élet szomorú, gyászos jelleget
öltene szemükben. De kétségkívül azért sem, mert mi magunk sem
vagyunk eléggé tisztában azzal, hogy mire jó a halottakért mondott
ima. Annyira félünk, hogy csak fokoznánk az érintett család bánatát,
ha megjegyeznénk, hogy halottuk esetleg még nincs a Mennyország
teljességében, hogy még a temetések alkalmával is csak ritkán
beszélünk a tisztítótűzről. Így aztán a halottakért mondott ima értelme
homályba vész: ha minden halott azon nyomban a Mennyországba
jut, akkor mire való imádkozni értük?
Pedig az Egyház mindig is imádkozott a halottakért. „Az Egyház
az első időktől kezdve tisztelte a halottak emlékét, könyörgéseket
ajánlott föl értük, különösen pedig az eucharisztikus áldozatot, hogy
megtisztulva eljussanak Isten boldogító színelátására. Az Egyház
ajánlja az alamizsnát, a búcsúkat és a vezeklést is az elhunytakért.”48
A Szentév során különösképpen is hív arra, hogy vigyünk végbe
jubileumi cselekedeteket a halottakért: „A jubileumi búcsú a
tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is fordítható: ez nagyszerű
lehetőséget biztosít a természetfölötti szeretet gyakorlására azon kötelék
alapján, mely a Krisztus titokzatos testében a még földön zarándokló
hívőket egyesíti azokkal, akik már bevégezték földi életüket.”49
Ugyanis nem minden halott léphet be közvetlenül a mennyei
boldogságba: „Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak
meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felől ugyan
biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy
elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország
örömébe beléphessenek.”50 Ezt nevezzük tisztítótűznek, mely távolról
48. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1032. §.
49. A búcsúk kézikönyve, a 2000. év Nagy Jubileumára, 1999.
50. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1030. §.
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sem büntetés, épp ellenkezőleg: Isten irgalmának megnyilatkozása. Ha
valaki túl sokáig marad a sötétben, akkor szüksége van egy átmeneti
időszakra, mielőtt kilépne a fénybe, mely máskülönben elvakítaná őt.
A tisztítótűz tehát az azon lelkek számára felajánlott átmeneti idő,
akik e nélkül nem láthatnák Istent szemtől szemben. A szenvedésük
szeretetük türelmetlenségéből fakad. Ez azonban örvendetes szenvedés,
mert e lelkek már tudják, hogy mérhetetlen boldogság vár rájuk.
Hogy mindezt meg tudjuk értetni a kicsikkel, hívjunk segítségül egy
hasonlatot: egy gyerek arra készül, hogy újra találkozzék édesapjával,
aki tengerész, és épp egy nagy útról tér vissza. A hajó partot ért, a
gyermek észrevette az édesapját, de még nem vetheti magát a karjaiba,
meg kell várnia a partraszállás végét. A várakozás kemény próbatétel,
de ugyanakkor örömteli is, hiszen már biztos benne, hogy viszontlátja
édesapját. A tisztítótűzben lévő lelkek szenvedése hasonló, s ha
imádkozunk értük, lerövidítjük várakozásuk idejét.
Bátran hívjuk tehát a gyermekeket, hogy imádkozzanak velünk
valamelyik elhunytért. Magyarázzuk el nekik, hogy ha az illető már a
Mennyben van, akkor majd valaki más fog részesülni az imájukból.
S hogy ez a legszebb ajándék, amit felajánlhatnak azoknak, akiket a
halálon túl is szeretnek.
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- VI Mindennap Istennel

tudjátok,
mindenki meg
van hívva az
életszentségre!

Akkor
a mama
is szent?

lehetünk
egyszerre
szentek és
szerelmesek?
Ez nem
ilyen
egyszerû...

Mindenki meghívást kapott az életszentségre

A

keresztségben mindannyian meghívást kaptunk a szentségre.
„Ha a keresztség révén valóban Isten szentségének leszünk
részesei – amennyiben Krisztusba épülünk és az ő Lelkében veszünk
lakást általa –, akkor nem elégedhetünk meg a középszerű élettel,
mely minimalista erkölcsöt és felületes vallásosságot követ. Ha azt
kérdezzük egy katekumentől: ,,Meg akarod-e kapni a keresztséget?”’,
valójában ezt a kérdést szegezzük neki: ,,Akarsz-e szentté válni?’’”51
Nem lehetünk félig keresztények. „Az életszentség nélküli élet
esztelen élet”52 – írta Rancé apát. Az életszentség nélküli élet elveszíti
tulajdonképpeni értelmét. Mintha rosszul beállított iránytűvel
menetelnénk a boldogság felé.
Valóban hisszük, hogy az életszentség mindannyiunkhoz szól? Nem
képzeljük esetleg úgy, hogy „olyan rendkívüli életet feltételez, melyre
csak a szentség néhány ,,zsenije”’ képes”53? Gyakori jelenség az
életszentség és a csodák összetévesztése, mintha a szentséget okvetlenül
rendkívüli, látványos jelenségeknek kellene kísérniük. Pedig a szentek
közül sokan egészen egyszerű életet éltek, amely látszólag semmiben
sem különbözött kortársaikétól. Gondoljunk csak Szűz Máriára!
Leszámítva Józsefet, az őt körülvevő emberek közül vajon kinek
lehetett sejtése az ő rendkívüli szentségéről? Valószínűleg senkinek,
hiszen az élete egészen hétköznapi mederben folyt. A másik tévhit
szerint a szentség egyenlő a szentté avatással, mintha a kanonizáció
tenné szentté a szenteket! Isten teszi őket szentté, nem a pápa; az
utóbbi csak megállapítja Isten csodáit, hogy csodálattal és tisztelettel
adózhassunk előttük. A legtöbb szent nincs és soha nem is lesz
szentté avatva.
A szentség nem egyfajta erkölcsi tökéletesség. Nem szerezhető
meg jócselekedetekkel, csakis olyan szív képes befogadni, amely
szegénységében mindent Istentől vár. S hogy mi erre a bizonyíték? Az
egyetlen olyan szent, akit maga Jézus kanonizált, a Jobb Lator – ő pedig
nem épp az erény szobra. Egy haramia, egy semmirekellő. De éppen
nyomorúsága élesztette fel benne a megváltás iránti szomjúságot.
51. Novo Millenio Ineunte, II. János Pál pápa apostoli levele, 31.
52. Armand-Jean Rancé (1626-1700), a ciszterci rend reformátora. A rend XVII. századi
reformjából született később a trappista rend.
53. Novo Millenio Ineunte, II. János Pál pápa apostoli levele, 31.
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És a minden bűntől mentes Szűz Mária? Az ő szentsége nem tökéletes
erényein nyugszik, hanem az alázatosságán: tudja, hogy Isten nélkül
ő semmi sem lenne. Akárcsak a Jobb Lator, szomjazza az üdvösséget,
szegény szívvel fogadja be az irgalmat. „Amíg lelki életünket olyan
felmenetelnek tekintjük, ahol minden előrelépés saját erőlködésünknek köszönhető, addig messze vagyunk az életszentségtől. Mert
ahhoz, hogy megkapjuk a szentséget, ahogyan a Jobb Lator is ingyen
kapta meg a kereszten, le kell ereszkednünk, és egyenként el kell
veszítenünk az erényekről alkotott valamennyi illúziónkat.”54

építenünk: viszont nem egészséges az sem, ha nosztalgikus érzésekben
tetszelgünk, vagy ha a rossz emlékeken rágódunk. Adjunk hálát azért,
ami jó volt, bánjuk meg a bűneinket, és vessünk mindent az irgalom
lángjai közé. Figyeljünk inkább arra, ami most van. Ugyanez a helyzet
a jövővel: mindig fennáll annak a veszélye, hogy a „szép holnap”-ról
szóló ábrándjainkba zárkózunk, megfeledkezve arról, hogy a holnap
is ma készül; vagy, hogy kimerülünk a szorongásainktól, mert nem
gondolunk arra, hogy a kereszttől való félelem rosszabb, mint maga
a kereszt. „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd
gondoskodik magáról! – mondja Jézus. – A mának elég a maga baja.”
(Mt 6,34) Ne engedjük, hogy tőrbe csaljon a Gonosz, aki megpróbál
eltéríteni bennünket Isten jelenétől.

A szentségben való élet félelemmel tölt el bennünket, mert göröngyös
útnak képzeljük, próbatételekkel végigszórva. A Gonosz természetesen igyekszik, hogy lebeszéljen arról, hogy odaadjuk az életünket
Istennek: „Ha megteszed – duruzsolja a fülünkbe –, Isten rögtön
kihasználja majd az alkalmat, hogy csapásokkal sújtson.” Pedig dehogyis! Nem Isten küldi a világba a szenvedéseket, épp ellenkezőleg:
Ő leszállott egészen a szerencsétlenségünk legmélyébe, egészen a
halálig, hogy kiszabadítson bennünket onnét. Az életszentség útján
járni azt jelenti, hogy Jézussal együtt hordozzuk a keresztünket
ahelyett, hogy egyedül vonszolnánk; s hogy a megpróbáltatásokat
és az örömöket úgy fogadjuk, mint az Isten országa felé kitáruló
ajtókat. Azt jelenti, hogy jó irányba – az örökkévalóság felé – fordítjuk
életünket. Erre emlékeztet bennünket Húsvét misztériuma.
Nem lehetünk félig keresztények. Merjük teljesen Abba vetni
bizalmunkat, aki halála és feltámadása által megmutatta nekünk
végtelen szeretetét. Ne féljünk fenntartás és visszavonás nélkül
Neki adni az életünket! Ne féljünk a kezébe adni mindent, és az Ő
irgalmától várni mindent. Ő a legjobbat adja nekünk!

Életszentség napról napra

M

ivel Krisztussal együtt feltámadtunk, valamennyien meghívást
kaptunk az életszentségre: de mit jelent ez a hétköznapokban?

Legyünk jelen a jelenben. Isten itt és most hív az életszentségre; ma,
úgy, ahogy vagyunk, s ott, ahol élünk. Természetesen nem szabad
figyelmen kívül hagyni a múltat sem, rá támaszkodva kell a jelent

Állítsuk első helyre az életállapotbeli feladatainkat. Egy családapának
mások a feladatai, mint egy szerzetesnek, egy kollégistának vagy egy
idős asszonynak. Mégis mindegyikük viseli az életállapotához kötődő
felelősségeket. Az Úr kérhet tőlünk kivételes dolgokat is, ahogyan
az Egyház egyik-másik jelentős alakjával tette, de elsősorban azt
kéri tőlünk, hogy végezzük el hétköznapi feladatainkat, méghozzá
szeretettel. Szorzótábla-tanulás, jelentések megfogalmazása, zokniválogatás, bicikliszerelés, mosogatás, a szemét levitele – mind-mind
az életszentség útjai. Ha viszont egy misszió, legyen bármilyen szép
és lelkesítő is egyébként, eltérít életállapotbeli kötelességeinktől, ha
miatta elhanyagoljuk hitvesünket, gyermekeinket, rokonainkat,
tanulmányainkat vagy a munkánkat, akkor feltehetőleg nem a
Szentlélektől való.
Éljünk irgalomban. Ha úgy keressük Isten akaratát, hogy közben nem
élünk irgalomban, akkor kétféle veszély leselkedik ránk: a gőg vagy a
reménytelenség kísértése. Ha sikerül szép dolgokat végrehajtanom, a
végén azt fogom hinni, hogy magamtól is el tudok jutni a szentségre;
ha viszont képtelen vagyok kitartani nagyszerű elhatározásaim
mellett, erőt vesz rajtam a csüggedés. Akárhogy is, de biztosan messze
kerülök a szív szegénységétől, amely képessé tenne Isten szeretetének
befogadására. Még ha konkrét szeretet-gyakorlatokon át vezet is az
életszentség útja, akkor sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem
emberi teljesítmény eredménye, hanem Isten ingyenes ajándéka.

54. André Daigneault: Le chemin de l’imperfection, Anne Sigier, 2000. 39. o.
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Az irgalmas élet a mindennapokban a megbocsátásra és a bűnbánatra
való képességünkben, a testvéreink megítélését meggátló jóindulatban, korlátaink felismerésében és a segítségkérés módjában, valamint imádságunk alázatosságában nyilvánul meg: „Uram, irgalmazz
nekem, bűnösnek!”

szentelek? És az imára szánt időt nem másoktól vonom-e el?
Hogyan mérjük ki, hogy mennyi időt akarunk – vagy tudunk –
Istennek szentelni a nap, a hét vagy az év folyamán?

Használjuk a talentumainkat! Óvakodjunk a hamis alázattól, ami
tulajdonképpen csak lustaságunk és restségünk álruhája. „Aki
megalázza magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11), de néha csak
merő kényelmességből áhítozunk az utolsó helyre, hogy kivonjuk
magunkat a komolyabb felelősségek vállalása és a lehetőségeink
kiaknázása alól. Az alázat az igazság: látjuk mindazt a kincset, amelyet
Isten elhelyezett bennünk, és nem feledkezünk meg róla, hogy azért
bízta ránk őket, hogy gyümölcsöt teremjenek. Az életszentség azt
jelenti, hogy ott vagyunk, ahová Isten szánt bennünket: nem az a
fontos, hogy egy nagyvállalat vezetői vagy jelentéktelen utcaseprők
vagyunk, amennyiben valóban ez az a hely, ahová a hivatásunk
szólít.
Keressük az Isten Országát, és minden mást megkapunk ráadásként.
Döntsünk a szentségre szóló hivatásunk fényében. Állítsunk fel
fontossági sorrendet, többek között a nevelés vonatkozásában is: ha
a nevelés célja az, hogy segítsük gyermekeinket a szentté válás útján,
akkor sokminden másodlagossá válik.
Válasszuk a „jobbik részt”: ne törjük magunkat olyasmiért, ami
nem éri meg a fáradtságot, ne nyugtalankodjunk amiatt, ami úgyis
elmúlik, ne fektessünk túl sok energiát földi vágyaink beteljesítésébe.
A legtöbb probléma úgyis viszonylagossá válik, ha örök hivatásunk
fényében szemléljük. Egyszerűsítsük le az életünket egyetlen vágyra:
hogy megtegyük Isten akaratát.

Mennyi időt szánjunk Istenre?

„A

zon gondolkodom – kérdezi egy olvasó –, hogy az időt,
amit a férjemnek adok, vajon nem Istentől veszem-e el, és
viszont?” Tágabb értelemben: vajon nem Istentől veszem-e el azt
az időt, amit a gyerekeimnek, a munkámnak vagy a hobbimnak
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Isten arra hív, hogy neki adjuk az egész életünket. Ez nem csupán a
megszentelt életűek, szerzetesek hivatása, hanem minden megkeresztelt
emberé. Ha az életünket nem adjuk egészen oda Istennek, akkor mi
értelme van tulajdonképpen? Isten az, aki értelmet ad az életünknek,
ő termékenyíti meg mindazt, amit megélünk. Az az idő, amit nem
adunk Istennek, elvesztegetett idő. Bármi legyen is az életállapotunk,
minden időnket Istennek kell szentelnünk, huszonnégybőlhuszonnégy órát, hétből hét napot.
De mit jelent az, hogy minden időnket Istennek adjuk? Ha ajándékot
adunk valakinek, akkor az illető azt tehet ajándékunkkal, amit akar.
Tehát azért adjuk oda az időnket Istennek, hogy ő is azt tegyen vele,
amit akar. Más szóval, odaadni minden időnket Istennek azt jelenti,
hogy szüntelenül nyitottak vagyunk arra, hogy megtegyük az Ő
akaratát; vagyis az Ő akaratának beteljesítését választjuk, nem pedig a
sajátunkét. Következésképpen egyedül azt az időt vonjuk el Istentől,
amikor vonakodunk megtenni az akaratát, amikor úgy döntünk, hogy
nélküle vagy ellene élünk.
Vannak pillanatok, amelyeket közvetlenül adunk Istennek: ezek az
imádságnak szentelt percek. Az ima látszólag eltékozolt idő, a szó
szoros értelmében nincs semmi haszna, teljesen improduktív. Az
imádság az Istennek, és csak Neki „elégetett” idő.
Épp ezért létfontosságú; hisz újra „betájol” bennünket, tekintetünket
a láthatatlan valóságok felé irányítja, Isten felé fordít. Ha minden
pillanatunkat oda akarjuk adni Istennek, akkor kezdjük azzal, hogy
egyet valóban, egészen neki szentelünk a mindennapi imádságban.
Nem azért adjuk az időnket Istennek az imádságban, hogy aztán
alkudozzunk vele: „Uram, neked adok egy szép pillanatot a napomból,
te pedig meghagyod nekem a többit.” Ellenkezőleg: az imádság
minden nap számára olyan, mint egy jó rajtgép. Egyáltalán nincs (vagy
legalábbis nem szabadna, hogy legyen) törés az imádság és életünk
többi pillanata között. Mindent – az imádságot, a családi életet, a
munkát és a különféle kötelezettségeinket, valamint szabadidőnket –
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egyetlen dolog egyesít: a nem szűnő vágy, hogy csakis Istennek éljünk,
és megtegyük az ő akaratát.

lemre, törődünk a fizikai erőnlétükkel, és helyesen is tesszük: de
vajon gondolunk-e a lelkük felfegyverzésére is? Feljegyezzük oltásaik
időpontját és fejlődési görbéjüket, de vajon ugyanígy figyelünk a
lelki életük fejlődésére is? Míg narancslét facsarunk és petrezselymet
vagdosunk a mi kis drágáink ebédjéhez, eszünkbe jut-e vajon, hogy
„lelki vitaminokkal” is ellássuk őket, amelyekre a szívüknek van
szüksége ahhoz, hogy növekedni tudjanak Isten szeretetében?

Isten nem kéri tőlünk, hogy szenteljük minden időnket az imának.
Az Ő akarata az is, hogy szeressük hitvesünket, gyermekeinket,
rokonainkat, barátainkat, felebarátainkat, és szánjunk időt rájuk
is. Az Ő akarata az, hogy lakhelyünkön nekigyürkőzve építsük
Országát munkánkkal és elkötelezettségeinkkel. Az Ő akarata, hogy
igyekezzünk megőrizni az egészségünket, hogy a munka és pihenés
egészséges váltakozásával kiegyensúlyozottak legyünk. Mindenkinek
magának kell eldöntenie egyéni hivatását figyelembe véve, hogy
mennyit kell az idejéből imádságra, családi életre, munkára, külső
elköteleződésekre, illetve szórakozásra fordítania. De nem győzzük
hangsúlyozni, hogy amint elkezdjük keresni Isten akaratát, úgyis neki
adjuk minden időnket, minden helyzetben.
Odaadhatjuk Istennek minden időnket úgy is, hogy nem gondolunk
Rá folyamatosan. Vannak olyan feladatok, amelyek szabadon hagyják
a lelkünket, és így elvégzésük alatt nyugodtan gondolhatunk Istenre:
ilyen például a zöldséghámozás vagy a fűnyírás. Ha viszont olyan
kényes munkát végzünk, ami teljes figyelmet igényel, akkor csak arra
tudunk gondolni, amit éppen csinálunk. Ez azonban nem lényeges!
Ha az édesanya pulóvert köt egyik gyermekének, nem mondogatja
egyfolytában, minden szemre azt, hogy „egy sima Bencének, egy
fordított Bencének”. Ha nem is gondol éppen a fiára, akkor is érte
dolgozik, végül is az egész pulóvert – vagyis édesanyja egész munkáját
– ő fogja megkapni. Így van ez a mi életünkkel is, ha elhatározzuk,
hogy minden szemet Istennek „kötünk” belőle.
„A hitben való élet lényegében harmonikus és rendszeres. Különböző
események és tevékenységek tölthetik meg, mégis egységes marad.
Isten a kezdete és a vége.”55

Tankoljunk fel vitaminnal!

A

tél derekán igyekszünk jól feltankolni vitaminokkal, hogy
formában legyünk akkor is, amikor erőt vesz rajtunk a fáradtság.
Felfegyverezzük gyermekeinket a gonosz, kósza vírusok elleni küzde55. Dom Augustin Guillerand: Silence cartusien (Foi vivante), DDB.
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Mik ezek a „vitaminok”, és hol találhatók meg?
A szentségeken keresztül Isten nekünk adja önmagát. A testünkbe
költözik, hogy tápláljon, gyógyítson, hogy megbocsásson, és hogy
megszenteljen bennünket. Gondolunk-e eleget a szentségek erejére,
különösen az „útravaló” szentségekére, nevezetesen az Eukarisztiára
és a Bűnbocsánatra? Tudunk-e meríteni a kiapadhatatlan forrásból,
amely keresztségünk napja óta csörgedezik bennünk? „De aki abból a
vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a
víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).
A szentségek kimeríthetetlen kincsesbányájából nap mint nap
kivehetjük azt, amire életünkhöz szükségünk van.
Az imádságban Isten „újratölti az elemeinket”. Minden gyerek tudja,
hogy az elektromos készülékek csak akkor működnek, ha csatlakoztatva vannak a konnektorhoz. Mi ugyanígy vagyunk ezzel: csak akkor
tudunk „működni”, ha Istenhez kapcsolódunk. Minél túlterheltebbek,
sietősebbek, fáradtabbak és hajszoltabbak vagyunk, annál sürgősebb,
hogy végre megálljunk imádkozni. Nem csupán hébe-hóba, hanem
minden nap. Nem csak kutyafuttában, hanem úgy, hogy valóban
vesszük a fáradtságot, leülünk, és letesszük terheinket Isten kezébe.
A fáradtság, ahogy valamennyien tapasztaltuk már, ördögi körbe zár
bennünket: minél fáradtabbak vagyunk, annál inkább hajlamosak
leszünk szétforgácsolni magunkat, s idegességünkben elherdálni az
energiánkat, és ettől csak még jobban kimerülünk. Csak egyféleképpen
szakíthatjuk meg ezt az ördögi kört: ha mindent odateszünk Isten
kezébe. „Uram, én csak eszköz vagyok a kezedben. Nem a terveim
fontosak, hanem az, amit te véghez akarsz vinni általam. Mindent
Tőled várok. Nélküled semmit sem tehetek.”
Isten táplálékul kínálja nekünk Igéjét. Olvasni Isten Igéjét, és
elmélkedni rajta – ez nem luxus, hanem szükség. A Szentírás olyan,
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mint egy kenyér, melyből az Egyház jó anyaként nap mint nap nyújt
nekünk egy-egy darabot. E mindennapi kenyéradagunk: a liturgikus
olvasmányok, különösen a szentmise olvasmányai, melyeket
valamennyien elolvashatunk. Természetesen nem értünk meg belőle
mindent, és néha olyan fáradtak és szétszórtak vagyunk, hogy úgy
érezzük, csak az időnket vesztegetjük olyan szövegek olvasásával,
amelyek úgyis meghaladnak bennünket. De mikor így gondolkozunk,
elfelejtjük, hogy a Szentlélek sohasem fáradt vagy szórakozott.
Márpedig általa csírázik ki bennünk az Ige, Ő teszi lehetővé, hogy
magunkévá tegyük az Igét, hogy valóban táplálhasson bennünket.

Egyedül Isten tudja, milyen volt valójában az elmúlt évünk. Erről
sosem szabad megfeledkeznünk. Amit mi kudarcnak gondoltunk, az
Isten szemében lehet, hogy siker, és fordítva. Ráadásul nem szabad
ítélkeznünk senki felett: sem saját magunk, sem mások felett. Ez
persze semmi esetre sem ment fel minket a lelkiismeretvizsgálat vagy
az éves mérlegkészítés alól, inkább arra vezet, hogy Isten tekintetével,
szeretettel és irgalommal nézzünk magunkra. A mérlegelés csakis
Istenben, alázattal és bizalommal végezve lehet pozitív és építő dolog.
Ellenkező esetben könnyen kétségbeeséshez vagy önelégültséghez
vezethet – s mindkettő éppúgy gyümölcstelen.

Isten megadja nekünk azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy
növekedni tudjunk az Ő szeretetében. Megadja fáradhatatlanul és
bőségesen. Csakhogy az is kell, hogy készek legyünk befogadni... Isten
koldusként áll elibénk, nem tör be erőszakkal hozzánk. Nekünk kell
kinyitnunk az ajtót. Hogyan? Másokra odafigyelve, a megosztás és a
megbocsátás által, melyek megnyitják szívünket, és készségessé tesznek
bennünket Isten ajándékának befogadására. A fáradtság hatására
gyakran befelé fordulunk: ha kötelezettségeink vagy gondjaink miatt
aggódunk, akkor hajlamosak vagyunk kevésbé figyelni a többiekre.
Ha a fülünk, a szemünk és a szívünk zárva van testvéreink előtt, akkor
Isten sem tud belépni hozzánk.

Először ezt a kérdést kell megválaszolnunk: Milyen célokat követtünk
az elmúlt év szeptembere óta? Ennek a kérdésnek pedig van egy
elméleti, és van egy gyakorlati oldala is. Más szóval: konkrétan mik
voltak számunkra a leglényegesebb dolgok ez idő alatt? S Milyen
mértékben felelnek meg ezek annak, amit személyes és családi életünk
értelmének tartunk? Azt mondják, a Pokolba vezető út jószándékkal
van kikövezve. Még ha nem is teljesen pontos ez az állítás, nem
árt kihangsúlyozni, hogy feltűnő különbség lehet az elveink és a
valódi viselkedésünk között. Mindig fennáll a veszélye annak, hogy
álmodozunk ahelyett, hogy a kezükbe vennénk a sorsunkat, vagy hogy
leragadunk a szép terveknél anélkül, hogy valaha is megvalósítanánk
őket a mindennapokban.

A leghidegebb télben – életünk telén, vagyis a fáradt, sötét,
szenvedésekkel teli időkben – mindannyiunknak szüksége van arra,
hogy jól feltankoljunk vitaminokkal, s így ellenállóvá váljunk a
gonosz vírusokkal, név szerint a csüggedéssel, a befelé fordulással vagy
a reménytelenséggel szemben. Mi, akik éberen óvjuk gyermekeinket
a megfázástól, gondoljunk arra is, hogy a lelki vírusok ellen is fel kell
fegyverezni őket, hiszen ezek a legfélelmetesebbek, mert azt támadják
meg, ami a legértékesebb bennünk.

Az iskolaév mérlege

Hogy irányt szabjunk a gondolatainknak, szögezzünk le pár
viszonyítási pontot! Például: a napok és hetek ritmusa (Mekkora
helyet hagytunk Istennek imában? Mennyi időt szántunk hitvesünkre
és gyermekeinkre? Mennyi időt engedélyeztünk a pihenésre? Mekkora
fontosságot tulajdonítottunk a vasárnapnak?); pénzügyi jellegű
döntéseink (Mely kiadásokat állítottuk az első helyre?); vendéglátás
(Kit fogadtunk otthonunkban? Miért? Hogyan?); szabadidőnk
megszervezése; tanulás és kapcsolat az iskolával; otthonunk rendezése
és így tovább.

ivel a családi élet ritmusa az iskolaévhez igazodik, használjuk ki
a június végét az elmúlt hónapok történéseinek áttekintésére.
Mutassunk rá a pozitívumokra ugyanúgy, mint azokra a pontokra,
ahol javításra, korrekcióra van szükség.

A mérlegkészítés hármas célt szolgál: az első, hogy hálát adjunk azokért
az alkalmakért, amikor növekedhettünk a szeretetben, és mindenért,
ami az öröm forrása számunkra; a második, hogy bocsánatot kérjünk
a bűneinkért, vagyis azokért az alkalmakért, amikor visszautasítottuk
a szeretetet; és végül a harmadik, hogy elhatározásokat tegyünk (ne túl
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sokat, viszont annál konkrétabbakat) az elkövetkező évre. Nem arról
van szó, hogy minél pontosabb jegyzőkönyvet kell összeállítanunk.
Elég meghatározni a leglényegesebb pontokat, az „elsőbbségi
hívásokat”. Ez a megkülönböztetés egyedül a Szentlélek segítségével
lehetséges.

élvezni az utolsó napokat, amelyek oly gyorsan repülnek el, akárcsak
egy baljós visszaszámlálás.

Az éves mérlegkészítés megkívánja, hogy időt szánjunk a megállásra,
gondolkodásra. Egyedül, a házastársunkkal, a gyerekekkel, és családilag
is. Nem a külsőségekre kell helyeznünk a hangsúlyt, történhet mindez
egy utazás alkalmával is akár, de mindenképpen hasznos áttekinteni
az elmúlt évünket, már csak azért is, hogy meghallgassuk és megértsük a körülöttünk élőket. Előfordulhat, hogy a házastársunk vagy a
gyermekeink érezhetően másképp élték meg az elmúlt hónapokat,
mint mi magunk. És arról se feledkezzünk meg, hogy gyermekeinknek
– főleg a kamaszoknak – égető szükségük van arra, hogy elismerő
szavakat halljanak tőlünk elmúlt évi előrehaladásukról, sikereikről,
erőfeszítéseikről. Legtöbbször ugyanis a nyegle stílus álarca mögött
félelmetes önbizalomhiánnyal küszködnek, elvakítják őket a hibáik, a
tévedéseik és a kudarcaik, olyannyira, hogy egészen megfeledkeznek
arról, ami szép és jó volt.
A létfontosságú párbeszéd levélben is folytatódhat. A nagyobb gyerekek
a nyári hónapokat sokszor vidéken vagy külföldön töltik; használjuk
ki ezt a helyzetet levélírásra! Ne csak a család életéről számoljunk
be nekik, még kevésbé adjunk nekik leckéket erkölcstanból, inkább
mondjuk el nekik újra és újra, mennyire szeretjük őket, személyesen és
feltétel nélkül; szelíden erősítsük meg, hogy milyen követelményeket
támaszt feléjük a bizalmunk, mutassunk konkrét fogódzókat az
igyekezetükhöz, de főleg: adjunk hálát értük.

A jelen pillanat örömei

A

ugusztus végén újra beköszönt az iskolaév. Ha páran örülnek is
annak, hogy viszontláthatják barátaikat, iskolájukat, tanáraikat,
könyveiket és füzeteiket, a többieknek bizony összeszorul a gyomra,
és már előre rettegnek a hosszú iskolás hónapoktól. Ez pedig komor
felhőkbe burkolja számukra a vakáció végét, és már nem tudják igazán
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Valamennyien így vagyunk ezzel. A holnaptól való félelem sokszor
megakadályoz minket abban, hogy megízlelhessük a jelen pillanat
örömeit; különösen akkor, ha valamilyen konkrét veszély képe
rajzolódik ki a horizonton. Jogos aggodalom vagy alaptalan
szorongás, a holnaptól való félelem minden figyelmünket leköti,
elfordít attól, ami van, és afelé terel, ami még nincs. Ahelyett, hogy
élveznénk azt, amit ma kapunk (például a vakációt), elébe megyünk
a jövőbeli nehézségeknek. Tény, hogy egyesek természetüknél fogva
hajlamosabbak a jövő ilyenfajta előrevetítésére, de ez olyan kísértés,
amely mindnyájunkra leselkedik.
Isten ma adja nekünk magát: a jelen az Istennel való találkozásunk
pillanata. Azért kérjük Szűz Máriától, hogy imádkozzon „érettünk
bűnösökért most, és halálunk óráján”, mert ez az a két pillanat,
amikor Isten találkozik velünk, hogy betöltsön örömével. Ha nem
élünk a mában, akkor lemaradunk az Isten által adott randevúról!
A Gonosz célja persze éppen az, hogy elmulasszuk ezt a randevút,
vagyis hogy elfordítson minket Isten jelenétől, elhitetve velünk, hogy
fontosabb azzal törődnünk, hogy mit hoz a holnap.
Mindemellett szükséges az előrelátás, és a szervezés is. Egy családapa
vagy anya nem engedheti meg magának, hogy egyik napról a másikra
éljen, nem gondolva a jövőre. Hogy a tanévkezdés példájánál
maradjunk, nyilván nem várjuk meg szeptember elsejét, hogy
gyerekeinket beírassuk az oktatási intézményekbe, sőt igyekszünk
megszerezni a szükséges felszerelések jegyzékét, hogy mindent jó
előre, kapkodás nélkül előkészíthessünk. Vagy más vonatkozásban:
minden kereskedő vagy vállalatvezető tudja, hogy nem köthetünk
üzletet anélkül, hogy ne vetnénk számot a jövővel. A terv készítése,
a megtakarítás vagy a biztosítás megkötése nemhogy jog, hanem
egyenesen kötelesség.
Foglalkozzunk a jövővel, de ne ez töltse ki minden gondolatunkat! Az
Úr ezt kéri tőlünk, ezt ismétli szüntelenül: „Ne féljetek, ne aggódjatok
a jövőtök miatt!” (vö. Mt 6,25 sk.) A jövendő a Gondviselésre
tartozik. Ne tegyünk úgy, mintha uralnánk belőle bármit is, vagy
mintha jobban tudnánk Istennél, hogy mire van szükségünk.
- 111 -

HIT A CSALÁDBAN

MINDEN NAP ISTENNEL

Isten olyan Atya, akinek a keze tele van ajándékokkal: de ahelyett,
hogy megnéznék ezeket az ajándékokat és örülnének nekik, a gyerekei
előrevalóbbnak ítélik azt, hogy elképzeljék, mi történne, ha ezek az
ajándékok nem lennének… És a végén lemaradnak arról az örömről,
amit a jelen ajándékai nyújthatnának nekik. Ilyen szeleburdi, aggódó
gyerekek vagyunk mi is, valahányszor engedjük, hogy hatalmába
kerítsen bennünket a jövőtől való félelem. Elmegyünk a jelen örömei
mellett, elébük helyezve a holnap megpróbáltatásait.

érezzük? Ez az érzés mondatja vagy sejteti velünk többé-kevésbé
egyértelműen, hogy a sok gondunk miatt nem tudunk Istennel
foglalkozni, a sok kötelezettségünktől nem jut időnk az imára, a sok
munkánktól nem jutunk el a misére, sok hibánk miatt nem leszünk
soha szentek…

Hogyan fogadhatjuk be teljesen Isten jelenjét? Hiába határozzuk el,
hogy bizalomban és ráhagyatkozással fogunk élni, nem vagyunk urai
a szívünket összeszorító aggodalmaknak. Nem tudunk úgy tenni,
mintha… mintha súlyos beteg hitvesünk nem halhatna meg, mintha
az elbocsátásunk terve csak rossz álom lenne, mintha az égből hulló
milliók meggátolhatnák a ház eladását vagy a vállalkozás bezárását,
mintha a kábítószer rabságában élő fiunk máról holnapra egyszer csak
megszabadulhatna.
Oly sok súlyos gond nyomhatja a vállunkat! Isten tudja ezt, és nem
is kéri tőlünk, hogy úgy tegyünk, mintha ez a szenvedés mind nem
létezne. Csupán azt szeretné, ha nem hagynánk, hogy elvakítson
bennünket. Arra hív, hogy higgyünk, vagyis hogy a sötétség mélyén
is meglássuk az Ő Jelenlétének fénysugarát. Azt kéri, hogy ne dobjuk
félre a kis örömöket azzal az ürüggyel, hogy vannak sokkal nagyobb
dolgok, amelyek viszont nyugtalanítanak minket. Hiszen az örömök
- legyenek bármilyen kicsik -, a győzelem, a feltámadás jelei itt és
most.

De mi az az iga, amit Jézus ajánl nekünk? „Tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). Más szóval: kövessetek
engem, legyetek a barátaim, és engedjétek, hogy megszabadítsalak
benneteket minden terhetektől. Nem azt kéri tehát tőlünk, hogy
vegyünk magunkra még egy terhet, hogy vállaljunk magunkra még
több kötelezettséget, hanem épp ellenkezőleg: Jézus igája annak
elfogadását jelenti, hogy egészen őrá bízzuk magunkat, személyes
kapcsolatba lépünk vele, és átengedjük magunkat Szíve szelíd és
alázatos szeretetének. Ez azt jelenti, hogy mindent erre a szeretetre
teszünk fel, és egész életünket ennek a szeretetnek rendeljük alá.
De hogyan fogunk mindebben nyugalmat találni? Tévedés lenne
azt hinnünk, hogy Jézus azért jött, hogy relaxációs technikákat vagy
életviteli recepteket kínáljon nekünk. Az imádság vagy a Gondviselésre
való hagyatkozás nem a stressz elkerülésének vagy a túlhajszoltság
leküzdésének egyik eszköze a sok közül. Az evangélium nem trükköket
tanít, hanem a megtérésre hív. El kell hagynunk emberi támaszainkat,
terveinket, viszonyítási pontjainkat, gazdagságainkat, hogy egyedül
Istenre támaszkodhassunk. A nyugalom, amelyre Jézus hív bennünket,
nem egyfajta „plusz”. Éppen hogy radikális választás: mit választunk,
a világ gondjainak terhét, vagy a szeretet igáját?

Ezt így egészíti ki „Vegyétek magatokra igámat” (Mt 11,29). Íme a
paradoxon: mi könnyíteni szeretnénk a ránk nehezedő terheken,
Jézus pedig látszólag épp arra hív, hogy még többet vegyünk
magunkra! Mert vajon nem fordul-e elő velünk, hogy az evangéliumi követelményeket erőnket meghaladó, nyomasztó tehernek

Istenre támaszkodni nem lemondás vagy menekülés. Isten szeretete
mindenkor testvéreink szeretetére indít, ami konkrétan kifejeződik
állapotbeli kötelességeink mindennapos teljesítésében, valamint
azokban az elköteleződési formákban, amelyeket a világban magunkra
vállalhatunk. Az Istenre támaszkodó ember sokszor merészebb és
hatékonyabb annál, aki csupán a saját erejére vagy a bankszámlájára
számít. A fáradtság mindkettőt ugyanúgy eléri, hiszen az eredendő
bűn óta az ember „arca verítékével keresi a kenyerét”, a nap mindkettő
számára ugyanúgy csak huszonnégy órából áll, és a hó végén, amikor
már fogytán van a pénzük, ugyanazokkal a problémákkal kell
szembenézniük. Akkor hol a különbség?
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A

mikor elhatalmasodik rajtunk a fáradtság, jusson eszünkbe Jézus
mondata: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, sakik
terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28).
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Az Istenre való ráhagyatkozás egyfajta elszakadás: rábízom magam
ahelyett, hogy görcsösen ragaszkodnék a terveimhez, az aggodalmaimhoz, a jövedelmemhez, a munkámhoz. Elengedem életem kormányrúdját, elfogadom Isten terveit, amelyeket nem én irányítok, Isten
gondolatait, amelyeket nem értek, Isten törekvéseit, amelyeket nem
ismerek. Ez pedig megváltoztat mindent: nem kívülről, hanem
belülről. A nyugalom, amelybe Jézus hív, elsősorban az Őrá hagyatkozó lelkem nyugalma, mely azonban visszahat egész életemre,
lehetővé téve számomra, hogy helyesen éljem meg a fáradtságomat
ahelyett, hogy a rabszolgájává válnék. „A helyes fáradtság elfogadja a
test korlátait, és meghajol a gyógyító pihenés előtt.”56

úton” (Mt 15,33). Az Evangélium gyakran úgy festi le Jézust, amint
asztalhoz ül barátaival; első csodáját egy lakodalomban tette; ünnepi
vacsora jelképezi a boldogságot, amelyre Isten hív bennünket; Jézus
pedig a kenyeret és a bort választotta, hogy nekünk adja magát az
Oltáriszentségben.

Hajlandóak vagyunk pihenni? Ha inkább azt választjuk, hogy a
saját erőnkre támaszkodjunk ahelyett, hogy rábíznánk magunkat
Istenre, akkor egyre többet akarunk majd dolgozni, hogy a lehető
legtöbb pénzt keressük, és hogy minden tervünket sikerüljön
beteljesítenünk. Eszünkbe sem jut megállni! A pihenést luxusnak
tartjuk, amire nekünk nincs jogunk. Pedig nemhogy nem luxus, de
egyenesen kötelesség! Isten megpihent a hetedik napon, hogy majdan
mi is így tegyünk. A vasárnap emlékeztet bennünket arra, hogy az
élet nemcsak a jövedelmezőségből áll. Ha elfogadjuk, hogy ki kell
fújnunk magunkat, odahagyva a dossziékat, a pénztárgépet vagy a
vasalódeszkát, ezzel kézzelfogható módon bizonyítjuk Istenbe vetett
bizalmunkat, aki jobban tudja nálunknál, hogy mi a jó nekünk.

Az asztal körül

Á

ltalában a hétköznapok egyhangúsága jellemzi, néha az
ünnepnapok meglepetései derítik fel – az étkezések mindenképpen
tekintélyes helyet foglalnak el az életünkben.
A Szentírásban gyakran szóba kerül az étkezés. Ez nem véletlen!
Nyilván azért van így, mert az emberek számára jelentős kérdésről van
szó. Gondoljunk csak Jézusra, aki bár tudja, hogy „nem csak kenyérrel
él az ember”, mégsem veti meg a táplálékot és azt, ami hozzá tartozik.
„Sajnálom a népet” – mondta a kenyérszaporítás előtt –, „nincs mit
enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az

Adjunk hálát azért, hogy van mit ennünk. Ha sohasem tapasztaltuk
meg a valódi éhséget, egészen természetesnek találjuk, hogy naponta
több ízben is asztalhoz üljünk a teli tányér elé. De nem szabad
elfelejtenünk, hogy mennyire kiváltságosak vagyunk – nem azért,
hogy bűntudattól eltelve nekikeseredjünk, hanem hogy örvendezzünk
és dicsőítsük érte Azt, aki mindennek forrása. Adjunk tehát hálát
Istennek az étkezések előtt, és tanuljuk meg úgy fogadni az ételt, mint
ajándékot.
Ezt az ajándékot pedig úgy bízták ránk, hogy jól használjuk, más
szóval, hogy mértékletesen éljünk vele, és ne hajítsuk a szemetesbe
akkor sem, ha nem ízlik. Az étel megbecsülése méltányos egyfelől
azokra való tekintettel, akik nem lakhatnak jól, másfelől azokra való
tekintettel, akik munkájuk révén megvásárolták és elkészítették azt,
ami a tányérunkra kerül. Egyébként, ha egy gyermek maga termeli
a zöldséget vagy főzi az ételt, akkor odafigyel arra, hogy egy csepp se
menjen veszendőbe belőle. Figyelemmel kell lennünk a családtagok
étvágyára és nehézségeire (vannak gyerekek – és felnőttek is –, akik
valóságos undort éreznek egyes fogások láttán), de azért nem árt
alakítanunk az ízlésüket, és megtanítani nekik, hogy örüljenek annak,
hogy van valami a tányérjukon!
Az étkezés hangulata legalább olyan fontos, mint az, hogy mit
szolgálnak föl. A teríték milyensége is számít: legyen egészen egyszerű,
hogy még a kisgyerekek is fel tudják rakni. Amikor teríteni tanítjuk
őket, akkor nem csak azt mutatjuk meg nekik, hová kell helyezni a
kést és a poharat, hanem mindenekelőtt azt, hogy figyeljenek oda
a többiekre: mire van szükségünk az étkezéshez? Mi teheti még
kellemesebbé? Mi az a „plusz”, ami megédesítheti a boldogság ízével?
Az étkezések légköre függ a mi odafordulásunktól (akár olyan áron is,
hogy bekapcsoljuk az üzenetrögzítőt, hogy ne zavarjanak egyfolytában
a telefonhívások) és a beszélgetéstől is; ha ez idő alatt ki

56. Pascal Ide: Le Corps à cœur, Saint-Paul, 1996, 318. o.
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akarunk kapcsolódni, akkor a kellemetlenebb témákat halasszuk
máskorra a nap folyamán.

„Az Isten képmására teremtett ember munkája által részesedik a
Teremtő művében.”57 Mihelyt Isten megteremtette az embert, rögtön
munkára hívta őt: „Töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá”
(Ter 1,28). A munka eredetileg áldás, nagyszerű felkérés a Teremtő
szeretet- tervében való részvételre. A bűn az oka, hogy a munka
keménnyé, nehézzé vált, fáradtságot, ellentéteket és szenvedést szül:
„Arcod verítékével eszed kenyeredet” (Ter 3,19).

A boldog asztaltársaságban mindig jelen van a megosztás. Nézzük csak,
mi játszódott le a kenyérszaporítás alkalmával: mi történik, ha a fiú,
akinek volt öt kenyere és két hala, magának akarja megtartani azokat?
A megosztásból valósággal kiárad az öröm. Ezért jó, ha néha nem marad
elég gyümölcs a desszerthez, vagy váratlan vendégek érkezése miatt
tíz részre kell vágnunk a süteményt, amit eredetileg hatunknak
szántunk.
Az étkezés néha kínos, feszültséggel terhes vagy fárasztó is lehet. Ha
például a családanya kimerülten kapkodja be a saját ebédjét, hogy
közben a kicsikkel is tudjon foglalkozni, és nem ehet nyugodtan: nem
csupán ő maga látja majd kárát ennek, hanem előbb-utóbb mindenki
más is. Ugyanez a helyzet, ha az egyik gyerek erőszakosan vagy
kihívóan viselkedik; vagy ha valamilyen fogyatékosság vagy betegség
akadályozza az egyik családtagot a rendes evésben. Vagy esetleg a
vendégek között feszül olyan mélységes ellentét, ami ólomsúllyal
nehezedik mindenkire.
Ezen nehézségek némelyikére többnyire lehet találni orvosságot,
legalább részlegesen: csak a hét bizonyos napjain együnk együtt a
gyerekekkel, válasszunk inkább egyszerű fogásokat, amikor mindent
egyszerre rakhatunk ki az asztalra, és ne felejtsünk el köszönetet
mondani annak, aki elkészítette az ételeket!
Kérjük a Szentlelket, hogy tegyen találékonnyá bennünket, hogy az
étkezések alkalmával kicsik és nagyok egyaránt megízlelhessék egy
kicsit azt az örömöt, amely Isten Országának asztalánál ülve fog majd
eltölteni bennünket!

A munka – részvétel Isten művében

M

ájus elseje, „Szent József, a munkás” ünnepe jó alkalom arra,
hogy elgondolkodjunk az emberi munka értelmén, Isten
Igéjének és az Egyház tanításának fényébe helyezve azt.
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„A munka az embernek azért java – mégpedig emberségének java –,
mert általa az ember nem csupán a természetet változtatja meg úgy,
hogy saját szükségleteihez alakítja, hanem önmagát is, mint embert
tökéletesíti, sőt bizonyos módon „emberebbé” válik.”58 A munka nem
csupán kenyérkereset, és értékét nem az érte kapott pénzben mérjük.
A munkanélküliek jól tudják, hogy problémájuk nem kizárólag
pénzügyi természetű: bármilyen fontos is a munkanélküli segély,
soha nem tudja kárpótolni azt az emberi veszteséget, amit a munka
elvesztése jelent számukra.
Mi tehát a munka célja? Kettős természetű: „Munkát végezve kell
az embernek megszereznie mindennapi kenyerét, ugyanakkor
munkájával mozdítja elő a technika és a tudományok szüntelen
fejlődését, különösen pedig a társadalom – amelyben testvéreivel együtt
él – erkölcsi és kulturális életének folyamatos kibontakozását.”59 Végül
is a munka célja lényegében „mindig maga az ember marad”60. Tehát
azok a feladatok is valódi munkák, amelyekért nem jár fizetés, mint
például a nők otthoni munkája vagy a szülők nevelő tevékenysége.
„A munka ugyanis az a fundamentum, amelyre a családi életet építik.”61
Hány és hány fiatal halogatja a döntést, hogy összeházasodjanak
és gyereket vállaljanak, azért, mert nincs munkájuk! Persze nem a
munkanélküliség az egyedüli ok, de elég nagy súllyal esik latba, hiszen
„a munka bizonyos értelemben feltétele annak, hogy családot lehessen
alapítani”62. Természetesen az is szükséges, hogy ez a munka méltányos
díjazásban részesüljön. Lehetőségeink szerint azon kell dolgoznunk,
57. II. János Pál pápa Laborem exercens kezdetű enciklikája, 1981, 25.
58. I.m. 39.
59. I.m. Bevezetés.
60. I.m. 27.
61. I.m. 41.
62. I.m. 41.
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hogy minden családfenntartó felnőtt annyi jövedelemhez jusson,
hogy méltó életkörülményeket tudjon biztosítani övéinek.
Egyébként a család az első iskola a munkához. A nevelés célja az, hogy
segítsük gyermekeinket egészen „emberré” válni. Márpedig a munkát
eszköz gyanánt kapta a gyermek, hogy általa kibontakoztassa a benne
rejlő emberi lehetőségeket, és elfoglalja azt a helyet, amelyet Isten
bízott rá a teremtett világban. Az iskolás évek valódi célja
például nem a sikeres élet, hanem az Istentől kapott talentumaink kibontakoztatása. Vagy ha azt kérjük a gyerekeinktől, hogy vegyék ki a részüket a házimunkából,
ezzel nem csupán, és nem elsősorban azt akarjuk elérni, hogy a
mi terheinken könnyítsenek (sőt, amíg még kis ügyetlenek, addig
ez inkább csak bonyolítja az életünket)! Amikor buzdítjuk őket,
hogy terítsenek meg, gazolják ki a kertet, mázolják át az ajtót vagy
mossák meg a salátát, akkor azt tesszük lehetővé számukra, hogy a
valósághoz mérjék magukat, hogy megízleljék a jól végzett munka
örömét, és hogy megtanuljanak kitartani az erőfeszítésekben.
Jézus maga is kétkezi munkát akart végezni. Gyakorlatilag nem
beszélt a munkáról, kivéve, amikor azt hangsúlyozta, hogy „a munkás
megérdemli a maga bérét” (Lk 10,7). Azonban földi élete legnagyobb
részét munkával töltötte. Ezekről a munkásévekről nem tudunk túl
sokat, hacsak azt nem, hogy engedelmes volt szülei iránt, és hogy
gyarapodott bölcsességben, korban és kedvességben. Ami többek
között annyit tesz, hogy engedelmesen megtanulta Szent Józseftől a
mesterségét, és szakmai ismereteiben szépen haladt előre. Ő, az Ige,
aki nélkül semmi sem lett, az ács fia akart lenni, hogy megtanítson
bennünket az emberi munka nagyszerűségére.
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Növekedjünk a szeretetben!

tudod, miért
kiabált
soha jézus?

mert
nem volt

nem
nem!

tesója!

A család, a béke szigete

A

háborúktól megtépázott és viharoktól megrázott világ szívében
vajon nem az-e a család küldetése, hogy a béke szigete legyen?
Nem a világ többi részétől mesterségesen elszigetelt buborékként,
begubózva saját kis világába, hanem mint kikötő, ahol felkészülhetünk
a vízre szállásra, vagy ahol menedékre lelhetünk, ha túl erős a vihar.
E kikötő felépítéséhez merítsünk néhány jótanácsot Isten Igéjének
forrásából!
„Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket!” (Jn 13,34) A
legpusztítóbb szorongás abból a félelemből fakad, hogy nem szeretnek,
a legmélyebb békesség pedig abból a bizonyosságból, hogy szeretnek
bennünket. Egy gyermek csak akkor tud teljesen önmagává válni,
ha érzi, hogy feltétel nélkül szeretik. Nem kell kiérdemelnie szülei
szeretetét, nem kell megállnia a helyét: a családban azt kell éreznie,
hogy úgy szeretik, ahogy van, egyedi és pótolhatatlan valójában.
Ahogyan Krisztus szeretett minket, úgy minket is arra hív, hogy
ingyen, feltételek és korlátok nélkül szeressünk minden ránk bízott
gyermeket.
„Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A feltétel nélküli szeretet szikrányit sem hasonlít arra a hibás engedékenységre, amely úgy tesz, mintha tudomást sem venne a hibákról és tévedésekről. Gyermekeink szeretete és védelme igényességet jelent velük
szemben. De egyúttal jelenti azt is, hogy odafigyelünk nehézségeikre
és szenvedésükre; hogy megbocsátunk nekik „hetvenszer hétszer”,
hogy mindig biztosak lehessenek abban, hogy tárt karokkal fogadjuk
őket, amint a tékozló fiút a példázatban.
„Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket” (Ef 6,4). Ha azt akarjuk,
hogy gyermekeink a legjobbat hozzák ki magukból, olykor sokszoros
követelményeket állítunk elébük, túlzott kritikával és szemrehányásokkal illetjük őket. Mivel képtelenek minden igényünknek
megfelelni, elveszítik a kedvüket, hiszen folyamatosan azt érzik, hogy
gyarlóságukkal csalódást okoznak nekünk („Akármit is teszek, nem
ütöm meg a lécet!”), hacsak fel nem lázadnak a tűrhetetlen nyomás
ellen. A túlzott követelmény azonban semmi esetre sem támogatja
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nyugodt növekedésüket. A nevelés művészete a prioritások felállításán alapszik; egyszerre csak egyféle erőfeszítésre sarkall, melyet az
adott gyermek képességeihez igazít.

Boldogságra teremtve

„Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal” (1Pét 5,5).
A szülői felelősséget nem személyes érdemeinknek köszönhetően
gyakorolhatjuk, hanem mert az Úr erre a feladatra hívott bennünket.
Ez küldetés, melyet az Úr bízott ránk: ezért aztán nem szabad sem
kérkednünk vele, sem pedig visszaélnünk a gyerekekkel szembeni
tekintélyünkkel. Valahányszor pedig kétségeink támadnak szülői
képességeink felől, gondoljunk arra, hogy az Úr választott ki
bennünket: Ő pedig jól tudja, hogy mit csinál, és mindig mellettünk
marad.
„A mának elég a maga baja” (Mt 6,34). Igen sok okunk van rá, hogy
aggódjunk a jövőnk miatt; azokban a családokban, akiket mélyen érint
a munkanélküliség vagy valamilyen betegség, ezek az aggodalmak
rátelepednek a mindennapokra. Úgy helyes, ha a gyerekeket nem
tartjuk teljesen távol ezektől a nehézségektől; így taníthatjuk meg
nekik a munka, az ennivaló, az anyagi javak tiszteletét. De az élet
követelményeinek és nehézségeinek megismerése csak akkor válik
hasznukra, ha békességben éljük meg azokat; ellenkező esetben csak
szorongások forrásává válik, amely megtöri a gyerekeket ahelyett,
hogy elősegítené a növekedésüket. Ha viszont azt látják, hogy a szüleik
megingathatatlan bizalmat táplálnak a Gondviselés iránt, akkor
konkrétan megtapasztalják annak a gyermeknek fenséges szabadságát,
aki azzal a tudattal él, hogy Atyja a tenyerén hordozza őt.
A békesség, amelyre gyermekeinknek szükségük van a növekedésükhöz, a valódi békesség, amely mindennel szemben és mindennek
ellenére megmarad, Isten ajándéka. „A béke a Szentlélek gyümölcse
a szívünkben. Ezért aztán mielőtt azon igyekeznénk, hogy a béke
eszközei legyünk mások számára, forduljunk egészen egyszerűen Jézus
felé, és kérjük tőle szüntelenül azt, hogy töltse el békével a lelkünket,
hogy egész lényünket járja át ez a mélységes, lényegi egység, amelyből
a legnagyobb természetességgel sugárzik majd környezetünkre a
békesség.”63
63. P. Thomas Philippe: Pour une vraie joie… Les béatitudes, Saint-Paul, Paris, 1994.
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H

ogyan lehetünk boldogok? Hogyan tehetjük boldoggá a
gyermekeinket? A boldogság keresése a szívébe van írva minden
embernek, s a legkülönbözőbb irányokat veheti: mintha az ember,
kutatva a boldogság különböző útjait – vagy azt, amit annak vél –,
mindig zsákutcába jutna. Így aztán az élet nehézségeit látva, vagy
valóságos szenvedéssel találkozva utunk során, erős a kísértés, hogy
azt mondjuk: „De hát hol van Isten, aki a boldogságunkat akarja?”
Pedig a szentek emlékeztetnek bennünket arra, hogy „aki hisz és
remél Istenben, az képes a szenvedést magát is örömre fordítani. (…)
Az evangéliumi Nyolc Boldogság a kulcs, a szentek életének iránytűje
a legkülönbözőbb helyzetekben. (…) Valamennyien – férfiak és
nők, fiatalok és öregek, papok és világiak, szerzetesek és apácák,
kolostorban vagy a világban élők – komolyan vették ezt a Jézus által
megfogalmazott programot”.64 Meglepő program, amely felforgatja
viszonyítási pontjainkat, amidőn arra hív, hogy ott találjuk meg a
boldogságot, ahol magunktól sohasem keresnénk.
A Nyolc Boldogság nem arra hív, hogy a jelen nehézségei elől az
eljövendő boldogságról szőtt álmok közé, a fellegekbe meneküljünk.
Az első boldogság, amely bizonyos értelemben előhírnöke és
összefoglalása a többinek, egészen világosan fogalmaz: „Boldogok a
lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3), nem pedig
„övék lesz”. A Nyolc Boldogság azt ajánlja, hogy már itt és most
boldogok legyünk. Mert a mi boldogságunk Isten. És Isten bőkezűen
adja oda magát nekünk. Sohasem tagadja meg tőlünk boldogságát:
mi vagyunk azok, akik nem tudjuk (vagy nem akarjuk) elfogadni.
– Boldogok a szegények. „A szegénység önmagában véve egyáltalán
nem előnyös. Ebben bizonyára minden szegény egyetért. Az Isten
Országának a megszerzése az, ami előnyös, csakhogy ez kizárólag
a szegényeknek sikerülhet.”65 Ne keverjük össze a szegénységet
és a nyomort (a nyomor egy csapás, amely ellen küzdenünk
kell), ne érezzünk bűntudatot, ha bizonyos fokú anyagi jólétet
élvezünk, de figyeljünk oda arra a gazdagságra, amely akadályoz
bennünket valamiben. Nem kell ahhoz milliárdosnak lennünk,
64. Jean-Paul II, Passez une année avec moi, méditations Quotidiennes, Desclée de Brouwer, 1984.
65. Madeleine Delbrêl: Alcide, Livre de vie 133, Seuil, 1968.
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hogy gazdagnak mondhassuk magunkat: gazdagíthat bennünket
egy csekély kereskedelmi értékű tárgy is (például egy játék), vagy
gazdagíthatnak a terveink, a bizonyosságaink, a szokásaink, az
emlékeink, sőt a bűneink is. Csak az lehet igazán boldog, aki
mindent Istentől vár.
– Boldogok a szelídek, akik elfogadják, hogy védtelenek és fegyvertelenek. Különösen jó elmélkedni ezen a boldogságon azokon
a napokon, amikor minden balul üt ki, amikor elégedetlenek
vagyunk magunkkal és a többiekkel… valóban, hány ilyen nap,
hány ilyen pillanat van, amikor idegesek, agresszívak, bosszúsak és
feszültek vagyunk. „Az én igám édes”, mondja Jézus, miért találtok
ki magatoknak plusz terheket? Ne görcsöljetek, hagyjátok, hogy
ő hordozzon benneteket! Egy gyermeknek úgy taníthatjuk meg
a szelídséget, ha először a saját magával szembeni szelídséget
sajátíttatjuk el vele.
– Boldogok a tiszta szívűek. Amikor a tisztaságról beszélünk a
gyerekekkel vagy még inkább a kamaszokkal, ne korlátozzuk azt
a testi aspektusra! A tisztaság felöleli életünk minden területét,
nem csupán azt, ami a szexualitással kapcsolatos. A tisztaság nem
csupán azt jelenti, hogy tartózkodunk a tisztátalan dolgoktól
és cselekedetektől, vagy ahogy néha mondjuk: az „ocsmányságoktól”. A tisztaság az egyszerűséghez kötődik: a tiszta szívnek
egyetlen vágya van, egyenesen a lényegre tér, nem jár kerülő úton,
nem kelt illúziókat. Gyermeki szív. Szív, amely hagyta, hogy
megtisztítsa Isten szeretetének tüze, ahogyan az aranyat tartjuk a
tűzbe, hogy megtisztítsuk a salaktól. Mert a tisztaság nem abból
áll, hogy sohasem követünk el bűnt – ha így lenne, akkor egyedül
Szűz Máriát nevezhetnénk tisztának –, hanem abból, hogy teljes
szívünkkel visszatérünk Istenhez. „Teljes szívünkkel”, vagyis
nem csak egy részünkkel. A tisztaság olyan, mint egy éles kard:
választásra kötelez minket. Igen vagy nem. Igen, Uram, Te vagy
számomra minden, és egészen a Tiéd vagyok.
– Boldogok, akik sírnak, ahogy Jézus is sírt, boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az Isten igazságát, boldogok az irgalmasok, akik szívüket
a világ nyomorúságához hangolják, boldogok a békességben élők,
akik jóindulattal tekintenek testvéreikre, boldogok, akik minden
gazdagságukat és reménységüket Istenbe helyezik: nem fognak
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csalódni. A Nyolc Boldogság nem arra ösztönöz, hogy kivonjuk
magunkat a földi küzdelem felelőssége alól, és nem is olyasfajta
vigasztalás, hogy „Ha most szerencsétlenek vagytok is, később
majd jobb lesz”. A Nyolc Boldogság életprogram, meghívás az
Isten Országa melletti radikális döntésre. S nem holnap vagy
holnapután kell megélnünk a Boldogságokat, hanem itt és most.

Akarat és képesség

E

gy gyermek akaratának nevelése azt jelenti, hogy megtanítjuk
neki a bátorságot és a türelmet, az önuralmat és a kitartást. De
nem jelenti-e azt is, hogy segítünk neki felismerni a korlátait?
„Aki mer, az nyer”, szokták mondani, az akarat erejét bizonyítandó.
Ez az erő valóban létezik, és lehetővé teszi, hogy jócskán túlmenjünk
a lehetőségeink megbecsült határain. Az egyik legismertebb példa
erre Guillaumet pilóta, aki miután kényszerleszállást hajtott végre
az Andok hegységben, öt napon és négy éjszakán keresztül gyalogolt
megállás nélkül, szörnyű időjárási feltételek között: „Egyetlen állat sem
lett volna képes arra, amit tettem” – mesélte később. Mindannyian
ismerünk hasonló példákat, amelyek talán kevésbé látványosak, de
ugyanilyen meggyőzően mutatják, mennyire lényeges a gyerekek
akaratának erősítése, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik képesek
megállni a saját lábukon és kezükbe venni életüket, nem hagyva, hogy
az események ide-oda dobálják őket, vagy hogy a kedvüket szegjék a
nehézségek. Az akarat sok mindenre képes.
De nem mindenre. Az akarat nem mindig elégséges a képességhez.
„Tanítványaim iskolai ellenőrzőkönyvében és üzenőfüzetében szívesen
használtam a „Többre is képes lenne” kifejezést – meséli egy tanító –,
míg rá nem jöttem, hogy ez a buzdítás romboló hatású is lehet, ha épp
rosszkor érkezik.”. Ha azért ösztökélünk egy gyereket, hogy a lehető
legtöbbet hozza ki magából, akkor helyesen járunk el; de ha irreális,
átgondolatlan módon sürgetjük, akkor könnyen kedvét szeghetjük
vagy összetörhetjük, hiszen elérhetetlen célokat tűzünk ki elé.
Mindig jobbat akarni, becsületbeli kérdésnek tekinteni, hogy kitartunk
– kerül, amibe kerül, tiszteletben tartani a magunk elé kitűzött
program minden pontját, hűen véghezvinni mindazt, amit a felada- 125 -
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tunknak gondolunk – mindez nagyszerűnek tűnik. És az is… sokszor,
de nem mindig! Mert „az erény önmagáért való szeretete sztoikus
gőghöz vezet, ami legalább olyan veszélyes, mint a laxizmus”66. A
kérdés az, hogy tudom-e, miért akarom kihozni magamból a legjobbat:
önteltségből vagy szeretetből? Hogy lenyomjam a másik embert, vagy
hogy szolgáljam? Hogy gyümölcsöztessem a talentumaimat, vagy
hogy minden áron elrejtsem a gyengeségeimet?

körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a
szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és
odaadja az életét, váltságul sokakért” (Mt 20,25-28).

Nem nevelhetjük az akaratot az alázat felébresztése nélkül. Örüljünk
neki, ha gyermekünk szenvedélyesen dolgozik, ha megtanul uralkodni
az indulatain, vagy ha képes kitekerni irigysége nyakát; de még
jobban örüljünk, ha bosszankodás nélkül be tudja látni hibáit, ha
képes bocsánatot kérni Istentől és embertársaitól, ha megérti, hogy
szüksége van másokra is. Jó, ha nem esünk el, de még jobb, ha a bukás
után fel tudunk kelni.
„Nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy Te” (Mt 26,39): Jézus
akarata az, hogy megtegye Atyja akaratát. Nem elég az edzett akarat,
az is kell, hogy tudjuk, merrefelé kell irányoznunk ezt az energiát. Mi
más lehetne keresztény életünk célja, mint hogy megtegyük az Atya
akaratát? Ez ismét az alázathoz vezet vissza: megtanuljuk, hogy Istentől
fogadjuk önmagunkat és minden mást, beleértve a szentséghez vezető
utunkat is. Azt, és csak azt teljesítjük, amit Isten kér tőlünk, és nem
nehezítjük terhünket mondvacsinált „kötelességekkel”, amelyeket
nagyon sokszor inkább a gőg sugalmaz, nem pedig a szeretet.

Gyermekeink előtt nem könnyű értelmet adni a szolgálatnak, elsősorban azért, mert a szolgálat konkrét erőfeszítést igényel, de azért is,
mert ha nem jól élik meg vagy félreértik, akkor a „szolgálat” könnyen
álságossá válik, ürügyet szolgáltatva nyughatatlanságunk kiéléséhez
vagy egyfajta öntudatlan birtoklási vágyhoz.
Mit jelent a szolgálat? Hogyan segíthetjük gyermekeinket a felfedezésében és megélésében?
A szolgálat a szeretet egyik módja. Azért kérjük szolgálattételre
gyermekeinket akkor is, ha maguktól épp nem jutna eszükbe, hogy
megtanítsuk nekik: a szeretet nem éri be homályos érzésekkel vagy
érzelmekkel. A szeretet azt kívánja tőlünk, hogy lerázzuk lustaságunkat és kilépjünk kényelmes kis önzésünkből. Itt kap szerepet a
nevelő, aki arra kötelezi a gyermeket, hogy forduljon a többiek felé
akkor is, ha épp nincs kedve hozzá, hogy fokozatosan egyre könnyebb
és természetesebb legyen ez számára.
Többet érnek a mindennapos apró szolgálatok, mint egy kivételes
nagy. A sűrűn ismételt apró szolgálatokon keresztül ugyanis a gyermek
életét lassan átitatja a szolgálat mint lét-, és viselkedési mód érzülete.

„Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem
akarok” – sajnálkozik Szent Pál (Róm 7,19). Isten azonban soha
nem kér tőlünk erőnket meghaladó dolgokat. Ha megengedi, hogy
akaratunk határait feszegessük, azt azért teszi, hogy emlékeztessen rá:
nem azt kéri, hogy sokat tegyünk, hanem azt, hogy nagyon szeressünk.
És, hogy engedjük magunkat szeretni.

Egyes gyermekek sokkal szívesebben tesznek önként szolgálatokat,
mint mások. Ez könnyen oda vezethet, hogy gyakrabban fordulunk
hozzájuk, mint a testvéreikhez, főleg ha már nagyon unjuk hallgatni
utóbbiak tiltakozását. Pedig épp ez utóbbiaknak lenne a legnagyobb
szüksége a szolgálattétel megtanulására. S ha ráadásul azt látják, hogy
kedvetlenségük jó eszköz a „robot” alól való kibújásra, akkor nem
kerülnek közelebb a hozzáállásuk megváltoztatásához.

Szolgálat és szolgálók

Ha egy gyerektől segítséget kérünk, azt nem elsősorban a saját
kényelmünk végett tesszük, mintha olyan jól jönne, hogy nem
nekünk kell felállnunk az asztaltól vagy beágyaznunk (még ha ez igaz
is, és jogosan kellemes!). Ha szívességet kérünk tőle, azt elsősorban
az ő érdekében tesszük, hogy elősegítsük a növekedését, a fejlődését.
Ebből azonban az következik, hogy nem szabad túlterhelnünk a

„J

ézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk:
„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak
a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti
66. Pascal Ide: Construire sa personnalité, Sarment/Fayard, 1992. 30. o.
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gyermekeket ilyen szolgálatokkal (népes családokban különösen is
oda kell figyelni az idősebb gyerekekre!), és tudnunk kell olyasmiket
is kérni tőlük, amik csak félsegítségek számunkra, hiszen mi magunk
jóval gyorsabban és hatékonyabban tudnánk elvégezni őket.

hogy a hátramaradt teendők miatti aggodalmaskodás oka a bizalom
hiánya. Tanítsuk meg őket arra, hogy tudjanak nemet mondani
azokra a szolgálatokra, amelyeket nem képesek végrehajtani, és hogy
képesek legyenek átengedni a helyüket másnak.

Fontos, hogy bátorítsuk a gyereket, főleg ha a kért szívesség megtétele
nehézséget okoz számára. De lassacskán azt is meg kell értetnünk vele,
hogy a szolgálat a szeretethez hasonlóan ingyenes. Buzdítsuk őt, hogy
tegyen szívességeket meglepetésszerűen, a többiek tudtán kívül is.
És tartsuk tiszteletben a tapintatot, amellyel körülveszi egyik-másik
jócselekedetét.

Tanítsuk meg nekik – mindenekelőtt példaadással –, hogy a szolgálat
valódi jelentése nem „tenni”, hanem „lenni”: szolgálónak – vagyis
szegénynek, nyitottnak és engedelmesnek lenni, úgy, mint Krisztus
a kereszten.

A szívesség- vagy szolgálattétel nem feltétlenül „jócselekedet
végrehajtása”. Olykor épp az ettől való tartózkodás: például ha
elsődleges feladatunk máshová szólít, vagy ha a szeretet azt kívánja
tőlünk, hogy engedjük át másnak (például egy kisebbnek) a hálás
szolgálat örömét. És persze akkor, ha a legjobb szolgálatot épp azzal
tehetjük felebarátunknak, hogy nem avatkozunk bele az életébe.
A szolgálat ugyanis nem izgatott, lázas áldozathozatal. Ha valaki
nyitott szemmel jár, akkor természetesen számtalan alkalmat lát a
szolgálattételre, egyszerűbb feladatokat és súlyosabb kötelezettségeket
egyaránt. De amellett, hogy igyekszünk hatékonyan végezni
szolgálatainkat, sohasem szabad elfelejtenünk, hogy mi csak
haszontalan szolgák vagyunk Isten kezében, hiszen egyedül Ő teheti
eredményessé a szolgálatunkat.
Isten mindig csak egy dolgot kér tőlünk egyszerre. Ha zaklatott
az életünk, ha a napi időbeosztásunk akár negyvennyolc órát is
könnyedén kitöltene, az nem azért van, mert rövidek a napok, hanem
mert kétszer annyi feladatot vállaltunk magunkra, mint amennyit
elbírunk. E túlterheltség oka pedig legtöbbször az, hogy nem bízunk
igazán Istenben. Mindig újra és újra meg kell tanulnunk – mert
ez az elengedhetetlen feltétele annak, hogy meg tudjuk tanítani a
gyermekeinknek is – a teljes és örömteli ráhagyatkozást Istenre, aki a
hegyi emberek egyenletes és nyugodt lépteivel vezet magához (vagyis
egyszerre mindig csak egy lépéssel) ahelyett, hogy állandóan jobbrabalra rohangásznánk. Követeljük tehát a gyerekeinktől azt, hogy
egyszerre csak egy dolgot csináljanak, de azt alaposan. Tanítsuk meg
nekik, hogy ha megtettük azt, amit tudtunk, akkor eleget tettünk, és
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Felszedni egy gombostűt

„S

zeretetből felszedni egy gombostűt, megtéríthet egy lelket”
– mondta Kis Szent Teréz. Gyermekeinknek, akik azt remélik,
hogy pár év múlva nagyszerű tettek véghezvitelére lesz lehetőségük,
meg kell tanítanunk az apró, de annál több szeretettel megélt
dolgoknak a titkát, amelyek révén már most hivatottak megváltoztatni
a világ arculatát.
Néhány példa a sok közül:
– A mosoly. „Olykor nem könnyű megtalálni a megfelelő szót,
a helyes hozzáállást, a jó mozdulatot. De mosolyogni mindig
lehet! Oly könnyű… és annyi mindent rendbe hozhat!”67 Egy
mosoly semmiség, és mégis oly sokat jelenthet. Ha az ember
csak nyolc vagy tíz éves, nem tud segíteni az utcán szembejövő
szegényeknek, de mindig megajándékozhatja őket egy mosollyal,
ezáltal is figyelemre méltó személyeknek tekintve őket. Egy mosoly
felderítheti egy magánnyal küzdő ember napját, aki – ha csak egy
pillanatra is – azt érezheti, hogy valakit még érdekel. Ha már nem
találunk alkalmas szavakat, egy mosollyal megvigasztalhatjuk
azt, aki sír. A mosoly megváltoztat mindent! És ne feledjük: a
gyerekek úgy tanulják meg, ha látnak minket mosolyogni.

– Kicsiny gesztusok sorozata, amelyekkel örömet szeretnénk okozni,
és amelyeket feltűnés nélkül teszünk, hasonlóan a szeretteinknek
meglepetést okozó, jó tréfákhoz. Összehajtogatni egy szalvétát,
amelyről tulajdonosa megfeledkezett, felpumpálni kistestvérünk
bicikligumiját, vagy szétválogatni a zoknikat a ruhásko67. Guy de Larigaudie: Étoile au grand large, Seuil, Paris, 1949.
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sárban – mindenki az életkorának és lehetőségeinek megfelelőt.
Lényeg az, hogy tapintatosan, észrevétlenül tegyük, nem várva
ellenszolgáltatást. Ez persze nem akadályozza meg a jótettek
haszonélvezőit abban, hogy megkeressék a köszönetnyilvánítás
módját, például egy másik jócselekedeten keresztül. Egy
gyerekektől hemzsegő nyaralóban bevezethetjük akár a „koboldjátékot” is: minden reggel (vagy hetente egyszer, vasárnap) minden
gyerek (vagy még jobb, ha minden családtag) kihúz egy nevet
a házban lakók közül, akinek próbál a „jó koboldja” lenni, teli
ötletekkel, hogy miképpen tehetne szívességeket vagy okozhatna
örömöt a „gazdájának”. Tíz éves koráig minden gyerek szívesen
vesz részt egy ilyen játékban, főleg akkor, ha a felnőttek sem
maradnak ki belőle.
– Áldozatok. Ha létezik szó, amit szinte egyáltalán nem merünk
már használni, akkor ez az áldozat. Tény, hogy nem jó a gyerekek
előtt dolorista felfogásban beszélni a keresztény életről. De
ugyanennyire fontos az is, hogy ne hallgassuk el előttük a Kereszt
misztériumának központi szerepét, amely elválaszthatatlanul
kötődik a Feltámadáshoz. „Kicsiny” áldozatainkon keresztül,
legyenek bár kapottak vagy választottak, Jézus arra hív bennünket,
hogy felajánljuk magunkat úgy, ahogyan ő tette azt a Kereszten.
Kis Szent Teréz jól megértette ezt. Nővére, Céline számos példát
mesélt azok közül a kis dolgok közül, amelyeket Teréz szeretett
felajánlani: „Szentségimádás alatt vagy egyéb alkalmakkor
szeretett volna rápillantani a kóruson lévő órára, de megfosztotta
magát ettől, és türelmesen kivárta az óraütést. «Igaz, hogy
sietek – mondogatta –, de nem jutok előbbre attól, ha tudom,
hogy még öt vagy tíz perc van hátra.»”68 Az ilyesfajta áldozat
nevetségesnek tűnhet, gyerekeknek való… De épp ezért nem is
olyan egyszerű! Figyelem: óvakodjunk attól, hogy az áldozatot
nyomás gyakorlására használjuk! Az áldozat csak akkor értékes,
ha szeretetből teszik, és nincs elviselhetetlenebb vagy az igazi
keresztény neveléssel ellentétesebb dolog, mint a „kegyes zsarolás”
különböző formái. De óvakodjunk attól is, hogy visszafogjuk a
gyerekek nagylelkűségét: Teréz Martin, a dédelgetett legkisebb
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vajon azzá a nagy szentté válhatott-e volna, amilyennek ismerjük,
ha a szülei nem tanították volna meg neki, hogy felajánlja az
életét?
Az egészen kis dolgokra az egészen kicsik is képesek; ezek a dolgok
azonban csak látszólag kicsik. Bizonyára nagyon meg fogunk lepődni
a Mennyben, ha megismerjük ezen szeretet-cselekedetek felbecsülhetetlen értékét!

„Hagyjátok abba a veszekedést!”

„H

a egyenként nézzük őket, akkor a gyerekeim elragadóak.
De ha összekerülnek, csak veszekszenek megállás nélkül.”
A háromgyerekes Karin le van törve. „Pedig örülniük kellene a
testvéreiknek!” De vajon létezik egyáltalán olyan család, ahol a
gyerekek sohasem veszekszenek? Hát akkor mit tegyünk?
Bizonyos értelemben véve a veszekedés jó dolog. Helyesebben szólva
jobb, ha a vita kirobban, mintha csendben fortyogna belül, hogy
majd valamikor kitörjön. Azokban a családokban, ahol a harag és
sérelmek nem tudnak kifejezésre jutni, erősen fennáll a veszélye annak,
hogy a hamu alatt a keserűség rettenetes érzelmei izzanak. Nincs
értelme a szőnyeg alá söpörni a konfliktusokat. Sokkal többet ér, ha
megtanuljuk kezelni őket.
Mindannyian jól tudjuk, hogy fölösleges ismételgetni, hogy „Hagyjátok abba a veszekedést!” Kiváltképp akkor, ha a felszólítás hangneme
dühös, és a felnőttet láthatólag idegesíti az üvöltözés hallgatása.
Olykor valóban nem könnyű megőriznünk a nyugalmunkat! Pedig
az indulat ragályos, de a nyugalom szintén: minél jobban kiabálunk
mi magunk, annál jobban fognak kiabálni a gyerekeink is; és minél
nyugodtabbak vagyunk, annál inkább azok lesznek a gyerekek is.
Ebből az következik, hogy egy kisebb összetűzés miatt még nem kell
rémüldöznünk.
Minél kevésbé avatkozunk be, annál jobb. A veszekedések egyik
leggyakoribb oka (még ha maguk a gyerekek nincsenek is feltétlenül
tisztában vele) az, hogy „felhívják magukra a szülők figyelmét, és

68. Conseils et souvenirs, recueillis par sœur Geneviève, Cerf/Desclée de Bouwer, 1973.
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a pártjukra állítsák őket – persze minden gyerek azt reméli, hogy
mindez az ő javára történik majd. (...) A nehézség abban áll, hogy
képesek legyünk számos esetben az ellenkezőjét tenni annak, ami
spontán eszünkbe jut. A gyerekek nagyon rendesek, egy hangot sem
hallunk, úgyhogy azt mondjuk magunknak: „Na, foglalkozhatok
végre a dolgommal!” Kiabálni, verekedni kezdenek, ezért kötelességünknek érezzük, hogy rendet tegyünk. Valójában azonban a
legtöbbször csak a rendetlenséget fokozzuk ezzel, és nagy valószínűséggel előmozdítjuk újabb incidensek megtörténtét. A kívánt
hatást épp az ellenkező módszerrel érhetjük el: ne a veszekedésekre
reagáljunk, hanem arra, ha a gyerekek rendesen viselkednek;
gondoljunk arra, hogy néha ránk is szükségük van és éreztessük velük
szeretetünket; érdeklődjünk ötleteik iránt, mielőtt még erőszakosabb
módszerekhez kellene folyamodniuk a figyelmünk felkeltésének
érdekében.”69

vizsgáljuk meg, mi tehetné könnyebbé a testvérek életét. Egyes típusok
jobban kijönnek egymással, mint mások, ezt nem árt figyelembe
vennünk a szobák beosztásánál. Vannak olyan gyerekek, akiket
rosszul érint, ha soha nem tudnak félrevonulni, mások könnyen
dühbe gurulnak, mert hiányzik nekik az alvás vagy a testmozgás, és
így tovább.

Vannak helyzetek, amelyek mindamellett határozott fellépést követelnek tőlünk. Ha például vadul verekszenek, vagy ha az egyik gyerek
nyilvánvaló áldozattá vagy épp ellenkezőleg, rendbontóvá válik.
Először is válasszuk szét a küzdő feleket, majd várjuk meg, míg a
nyugalom visszatér, hogy világosabban lássunk, és levonjuk a szükséges
következtetéseket. Ne bízzunk a frissiben hozott ítéleteinkben, mert
ezek nagyon is igazságtalanok lehetnek. Nem feltétlenül a legkisebb
a szegény áldozat, és nem is mindig az a legagresszívabb, aki a
leghangosabban kiabál.

Pezsegni muszáj?

Figyeljünk oda azokra a gyerekekre, akik soha nem veszekszenek!
Ha tényleg ilyen nyugodt a természetük, akkor annál jobb. De
a látszólagos szelídség önkifejezési problémát is rejthet, önmaga
vállalásának képtelenségét. Egyes gyermekek annyira rettegnek a
konfliktusoktól, hogy inkább engednek, vagy akár az ellenkezőjét
mondják annak, amit gondolnak, csak nehogy verekedést idézzenek
elő. Nekik feltétlenül meg kell tanítanunk - na nem a veszekedést -,
hanem, hogy merjenek határozottak lenni.
Vannak helyzetek, amelyek igencsak kedveznek a veszekedésnek.
Próbáljuk beazonosítani ezeket, és anélkül, hogy módszeresen fel
akarnánk őket számolni (ami egyébként nem is mindig lehetséges),

A testvéri szeretet senkinek sem könnyű: kérdezzük csak meg a
szerzeteseket vagy az apácákat, hogy ők vajon mit gondolnak erről!
A testvéri élet életkorunktól függetlenül kemény megpróbáltatások
elé állít bennünket. Ne csodálkozzunk hát a testvérek veszekedésein.
Viszont beletörődnünk sem kell! Az Úr megmutatja az utat: „Amint
én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34). Ez az
út pedig a megbocsátáson át vezet, amelyet egészen egyszerűen kell
megélnünk a családban nap mint nap.

„P

ezsegni muszáj” – hangzott el az állítás néhány évvel ezelőtt
egy reklámhadjáratban. Persze ez csak egy szlogen, aminek
nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Azonban olyan
széles körben elterjedt gondolkodásmódot képvisel, hogy érdemes
megállnunk itt egy pillanatra.
Nem kell nagyon bizonygatnunk, hogy a média mindig érzékeny
húrokat penget. Az információ feldolgozása során különleges
hangsúlyt helyeznek arra, hogy „megpezsgessék” a hallgatókat és a
tévénézőket. Ugyanez a helyzet akkor is, ha olyan nagy kérdésekről
esik szó, mint a szerelem, a boldogság, a család vagy a halál. Az igazság
ismérve a meghatódás.
Ezzel ellentétben a nevelés nem azt célozza-e meg, hogy az indulatokat
a helyükre tegye? Nemde a szabadság iskolája, ahol a gyermek
megtanulhatja, hogy ne engedje magát az érzelmei által vezettetni?
Gondolkodjunk el ezen, három kulcsszóból kiindulva!
Szeretet. Vitathatatlanul ez a legfontosabb. Mindannyiunknak
szüksége van arra, hogy szeressünk és szeretve legyünk. „Szeretni
Istent és szeretni egymást” – Jézus ezt az egy parancsot hagyta ránk.

69. Paul Lemoine: Transmettre l’amour, Nouvelle Cité, 1987.
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A gyermekek hitre nevelése tehát abban áll, hogy szeretni tanítjuk
őket. De mit jelent „szeretni”? Szimpátiát, vonzalmat érezni valaki
iránt? „Pezsegni”? Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük ellenségeinket, azokat, akik iránt semmiféle rokonszenvet sem táplálunk. S a
hétköznapi tapasztalat azt mutatja, hogy még azok felé sem vagyunk
mindig kellő jóindulattal, akik pedig kedvesek nekünk. Férjünk,
feleségünk, gyermekeink, szüleink vagy a legjobb barátaink jelenléte
sem okoz mindig örömöt. Vannak napok, amikor egyenesen kedvünk
lenne kidobni őket az ablakon! Szeretni mindenekelőtt azt jelenti,
hogy szeretni akarunk… minden negatív „pezsgés” ellenére. Nem
vagyunk urai az érzéseinknek, de azt eldönthetjük, hogy engedjük-e,
hogy ezek irányítsanak minket. Például, a harag érzése természetes,
de az már rajtam áll, hogy mennyire befolyásolhatja a viselkedésemet. Szabadságomban áll, hogy szeressem azt a személyt, aki
felkeltette a haragomat. Akkor is, ha semmiféle szeretetet sem érzek
iránta. Ez az, amit meg kell tanítanunk a gyermekeinknek.

mást nem érzünk, mint tömény unalmat vagy épp leküzdhetetlen
álmosságot. Amikor úgy tűnik, hogy Isten távol van. Amikor nem
tudunk mondani semmit. Amikor alig tudjuk visszafogni magunkat,
hogy ne nézegessük folyton az óránkat. Minden imádkozó, még a
legszentebbek is ismerik ezt az érzést (sőt még ennél rosszabbakat is).
Okvetlenül meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy lelki életük
értéke és az e téren való előrehaladásuk egyáltalán nem mérhető le az
érzelmeiken.

Építés. Mindannyian szeretnénk kezdeni valamit az életünkkel, nagy
terveket véghezvinni. „Ha megnövök – álmodoznak a gyerekek –,
kaszkadőr vagy fodrász leszek, családanya vagy pap…” Nem tudhatjuk,
mi lesz a hivatása gyermekeinknek, sem azt, hogy milyen akadályokba
ütköznek majd a jövőben. De abban biztosak lehetünk, hogy kitartás
nélkül nem építhetünk nagy dolgokat. Legyen szó a család vagy egy ház
építéséről, egy szakma elsajátításáról vagy a szerzetesi hivatás útjának
megtételéről - előbb vagy utóbb elérkezik a kétség, a csüggedés, vagy
ami még rosszabb: az unalom pillanatai. Hány és hány óra gyakorlás
kell ahhoz az elégedettséghez, amelyet egy Mozart-szonáta pontos
előadása okoz, beleértve azokat a napokat is, amikor semmi kedvünk
odaülni a zongora mögé. Bármit is szeretnénk építeni, az unalom és a
fáradtság ellenére akarni kell kitartani. Ha megkívánjuk Petitől, hogy
befejezze a repülőmodellt, amit elkezdett, vagy ha unszoljuk Sárit,
hogy járjon szépen a tánctanfolyamra az év végi bemutatóig, azt épp
azért tesszük, hogy megismerjék a jól végzett munka örömét.

Ö

Imádság. Nem ismerünk egyetlen olyan példát sem, hogy valaki
állhatatosan imádkozott, és soha ne találkozott volna a lelki
szárazsággal és éjszakával. Aki imádkozni akar, annak tudnia kell,
hogy a könnyű órák mellett, amidőn érezhetjük Isten jelenlétét és
szeretetének melegét, ott vannak azok az időszakok is, amikor semmi
- 134 -

Szeretni, építeni és imádkozni nélkülözhetetlen dolog. Ez pedig
csak akkor lehetséges, ha „pezsegni” egyáltalán nem az. Az érzelmek
fontosak, örüljünk neki, ha érzékeny húrok remegnek meg a
lelkünkben. Ne utasítsuk el, ne akarjuk letagadni az érzelmeinket, de
adjuk nekik az őket megillető helyet. Se többet, se kevesebbet.

Tanuljunk meg hallani
t érzékszervünket úgy kaptuk, mint megannyi gyümölcsöt
termő talentumot. Korántsem használjuk azonban ki teljesen a
bennük rejlő lehetőségeket. A vakok és süketek jól tudják ezt, hiszen
ők jobban kibontakoztatják épen maradt képességeiket. Vegyük
például a hallást: a gyengénlátó Tamás a világítótorony hangjelzéseinek segítségével irányítja vitorlás hajóját a ködben, míg ép szemű
társa nem képes erre.70 Ez utóbbihoz hasonlóan nekünk is „van fülünk,
de nem hallunk”, mert nem vesszük a fáradtságot arra, hogy oda is
figyeljünk. A hallást meg lehet tanulni, de miért és hogyan?
A hallás nem csak a hangok észlelését jelenti, hanem azt is, hogy
odafigyeljünk ezek jelentésére. Ily módon otthonunk zajai rengeteg
mindenről tájékoztathatnak, ha tudjuk értelmezni őket. „Fülünk a
látás segítsége nélkül, önmagában is segít nekünk beazonosítani egy
helyiség méretét, észlelni, hogy egy ajtó nyitva van vagy csukva, hogy a
lépések közelednek vagy távolodnak. Radarként, vagy inkább hanglokátorként működik.”71 Tudjuk azt is, hogy egy másik ember meghallgatása nem merül ki az általa kimondott szavak puszta észlelésében.

70. Évelyne Bertrand-Kommer: Des yeux pour voir, SOS, Paris, 1983.
71. Marie-Claude Pfauwadel: Respirer, parler, chanter…, Hameau, Paris, 1981.
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A meghallgatás figyelmessé tesz bennünket a ki nem mondott
részletekre is, amelyeket épp a beszédszünet vagy a hanghordozás
sejtet velünk.

Sokszor nem adhatunk szebb ajándékot valakinek, mint hogy
meghallgatjuk őt. A gyerekek úgy tanulják meg kifejezni magukat, ha
meghallgatják őket, és így tanulnak meg ők is meghallgatni másokat.
Gyakran a meghallgatás a legjobb mód arra, hogy osztozzunk
valakinek a fájdalmában. Ez a legbiztosabb módszere annak is,
hogy segítsünk szeretteinknek választ találni a nehézségekre, amelyekkel szembekerülnek.

A (meg)hallás nem könnyű. Sokszor olyan szórakozottak vagyunk!
A meghallgatáshoz az is szükséges, hogy egész testünk odafigyeljen:
amikor gyermekünk mondandóját hallgatjuk és ugyanakkor nézzük
is őt, a látásunk is hasznos jelzéseket továbbít felénk, amelyek
segítségével többet is meghallhatunk a puszta szavaknál. Ha zenét
hallgatunk, sokszor behunyjuk a szemünket, hogy jobban oda
tudjunk figyelni a muzsikára. Az öt érzékszerv nevelésének nem csak a
fejlesztésükből kell állnia. Fontos, hogy támogathassa egyik a másikat,
s hogy össze tudjuk hangolni őket.
Hogy a vak emberek a hallásuk segítségével jóval nagyobb mennyiségű információt képesek összegyűjteni, mint a látók, annak oka
nem az, hogy kivételes hallással rendelkeznek, hanem egyszerűen
csak az, hogy sokkal hatékonyabban használják ki azt. Rengeteg
játék létezik, amely a gyerekeket arra ösztönzi, hogy nyissák nagyra
a fülüket: memóriajátékok, ahol különböző zajokat kell megjegyezni,
labi-rintus, ahol a bekötött szemű játékos kizárólag a hangok
segítségével tájékozódhat, „találd ki” játék ismerős vagy bonyolultabb
hangokkal stb.
De a jó halláshoz nem elég a jó fül, hiába is használjuk hatékonyan.
Mert a hallgatás nem csupán a fülünk hegyezését foglalja magában,
hanem a szívünk kitárását is – ez a „hallgat” szó jelentése a Bibliában.
„Halld, Izrael” (MTörv6,4) ezt jelenti: „Fordulj felém, nyisd ki a
szíved, hogy szavaimat tettekre válthasd!”. Így érthetjük azt is, amit
Jézus mondott: „Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten
szavát, és meg is tartják!” (Lk 11,28) Isten szavát hallgatni annyit tesz,
mint befogadni Istent magát.
Meghallgatni a testvéreinket nem csak annyiból áll, hogy befogadjuk
azt, amit mondani akarnak nekünk, hanem abból is, hogy befogadjuk
őket magukat. Minden embernek szüksége van ilyesfajta meghallgatásra. Mire valók a szavak, ha nem arra, hogy összekössék az egyéneket?
Mi a kommunikációnak létjogosultsága, ha nem vezet egységhez?

Bármekkora is a képességünk a meghallgatásra, tanuljuk meg még
jobban kibontakoztatni ezt mint Istentől ránk bízott nagyszerű
talentumot. Mindenekelőtt azonban tanuljunk meg a szívünkkel
hallgatni, ahogyan Mária tette, aki mindent meghallgatott, majd
elmélkedett felette a szívében.

Jogunkban áll, hogy önmagunk legyünk

„M

indig is akartam írni egy könyvet „A csúnyasághoz való
jog” címmel. De talán pontosabb lenne az „Önmagunkhoz
való jog” megnevezés. A közösségi élet egyik legnagyobb nehézsége,
hogy az embereket olykor arra kényszerítsük, hogy mások legyenek,
mint amik valójában. Rájuk húzunk egy ideált, amelyhez igazodniuk
kell. (…) Ha nem képesek azonosulni azzal az eszményképpel,
amelyet magunkban alkottunk róluk, attól félnek majd, hogy már
nem szeretjük őket, vagy legalábbis csalódtunk bennük. És
kötelességüknek fogják érezni, hogy álarc mögé rejtőzzenek. (…)
Soha nem fog beteljesedni a növekedésük, ha megakadályozzuk
őket abban, hogy megismerjék és elfogadják önmagukat olyannak,
amilyenek.”72 Amit Jean Vanier az egyes személyek közösségben
elfoglalt helye kapcsán hangsúlyoz, az különösen jól alkalmazható a
családra. A szeretetben való növekedés – Isten szeretetében, társaink
iránti szeretetünkben – feltételezi azt, hogy először is meg kell
tanulnunk szeretni saját magunkat: a család hivatása az, hogy olyan
kiváltságos hely legyen, ahol mindenki azt érezheti, hogy jogában áll
önmaga lenni. Csakhogy ez egyáltalán nem könnyű!
A gyerekeknek olyan nagy szükségük van a szeretet érzésére, hogy
szüleik szeretetének megszerzése végett bármire képesek, akár arra is,
72. Jean Vanier: A közösség. A megbocsátás és az ünnep helye, Vigilia, Budapest, 1995
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hogy valódi személyiségüket álarc mögé rejtsék. A mi feladatunk, hogy
megmutassuk: nincs mitől félnie; jogában áll, hogy önmaga legyen.

Nem válhatunk önmagunkká egyik napról a másikra. Különösen
kamaszkorban a személyiség zavarba ejtő módokon keresheti a maga
útját, ami meglehetősen embert próbáló lehet, főleg a környezet
számára! Ez azonban teljesen természetes. A kamasz próbálkozhat,
tiltakozhat, kritizálhat, egyik túlzásból a másikba eshet, szülei pedig
továbbra is előtte állnak, nem engedve sem a követelményeikből,
sem az irgalmukból. Persze könnyebb mondani, mint megtenni: a
kamaszok provokálásával szemben erős a kísértés, hogy a megalkuvást
nem tűrő keménység, vagy épp a demagóg engedékenység csapdájába
essünk. Bármilyen idősek is a gyermekeink, szükségük van arra,
hogy valódi felnőtteket lássanak, akik a kellő pillanatban képesek
a határozottságra, a tiltásra és követelmények támasztására. Ugyanakkor e felnőtteknek olyannak kell lenniük, mint a tékozló fiú
Atyja: mindig kitárt karral, megbocsátásra késznek. A megbocsátás
köztudomásúlag nem a hiba elfelejtését jelenti (ez egyfajta hazugság
lenne), hanem a rajta való felülemelkedést. A megbocsátás során a
szülők kinyilvánítják azt, hogy nem azonosítják gyermeküket a hibás
viselkedéssel: lehet, hogy engedetlen volt, hogy lopott vagy hazudott,
de akkor sem csupán tolvaj vagy hazudozó. A megbocsátás nem ragaszt
ilyesféle címkéket a gyerekre, amelyek – épp úgy, mint a hízelgés –
hamis képet festenek róla.

Sajnos nem vagyunk tökéletes szülők: néha olyasmit mondunk, amiről
inkább hallgatnunk kellene, és igazságtalan vagy túlzó szemrehányásokat vágunk a gyerekek fejéhez. „A szó elszáll”, tartja a
mondás, megfeledkezve arról a feszült figyelemről, amellyel a
gyerekek felénk fordulnak, hogy észrevétlenül megjegyezzék azokat
a szavainkat is, amelyeknek mi talán nem is tulajdonítottunk jelentőséget, bennük viszont mély nyomokat hagynak: ellentmondást
nem tűrő ítéletek, inkább csak haragunkban vagy fáradtságunkban
mondott, igazságtalan szidalmak, megannyi nyugtalanságot
keltő szó. „Vajon a szüleim feltétel nélkül szeretnek, úgy,
ahogy vagyok? Vagy engem is megítélnek úgy, ahogy másokkal
kapcsolatban is meg szokták tenni? Mi történik, ha csalódniuk kell
bennem?” Ne késlekedjünk a bocsánatkéréssel, ha igazságtalanok
voltunk gyermekünkkel szemben. Ragadjunk meg minden lehetséges
alkalmat arra, hogy megnyugtassuk őt és biztosítsuk szeretetünkről.
Egy gyermeknek nem szabad attól félnie, hogy méltatlanná válhat,
hiszen szülei iránta táplált szeretetét nem kell kiérdemelnie, ingyen
és feltétel nélkül kapja meg. Istentől, minden atyaság példájától
tanulhatjuk meg, miképpen szeressük a gyermekeinket: márpedig
Ő nem érdemeink alapján szeret minket, hanem végtelen gyöngédsége
és irgalma szerint. Olvassuk el újra Szent Pál szavait: „A szeretet
türelmes, (…) nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. (…) Mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1Kor 13,4-7).
A feltétel nélküli szeretet azonban nem jelenti azt, hogy akármit meg
kellene engednünk. „A szeretet az igazság győzelmében leli örömét”
– teszi hozzá Szent Pál. Hogy valóban önmagává válhasson, ahhoz
a gyermeknek őszinteségre, tehát követelményekre van szüksége.
A gyerekeknek, de még inkább a kamaszoknak útjelzőkre van
szükségük. Olyan szülőkre van szükségük, akik tudnak „igent” és
„nemet” mondani. Olyan szülőkre, akik merik vállalni a népszerűtlen
döntés kockázatát. Egy tévésorozatban mondta egy kamasz: „Apám
nem fog nekem semmit megtiltani, túlságosan szeret ahhoz, hogy ezt
tegye.” Az őt nevelő fiatalasszony pedig így válaszolt: „Nem értettél
meg semmit. Csak annak tiltunk meg valamit, akit szeretünk.”
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A megbocsátás, amely az igazi szeretet kifejeződése, lehetővé teszi
a gyermek vagy a kamasz számára, hogy félelem nélkül járja végig
azt az utat, amely valódi énjének felfedezéséhez vezet. „A férfiak és
nők valódi önazonossága (…) abban áll, hogy képesek igazságban
és szeretetben élni. Vagy még inkább az igazságra és szeretetre való
igényükben, amely az egyén életének alapvető dimenziója. Ez az
igazságra és szeretetre való igény nyitja meg az embert Isten és a
többi teremtmény felé.”73

73. I.m. 9.
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- VIII Érzelmi nevelés

ha
befejeztétek a
szerelmeskedést,
asztalhoz
ülhetünk
végre?

A valóban emberi szexualitásért

A

Családok Pápai Tanácsa érzelmi és szexuális nevelésnek szentelt
dokumentuma74 megérdemli, hogy felülemelkedjünk kissé
puritán, már-már elrettentő stílusán, és megpróbáljuk kibontani
a benne rejlő gazdagságot. A média és a társadalom által általában
kínált felvilágosítás „személytelen, felszínes, gyakran pesszimista,
(…) a gyermekek és fiatalok eltérő műveltségi és fejlődési szintjét
sem veszi figyelembe.” (1) Válaszként a a Pápai Tanács egy olyan
nevelés fontosságát hangsúlyozza, amely:
− pozitív: ez a szó fordul elő leggyakrabban a dokumentum
szövegében. A szexualitás pozitív, szép és gazdag, az öröm forrása.
„Az emberi nemiség jó: része a teremtés ajándékának, amiről
Isten látta, hogy nagyon jó.” (11) Akkor beszélhetünk tisztaságról,
ha a szexualitás jól illeszkedik a személyiség egészébe. Korántsem
tekinthetjük elfojtásnak, épp ellenkezőleg, a tisztaság a valódi
szexuális felszabadulás: „lelki erő, amely megszabadítja a szeretetet
az önzéstől és az agressziótól, (…), boldog igen az önátadás
megélésére, (…), a tisztaság harmonikussá teszi a személyiséget,
érleli, és belső békével tölti el” (16, 17).
− átfogó: „A nemiség semmiképpen sem tisztán biológiai adottság,
hanem a személyiség legbenső lényegét jelenti.” (3) A szexuálisnak
nevelést nem szabad az ember szaporodását tárgyaló biológiaórává vagy a „biztonságos szexről” szóló felvilágosítássá
egyszerűsíteni. Akár akarjuk, akár nem, testünk odaajándékozása
a szexuális kapcsolatban egész személyiségünkre kihatással
van. Nem téphetem darabokra magamat, nem választhatom
szét a testemet a lelkemtől. „Az ember szellemként a testben,
azaz testként és lélekként a személy egységében szeretetre van
hivatva” (2).
− realista: a bűn hatásaként szexualitásunk sebet kapott, a férfi és a
nő „a negatív, olykor káros és lelki sérülést okozó befolyásoknak
köszönhetően” (3) törékeny, sebezhető. A nevelőnek számolni kell
ezzel is, hogy naivitás helyett a reménység vezérelje a cselekedeteit,
mert a feltámadott Krisztus erejével felülkerekedhetünk a
74. A Családok Pápai Tanácsa: Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége, Szent István Társulat,
Bp.,1999
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rosszon. Van azonban még egy nehézség, amiről szintén nem
szabad megfeledkeznie: „Egyeseknek, akiknek környezetében
a tisztaságot megsértik és gyalázzák, talán keményen és olykor
hősiesen kell küzdeniük a tiszta életért.” (19) Gyermekeink nagy
részének is egyre gyakrabban van szüksége erre a hősiességre.
− személyre szóló: „Minden gyermek a maga nemében egyetlen és
megismételhetetlen személy, és egyéni nevelést kell, hogy kapjon.”
(65) Valamennyien jól tudjuk, hogy még egy családon belül is
minden gyermek külön egyéniség, így nem vehetjük a nevelésüket
sem egy kalap alá, külön-külön kell foglakozni velük. Egy
csoporton belül csak tájékoztatás történhet, nem valódi képzés.
Vannak dolgok, amelyekről csak négyszemközt lehet beszélgetni,
nem azért, mert szégyellnivalók lennének, hanem mert olyan
gyönyörűek és fontosak, hogy a titkos kertünkben van a helyük.
− fokozatos: „Fontos, hogy a szülők figyelembe vegyék, mi fontos
gyermekeiknek fejlődésük különböző szakaszaiban.” (77) Ezek
a szintek azonban nem mindenkinél vannak ugyanott! Nem
mindig olyan egyértelmű a helyzet, mint ahogy azt a Pápai Tanács
szavai sugallják. Elég, ha egy óraközi szünetben kimegyünk az
iskola udvarára, máris sok illúzióinkat elveszítjük az „ártatlanság
éveiről”.75 Ha „ezt a nyugodt és derűs időt semmi esetre sem szabad
szükségtelen szexuális felvilágosítással megzavarni” (78), akkor
még súlyosabb hiba lenne eltűrni, hogy belegabalyodjanak a válasz
nélkül maradó kérdéseikbe. Nekünk szülőknek kell ébereknek és
nyitottaknak lennünk, hogy a gyermekeink ne féljenek előállni
azzal, ami felkavarja és nyugtalanítja a lelküket, akkor sem, ha
olyasmiről van szó, ami „még nem nekik való”.

ÉRZELMI NEVELÉS

A család, a tisztaság iskolája

H

a létezik alaposan félreértett és nem kedvelt szó, akkor az a
tisztaság. Hol valamiféle bizalmatlanságot idéz fel a szexualitással szemben, hol az aszkézis, illetve a szüzesség szinonimájaként
használják. Egyesek idejétmúlt gondolkodásmód felelevenítésének,
mások pedig egy szűk kör számára elérhető követelménynek tartják.
Pedig „a tisztaság a szexualitás személybe integráltságát jelenti, azaz
az ember belső egységét a maga testi és lelki valóságában.
A szexualitás, amelyben az embernek az anyagi és biológiai világhoz
tartozása jut kifejezésre, akkor válik személyessé és valóban emberivé,
amikor beépül a személytől személyhez irányuló kapcsolatba, a férfi
és nő kölcsönös, teljes és időben korlátlan odaadásába. A tisztaság
erénye tehát őrzi a személy épségét és az odaadás teljességét.”76 Ami
annyit tesz, hogy valamennyien hivatottak vagyunk a tisztaságra, ezt a
hivatást azonban korunk és életállapotunk függvényében, különböző
módokon élhetjük meg.
A valódi tisztaság nem fejez ki bizalmatlanságot a szexualitással
szemben, épp ellenkezőleg: csodálatra késztet Isten műve iránt.
Férfinak és nőnek teremtett bennünket, látta, hogy ez jó, és bennünket
is az ebben rejlő szépség felfedezésére hív. A szexualitást borzasztóan
megsebezte és eltorzította a bűn, ezért hajlamosak vagyunk
megfeledkezni arról, hogy Isten úgy adta nekünk, mint az élet és a
szeretet erejét. A szexuális nevelés lényege elsősorban és mindenkor
a rácsodálkozás kell legyen: „Köszönjük, Urunk, hogy testet adtál
nekünk. Köszönjük, hogy férfinak és nőnek teremtettél bennünket.”

− családias: „A szülőknek, akik az életet a szeretet légkörében
ajándékozták és fogadták, olyan nagy nevelői erejük van, mint
senki másnak: mindenkinél jobban megismerik gyermekeiket
megismételhetetlen egyszeri voltukban, és megtapasztalják az igazi
szeretet titkát és kincseit.” (7) Ez a dokumentum leglényegesebb,
folytonosan és nagy hangsúllyal ismételt gondolata, vagyis hogy
a szexuális nevelés a szülők joga és kötelessége. Ezt a küldetésüket
pedig mindenekelőtt személyes példájukkal tölthetik be.

Hozzáfűzhetjük még azt is, hogy „Köszönöm, Uram, hogy azt akartad,
hogy lány/fiú legyek.” A nemiség sikeres beépítése a személyiségünkbe
lényegében azzal kezdődik, hogy elfogadjuk, amik vagyunk:
nemiséggel rendelkező emberi lények, és nem angyalok, lányok, és
nem fiúk (vagy fordítva). A család szerepe ebben a kérdésben perdöntő.
Hogyan is örülhetne egy lány női mivoltának, ha azt hallja, hogy
édesapja így sóhajtozik: „Annyira szerettem volna egy fiút!” Hogyan
is fogadhatná el nemiségét egy fiú, ha az édesanyja megállás nélkül
szidja az „önző férfiakat”?

75. II. János Pál: Familiaris cosortio, 37.

76. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2337. §.
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A tisztaság maga a szabadság: én döntök, nem pedig az ösztöneim
vagy a szenvedélyem. „Az alternatíva világos: vagy az ember parancsol
a szenvedélyeinek és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt
és boldogtalanná válik.”77 „Vagy mi uralkodunk a gyönyör felett,
vagy az fog uralkodni rajtunk.”78 Ez az uralom nem szerezhető meg
egyik napról a másikra: hosszú évekig tartó tanulási folyamat, amely
már igen korán elkezdődik, és életünk végéig tart. Az önuralomra
való nevelés a családi élet hétköznapjaiban zajlik: megvárjuk, míg
mindenkit kiszolgálnak, és csak utána kezdünk el enni, ahelyett, hogy
rávetnénk magunkat az ételre, elfogadjuk, hogy séta közben csak
később tudjuk szomjunkat oltani, meghatározott időben fekszünk le
és kelünk fel, és így tovább.

Gyermekeinknek soha nem látott módon van szükségük arra, hogy a
szexualitás csodáit a szeretet és tisztelet légkörében fedezhessék fel.

Az önuralomnak nem szabad merevséghez vagy képmutatáshoz
vezetnie, más szóval mindig Istenre kell támaszkodnia: a tisztaságot
nem szerezhetem meg a saját erőmből, csakis Isten képes helyreállítani
személyiségem bűntől megtépázott egységét. A tisztaságot a szeretet
alázatában élhetjük meg. Nem valamiféle teljesítményt kell elérni,
még kevésbé páncélt növeszteni, hiszen a tisztaság épp a szeretetre
való felszabadulást jelenti. Mindvégig meg kell őrizni az irgalmasságba vetett megingathatatlan bizalmat, amelynek köszönhetően
„valamennyi hibánk csak egy még mélyebb szeretet felé lendít
tovább”79.
„Az önuralom az önátadáshoz van rendelve”80 mind a házastársi
kapcsolatban, mind a szerzetesi életben, de még a barátságban is.
Egyedül a tisztaság teheti a baráti kapcsolatokat békéssé, boldoggá és
gyümölcsözővé (különösen akkor, ha fiú és lány közötti barátságról
van szó). Megdöbbenéssel halljuk már az óvodások szájából is, ahogy
a „szerelmükről” beszélnek. Ha még csak négy vagy öt évesek, akkor a
dolognak nincs szinte semmilyen következménye. Kellő jelentőséget
kell azonban tulajdonítanunk neki, mert e kifejezések általánossá
vagy elcsépeltté válása egy olyan társadalom lelkiállapotát tükrözi,
ahol a szexualitás az engedékenység rabságában nem mindig (vagy
nem sokszor!) nyilvánul meg egészen emberi módon.
77. I.m. 2339.
78. Pascal Ide: Construire sa personnalité, Sarment/Fayard, 1991.
79. Guy de Larigaudie: Étoile au grand large, Seuil, 1949.
80. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2346. §.

- 146 -

Az élet népe

„A

z élet népe és az életet szolgáló nép vagyunk”81 – mondta II.
János Pál pápa az egyházról, hangsúlyozva, hogy e nép szívében
„nagyon fontos a család felelőssége: az a felelősség, mely természetéből – tudniillik hogy az élet és a szeretet házasságra alapozott
közössége – és küldetéséből fakad, és arra szólítja, hogy őrizze, nyilatkoztassa ki és közölje a szeretetet. (…) A család elsősorban a
gyermekek nevelésével tesz eleget az élet Evangéliuma hirdetésére
szóló küldetésének.”82 Négy fő szempontot jelölhetünk ki:
1/ Segítsünk gyermekeinknek felfedezni, hogy az emberi élet ajándék. „Az emberi élet olyan ajándék, melyet tovább kell
ajándékozni.”83 Hogyan értethetjük ezt meg a gyerekekkel?
Semmi esetre sem szónoklatokkal, hanem elsősorban személyes
példánkon keresztül. A gyerekek - anélkül is, hogy sokat beszélnénk
a témáról -, megérzik, hogy a szüleik ajándékként fogadják-e az
életet: a sajátjukat, a nekik ajándékozott gyermekekét, valamint
tágabb értelemben véve minden emberét. Persze nem kell a
fellegekben járnunk, mintha mindig minden csodálatosan könnyű
lenne: földi életünkön ott a kereszt jele; minden élet ajándék,
éspedig a lehető leggyönyörűbb, ehhez az ajándékhoz azonban
olykor kemény megpróbáltatások társulnak. Ebből pedig az
következik, hogy nagyon is realisták lehetünk az élet nehézségeivel
szemben akkor is, ha megőrizzük iránta tanúsított csodálatunkat.
„A dédnagymamám segített legjobban megértenem, hogy az élet
ajándék – meséli Ili –, számos megpróbáltatáson ment ugyan
keresztül, mégis mindig megőrizte a dicsőítés lelkületét.” És
hogy mi a titka ennek a szívbéli csodálatnak? Az önátadás: aki
szeret, aki oda akarja adni az életét, aki mások felé fordul ahelyett,
hogy a saját kis önző, didergő boldogságát dédelgetné, az fel fogja
fedezni az élet szépségét.
81. II. János Pál pápa Evangelium Vitae kezdetű enciklikája, 1995, 78.
82. I.m. 92.
83. I.m. 92.
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2/ Hitelesen neveljük gyermekeinket a szexualitásra és a szerelemre.
„A nemiség vulgáris alulértékelése azon fő okok egyike, melyek
a születő élet megvetéséhez vezetnek: csak az igaz szeretet tudja
megőrizni az életet. Nem bújhatunk ki tehát a kötelezettség
alól, hogy a serdülőknek és ifjaknak hiteles nevelést nyújtsunk a
nemiségről és a szerelemről, olyan nevelést, mely magában foglalja
a tisztaságra nevelést is.”84 Ez a feladat elsősorban a szülőkre
hárul, olykor azonban más nevelők is kiveszik belőle a részüket.
Ne felejtsük el, hogy a kamaszok több időt töltenek házon kívül,
mint az otthonukban, és a családon kívülről érkező befolyások
erősen hatnak rájuk. Nem kell bánkódnunk emiatt, hiszen így
van rendjén, inkább éberen és tevékenyen dolgozzunk azon,
hogy az iskolák (kiváltképp a katolikus iskolák) és a különböző
ifjúsági mozgalmak szintén e „hiteles nevelésnek” szellemében
működjenek, ahol a tisztaságot nem idejétmúlt kényszernek
ábrázolják, hanem mint a szabad, méltó és felelősségteljes, vagyis
teljességgel emberi szexualitás megélésének egyetlen eszközét.

és a népszerűtlenségtől – ismétli a Szentatya –, amikor elutasítunk
minden áruló kompromisszumot és kétértelműséget, melyek hozzáalakítanának minket e világ gondolkodásához. A világban kell lennünk,
de nem a világból valóknak, azzal az erővel, melyet Krisztustól kapunk,
aki halálával és föltámadásával legyőzte a világot.”88

3/ Segítsünk gyermekeinknek megérteni a szenvedés és a halál
értelmét. „A szenvedés önmagában ugyan rossz és próbatétel, de
mindig a jó forrásává válhat.”85 Természetesen szeretnénk őket
megvédeni a szenvedéstől, de ez nem sikerülhet. A küldetésünk
ezért abban áll, hogy a segítségünkkel felfedezhessék, hogy a
szeretet minden szenvedésbe titokzatos, de valódi termékenységet
tud vinni – ha a Megfeszítettre tekintünk, megértjük ezt –, a halál
pedig „egészen más, mint egy reménytelen esemény: a létezés
kapuja, mely az örökkévalóságra nyílik.”86
4/ Imádkozzunk családban. Először is dicsőítsünk, mert ebben az
imádságban tud megújulni bámulatunk az élet ajándéka előtt.
Azután végezzünk közbenjárást, mert „sürgetően szükségünk
van az életért szóló nagy imádságra szerte az egész világon. …
a megszokott és külön ezért mondott imádságokban szálljon föl
Istenhez, az élet Teremtőjéhez és szerelmeséhez a buzgó kérés.”87
És mindezek során őrizzük meg bizalmunkat. „Ennek az Evangéliumnak hirdetése közben nem kell félnünk az ellenségeskedéstől
84. I.m. 97.
85. I.m. 67.
86. I.m. 97.
87. I.m.100.

Kamasz-szerelmek

„E

lőbb vagy utóbb mindannyian szembesülni fogunk az
együtt-járás jelenségével a kamaszoknál, ami természetesen
különbözik az élettársi kapcsolattól – állapítja meg egy olvasónk –, de
mi a helyes reakció ilyenkor a szülőtől vagy hozzátartozótól? Anélkül,
hogy túldramatizálnánk a helyzetet, vajon úgy kell felfognunk, hogy
a gyerek ezáltal elindul a lejtőn lefelé, vagy csupán megteszi első
lépéseit a fiatalok világába? A környezetünkben mindenfajta reakcióra
van példa: a teljes elutasítástól kezdve, amikor a szülők hallani sem
akarnak a dologról (kockáztatva azt, hogy ezután már nem lesz mit
hallgatniuk a gyereküktől), a fenntartás nélküli elfogadásig vagy
akár a kezesség vállalásáig. Nagyon szeretném megismerni az Ön
véleményét is.”
Hogyan viszonyuljunk keresztény szülőként a kamaszok „együttjárásához”?
Az ember személyisége egységet alkot, a test és a lélek elválaszthatatlanul összetartoznak. „Az ember mint megtestesült szellem, azaz
testben megnyilvánuló lélek és halhatatlan szellemmel áthatott test,
a maga összetett voltában kapja a meghívást a szeretetre. A szeretet
az emberi testet is magába foglalja, s az részesévé válik a szellemi
szeretetnek.”89 Vagyis nem szabad próbaképpen szeretni, nem szabad
játszani a szerelemmel. Akár tetszik, akár nem, az együttjárás szerelmi
játékában az egész személyiség érintve van.
Még ha az együtt járás eleinte nem is több egyszerű flörtnél,
általában nem marad ennyiben, hiába gondolják így a naiv kislányok,
akik többnyire nincsenek tudatában annak, hogy milyen hatást
gyakorolnak akarva-akaratlanul a kedvesükre, amikor gyengéden a
88. I.m. 82.
89. II. János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítása, 1982, 11.
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karjukba zárják őt. A jegyesek (akik igazán azok, mert tisztaságban
élik meg a jegyességet) tudják a legjobban, mennyire óvatosnak,
sőt hősiesnek kell lenniük ahhoz, hogy „ne üljék meg a Húsvétot
Nagyböjt előtt”, és megmaradjanak a kézfogásnál, amikor a testük
már a teljes egyesülést követelné.

Bizonyos értelemben véve tehetetlenek vagyunk. Amikor a gyerekek
még kicsik voltak, könnyebb volt a helyzet – legalábbis látszólag. Fizikai
és erkölcsi értelemben egyaránt meg tudtuk fogni a kezüket, hogy a
jó útra vezessük őket. Megbíztak bennünk: ha a papa vagy a mama
azt mondta, akkor az úgy volt, és úgy volt jól. Be kell látnunk, hogy
a kamaszkorba érkezőkkel teljesen másképp mennek a dolgok. Persze
most is támaszthatunk követelményeket, de ezek csak külsőségekre
szorítkozhatnak: a családi élet vagy az iskolai munka szabályainak
betartására. A többi egyre inkább kicsúszik a kezünk közül, egyenes
arányban kamasz gyermekünk növekedésével.

A testünket csak a szívünkkel együtt adhatjuk oda, még akkor is, ha
védekezünk is ez ellen. Megfogjuk egymás kezét, csókolózunk, aztán
ágyba bújunk egymással (csak egyszer, hogy kipróbáljuk) – és egy
napon elválnak útjaink. És ez fájdalmas, nagyon is fájdalmas, akár
egy válás. Hiszen házasság vagy sem, kamaszkor vagy sem, a testek
megpecsételték szövetségüket, majd ez a szövetség összetört. Még
a legfásultabb, leginkább szkeptikus emberek sem tudják teljesen
színlelni az önátadást: amikor odaadják a testüket, kicsit, nagyon
vagy épp szenvedélyesen átadják a szívüket is. A szakítás fájdalmas,
és annál is komolyabb károkat okoz, mivel ezeket látszólag senki
nem veszi túl komolyan, kiváltképp a felnőttek körében. Hány fiú
és lány lépi át a felnőttkor küszöbét ezektől a sorozatos szakításoktól
megsebezve! Néha olyannyira megcsömörlenek az élettől, hogy úgy
gyűjtik a skalpokat, mintha azon akarnának bosszút állni, aki annak
idején kilépett a szerelemnek érzett együtt járásból.
A kamasz-szerelem tehát nem veszélytelen dolog. Semmi köze a
kötelező vagy elmaradhatatlan beavatási szertartásokhoz. Természetes, hogy a kamasz keresi önmagát, tapogatózik, próbálgatja a
vonzerejét. Az viszont rajtunk, szülőkön, nevelőkön áll, hogy segítsük
őket szabadnak maradni a „nagybani” szerelemre. Ezért olyan
pótolhatatlan a jelentősége a kamaszkorból épp csak kinőtt fiatalok
tanúságtételének: felbecsülhetetlen támogatást nyújthatnak azok az
ifjúsági mozgalmak vagy nyári táborok, ahol a serdülők olyan fiatalok
irányítása alatt lehetnek, akik alig idősebbek náluk, akik ugyanazokkal a nehézségekkel találkoznak, és akiknek szívében ugyanolyan
vágyak lakoznak.
De mit tegyünk, ha a kamaszok nem hajlandók meghallgatni idősebb
társaikat sem? Hogyan viselkedjünk, ha azt látjuk, hogy rossz útra
készülnek térni? Maradjunk hajlíthatatlanok? Vagy engedjünk az
elveinkből?
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Nincs értelme homokba dugnunk a fejünket. Naivitásunk vagy
büszkeségünk oda vezethet, hogy szemet hunyunk, elutasítjuk, hogy
meglássuk és meghalljuk azt, ami a környezetünkben élők számára
általában egészen nyilvánvaló. Amíg abban a hiszemben vagyunk,
hogy minket nem érhet baj („A gyerekeink jó iskolába járnak,
cserkészvezetők, minden évben elzarándokolnak Lourdes-ba, részt
vesznek az ifjúsági találkozók szervezésében” stb.), amíg mások felett
ítélkezünk (a farizeus és a vámos példázatára emlékeztető módon),
addig el sem fogjuk tudni képzelni, hogy a mi gyerekeink is letérhetnek
a jó útról. Ők pedig úgy látják, hogy annyira nem állunk a valóság
talaján, hogy erről a témáról egyszerűen képtelenség beszélni velünk.
A rejtetten kifejezett S.O.S. kiáltásaikra nem kapnak választ, mert
már nem vagyunk azonos hullámhosszon.
Az azonos hullámhossz megtartása lényeges pont. Semmi
esetre sem jelent jóváhagyást vagy kezességvállalást. De hogyan
kommunikáljunk egymással, ha a szülők és a kamaszok adó-vevője
már más-más frekvencián működik? Ha olyan rádióállomást
szeretnénk fogni, amelyiknek gyenge vagy zavart az adása, nagy
türelemre és figyelemre van szükségünk: úgy állítjuk be az antennát,
hogy a lehető legerősebben tudja fogni a hullámokat, és csak finoman
mozgatjuk az állomáskeresőt, nehogy átugorjuk a keresett adót. Így
kell tennünk akkor is, ha azt a hullámhosszat akarjuk megtalálni,
amelyiken keresztül kapcsolatot létesíthetünk a kamasszal. Még ha
a viselkedésével, túlérzékenységével és hirtelen hangulatváltásaival
minduntalan az adás zavarására törekszik is, még ha recsegések,
sercegések akadályozzák is a hullámokat, a türelem és az odafigyelés
segítségével végül létre fog jönni a kapcsolat.
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Ha azt akarjuk, hogy meghallgassanak bennünket, akkor nekünk
is a meghallgatással kell kezdenünk. A meghallgatás pedig nem
jóváhagyást jelent, hanem befogadást. A meghallgatás a szeretet
kimutatásának egyik legkézzelfoghatóbb (és egyúttal legnehezebb)
módja, amely magában foglalja a másik elfogadását olyannak,
amilyen, mindenkor a rendelkezésére állva. Afelől biztosak lehetünk,
hogy kamasz gyerekeinknek nem feltétlenül van szükségük arra,
hogy bennünket hallgassanak, de mindegyikük szomjazik a figyelemre, még a legcsöndesebbek és a legvisszahúzódóbbak is. Ha csak
ritkán fejezik ki magukat, annak oka nem lehet-e éppen az, hogy oly
nagy szükségük van az odafigyelésre és a megértésre, hogy a csalódástól
való félelmükben inkább hallgatnak?

hitetlenkedve fogadott tisztaság melletti kiállás olyan meghatározó
tanúságtételnek? „A Rennes-i egyházmegye 1990 augusztusában
zarándoklatot szervezett Lourdes-ba – meséli Jullien bíboros Úr
– mintegy nyolcszáz, 18-28 éves fiatal számára. Körülbelül ötszázan
vettek részt egy az érzelmekről és a szerelemről szóló előadáson,
amelynek során egy jegyességben élő lány arról beszélt, hogy mit
jelent számára a szüzesség megőrzése egészen a házasságig. Tanúságtételének fogadtatása rend-kívüli megdöbbenést keltett.”91

Miután meghallgattunk, merjünk beszélni is. Találjuk meg a
megfelelő szavakat ahhoz, hogy újra és újra nyugodtan elmondhassuk, miben hiszünk és mit szeretnénk, kijelölve a vonatkoztatási
pontokat és megnyitva az utat gyermekünk előtt. Ez azonban
olykor (sokszor!) nem könnyű. Először is azért, mert előfordulhat,
hogy ifjú beszélgetőpartnerünk nem mutat nagy hajlandóságot
a meghallgatásunkra, azután azért, mert tartunk tőle, nehogy
tartósan magunk ellen fordítsuk őt, végül de nem utolsósorban
pedig azért, mert mi magunk sem látunk egészen tisztán ezekben a
kérdésekben. Szülői hivatásunk mindennek ellenére arról szól, hogy
követelményeket támasszunk, és hogy megmutassuk a csúcsra vezető
utat. Határozottságunk – ha nem jár merevséggel és hajlíthatatlansággal – olyan biztos támaszt nyújt az ifjú számára, amelyre
építkezhet – még ha ez az építkezés eleinte ellenkezéssel történik is.
Ezt persze könnyű mondani… de annál nehezebb megélni nap mint
nap a kamaszokkal vívott összeütközések közepette, akik tapogatózva,
gyakran épp a rossz irányban keresik az utat a szabadságuk felé.

A jegyesek, az igazi szerelem tanúságtevői

Egy Isten nélküli világban a jegyesek azt hirdetik, hogy szerelmük
Isten ajándéka. Amikor úgy döntenek, hogy megvárják a házasságot
azzal, hogy hitvesek módjára egymásnak adják magukat, elismerik,
hogy a házastársi szeretetet nem két, hanem három személy éli meg: a
házaspár két tagja és Isten. Ezáltal úgy fogadják társukat, mint Isten
ajándékát: a jegyesek azért várják meg a házasságot azzal, hogy
egymásnak adják magukat, mert mindenekelőtt Istentől szeretnék
megkapni egymást. Tudják, hogy szerelmüknek nem csupán
horizontális, hanem vertikális síkja is van, amely Istentől indul, és
Őhozzá vezet.
Egy olyan világban, amely mindent azonnal akar, a jegyesek
tanúságot tesznek a várakozás értékéről. Hamar munka ritkán jó,
tartja a mondás. Egy örökre szóló nagy szerelem nem lehet azon
nyomban a miénk, miként egy jól megépített ház, ahol már semmi
más dolgunk nincs, mint felfedezni minden kis zugot, majd nézni,
ahogy lassanként rongálódik. A nagy szerelem olyan, mint egy épülő
ház. Köztudott, hogy egy épület stabilitását elsősorban az alapozás
biztosítja. A jegyesség az alapozás időszaka: még nem látjuk magát a
házat, még nem lakhatunk benne, de ekkor folynak a legjelentősebb
munkálatok. A házasság előtti együtt élés ezzel szemben olyan, mint
sebtében megépíteni egy-két szobácskát, hogy a lehető leghamarabb
beköltözhessünk, nem fordítva időt az alapok kiásására.

ire szolgál manapság az eljegyzés?90 Miért döntenek úgy egyes
fiatalok az árral szemben, hogy együttélés nélkül fognak felkészülni a házasságra? És miért számít ez az olykor gúnyosan vagy

Egy olyan világban, amely a gyönyöröket hajszolja, a jegyesek az
örömre vágynak. „A gyönyör a test ünnepe. (…) Az öröm a szív és a
lélek ünnepe. Ragyogó, gyorsan terjed, és tartós. (…) A házasságon
kívüli nemi kapcsolat fizikai értelemben nagyon is kielégítő lehet,
mégis embertelen, mert pusztán a testre korlátozódik, vagy még inkább

90. Pontosítunk, jelen esetben a keresztény jegyességre gondolunk, amely a házasságra való
felkészülés idejét takarja, szexuális egyesülés nélkül.

91. Monseigneur Jullien: Demain la famille, Mame, Paris, 1992.

M

- 152 -

- 153 -

HIT A CSALÁDBAN

ÉRZELMI NEVELÉS

a húsra, mert a test túlmutat a testen. Bőven tartogathat gyönyöröket.
És örömöt? A nemiség efféle elembertelenítése tulajdonképpen visszafejlődés, spirituális értelemben véve pedig bűn.”92 Mindannyian
tudjuk, hogy az ünnep nem feltétlenül örvendetes esemény: vannak
szomorú, elrontott ünnepek is. Így van ez akkor is, ha a gyönyört nem
személyiségünk egységében éljük meg. A jegyesek azt akarják, hogy az
ünnepük örvendetes legyen.

sem bíráskodhat! Egy párkapcsolat Isten szeme előtt bontakozik ki, és nem létezik olyan végzet, amely két emberi
lényt arra ítélhetne, hogy ne tudják szeretni egymást. Talán azt
hiszi, hogy mindenki első pillantásra megtalálja a szíve választottját?
A szerelmet a kamaszkorban kell megélni és megtanulni.”

A kommunikáció világában a jegyesek az egység után áhítoznak. A
kommunikáció csatornái sosem látott mértékben szaporodnak és
bővülnek. De mire jó a kapcsolatteremtés, ha a kommunikáció nem
vezet el végül egységhez? A valódi kommunikáció kialakítása időt,
bizonyos fokú távolságtartást és kellő tiszteletet kíván. „Ha túl korán
akarja magáénak tudni a testiséget, a bimbózó szerelem paradox
módon saját sivárságát fogja leleplezni. A sietség a szexuális élet
területén a szerelem, a beszélgetés, a képzelőerő szegénységére utalhat.
Sok időt kell szánni arra, hogy megszelídítsük egymást.”93
„Hiába ad neki hangot jól érthető módon, az Egyháznak a szerelem
és a család nagyszerűségéről mondott szavai nem jutnak el a mai
kor emberéhez, ha csupán csak szavak maradnak. Az evangélium
dinamikája mindig azt feltételezi, hogy az igéket jeleknek is kell
kísérniük. Ezért van az embereknek minden korábbinál nagyobb
szükségük a prófétákra, vagyis olyan férfiakra és nőkre, akik hétköznapi
életük során egészen egyszerűen bebizonyítják, hogy a szerelem és
a család keresztény értelmezése nem fenyegetést jelent emberségük
kiteljesedésére nézve, hanem épp ellenkezőleg, beteljesíti és
átlényegíti azt.”94 A jegyesek pedig minden kétséget kizáróan e
próféták soraiból valók, akikre oly nagy szüksége van a világnak.

Jegyesek vagy élettársak?

A

fenti elmélkedésben szerepel egy mondat, amely különösen
is megbotránkoztatta egyik fiatal lány olvasónkat: „az igazi
jegyesek azok, akik tisztaságban élik meg a jegyességüket”. Felháborodva írja: „Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Senki
92. I.m.
93. Jacques Lacourt: Aimer, Droguet et Ardant, Paris, 1993.
94. Mgr Jullien: i.m.
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A mai nyelvben a „jegyes, jegyesség” szó elveszítette eredeti értelmét.
A jegyesek közül a legtöbben már együtt élnek, és ha egy fiú úgy
mutat be egy fiatal lányt, mint a jegyesét, akkor szinte minden
esetben az élettársáról van szó. Ez nem ítélet akar lenni, hanem puszta
ténymegállapítás. Kortársaink nagy többsége számára a jegyesség az
együttélés házasságot megelőző időszakát jelenti, sőt sokan már el
sem tudják képzelni, hogy a jegyesek a testi kapcsolat kialakításával
megvárhatják a házasságot. Mindenféleképpen pontosítanunk kell
tehát, hogy mit értünk „jegyesség” alatt.
Ha azt mondjuk, hogy azok az „igazi jegyesek”, akik tisztaságban
élik meg a jegyességüket, ez még nem jelenti azt, hogy az élettársi
kapcsolatban élő jegyeseket arra ítélnénk, hogy „ne tudják szeretni
egymást”. Egyszerűen arról van szó, hogy visszaadjuk a szavak eredeti
jelentését, hogy a jegyesség újra megkaphassa teljes tartalmát. A
házasság szentsége szempontjából a jegyesség egy jól meghatározott
valóság, amelynek semmi köze a fiatalkori együttéléshez, az élettársi
kapcsolathoz vagy a próbaházassághoz. Ha a jövendőbeli házasok
az esküvőt megelőzően az együttélést választják, az sem zárja őket
semmiféle „végzetszerűségbe”, hiszen Isten irgalma sohasem zárja
be a bűnöst a bűnébe. De legyen merszünk kimondani az általános
vélekedés ellenében is, hogy a házasság előtti együttélés nem előny,
hanem éppenséggel hátrány.
Miért kell várni az együttéléssel az esküvőig? Hisz minden szerelmes
jól tudja, hogy a szív egysége valósággal követeli a testi egyesülést
is: miért fosztanánk meg magunkat ettől az egységtől, ha egyszer
szeretjük egymást? Erre azt válaszolhatjuk: mert Isten így akarja. Ez
a válasz szükséges és elégséges azok számára, akiknek legfőbb vágya
az, hogy „legyen meg az Ő akarata, amint a mennyben, úgy a földön
is”. Isten akaratának keresése pedig nem akadályoz meg abban,
hogy egyúttal keressük a megértését is - ha másért nem is, hát azért,
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hogy világosabban lássuk: Isten akarata mily mélységesen az ember
boldogságának kiteljesítésére irányul!

mint valami kiszámolót, kitörő nevetés és huncut pillantások kíséretében. Tíz évvel később azonban egészen más a helyzet, és margarétával vagy anélkül, a „szeret, nem szeret” ismételgetése minden, csak
nem ártatlan játék. A nyári szünet ebből a szempontból különösen is
veszélyes időszaknak számít! De vajon örüljünk neki, nyugodjunk
bele, vagy aggódjunk miatta? Vajon rossz dolog a flört, vagy pedig
elkerülhetetlen lépcsőfok?

„A test átadása a nemi egyesülésben az egész személy odaadásának
reális jele.”95 Ha a teljes és végérvényes önátadás feltételei nincsenek
együtt – márpedig a házasságon kívül nem is lehetnek –, akkor a test
átadása a nemi kapcsolatban hamissá és mély jelentésétől megfosztottá
válik. Ráadásul „a túl korai szexuális viszony meggyengíti a pár
kapcsolatát már abban a pillanatban, amikor azt gondolják, hogy épp
megalapozzák azt. (…) Bármilyen felszabadító is a szexuális együttlét,
mélységes ellentéteket rejthet, ezeket a rejtett konfliktusokat azonban
csak eltakarja, és nem oldja meg. Az önmegtartóztatás ezzel szemben
elősegíti, hogy egy mélyebb szinten, egyediségében és különlegességében találkozhassunk a társunkkal. Ha a házasság előtt távolságot
tartunk a szexuális vágy és annak beteljesedése között, akkor tér
nyílhat a beszélgetésnek, a szerelmes szavaknak, a gyöngédségnek.
Ez a távolság megakadályozza, hogy a vágyakozás szükségletté
degradálódjon, s hogy a másikat fogyasztói cikké alacsonyítsuk le.”96
Ha egy viselkedésforma közkeletűvé válik, akkor természetesnek
tekintik. Ha manapság egy jegyespár úgy dönt, hogy nem létesít
szexuális kapcsolatot, akkor kortársaik szemében rendkívül maradinak
tűnnek. Sokaknak már eszébe sem jut ez a fajta jegyesség. Mégis,
léteznek még „valódi jegyesek”, tanúságtételük pedig időszerűbb,
mint valaha. Amikor kinyilvánítják azon döntésüket, hogy a testi
egyesüléssel az esküvőig várnak, nem tartják magukat különbnek
másoknál, csak épp számot vetnek a beléjük vetett Reménységgel.
Nem egy letűnt korszak túlélői ők, hanem a szeretet civilizációjának prófétái.

Szeret, nem szeret…

B

ár az etimológusok nem értenek feltétlenül egyet a „flört” szó
eredetének magyarázatában, szívesen gondoljuk, hogy az angol
kifejezés kapcsolatban áll a régi francia, udvarlást jelentő „teszi a
szépet, virágosakat beszél” szófordulattal. „Szeret, nem szeret, szívből,
igazán…” Öt-hat évesen játékból tépkedjük így a margaréta szirmait,

95. II. János Pál pápa: Familiaris consortio, apostoli buzdítás, 80.
96. Jacques Lacourt: Aimer, Droguet et Ardant, Paris, 1993.
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Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy mi is a flört. A szavak valóságos
kelepcék, hiszen jelenthetnek bármit és mindent. A tizenöt éves
Laura csak mosolyog szülei naivitásán: „Azt hiszik, hogy „szórakozni
menni” olyasmit jelent, mint moziba menni egy barátunkkal. Nem
is sejtik, hogy ha azt mondjuk, Nati szórakozni megy Jánossal,
akkor az azt jelenti, hogy lefekszenek egymással.” Pali viszont épp
azon háborog, hogy „A szüleim mindig csak „arra” gondolnak. Ha
el szeretnék menni valahová egy lánnyal, rögtön azt képzelik, hogy
ágyba akarok bújni vele. Ha bemutatom nekik egy barátnőmet, azt
a következtetést vonják le belőle, hogy biztos a szeretőm. A flört az ő
értelmezésük szerint okvetlenül szexuális kapcsolatot jelent.”
A szavakon túl a flört fogalma a pszeudo-szerelmi kapcsolatok széles
skáláját öleli fel: játszani a szerelemmel, úgy tenni, mintha szerelmesek lennénk, vagy akár azt hinni, hogy tényleg szeretjük egymást,
de nem fektetni időt a szerelem megerősítésébe, megérlelésébe; túl
gyorsan, túl korán túl messzire menni. Egyesek csak azért szednek
fel valakit, hogy a vonzerejüket próbálgassák, vagy hogy hatalmat
gyakoroljanak; mások azért engedik, hogy felszedjék őket, mert
szomjaznak a szeretetre, vagy mert félnek, nehogy olyan rondaságnak
tűnjenek, aki senkinek sem tetszik. A flörtök némelyike plátói
marad, mások előbb-utóbb szexuális kapcsolatba torkollanak.
Mindegyikben közös azonban, hogy a szerelmet – még ha nem is
tudatosan –, de csupán utánozzák, vagy pedig játékként és nem
kötelezettséget jelentő önátadásként élik meg.
Hogyan különböztethetjük meg a flörtöt a valódi szerelemtől?
Bizonyos esetekben a dolog egyértelmű: a flört mindkét fél számára
csak puszta időtöltés, szórakozás, és semmi több. Csakhogy
többnyire többé-kevésbé szerelmes érzelmek is ébrednek bennük.
Jeromos valósággal gyűjti a skalpokat, rendkívül büszke, ha csinos
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lányokkal mutatkozhat. Leveszi őket a lábukról vonzerejével, remek
„szövegével”. „Nem csinálok semmi rosszat” – állítja. Hát… Biztos
benne, hogy egyik-másik hódítása nem hitte valódinak a szerelmét,
és nem sebződött meg a szíve mélyéig, amikor rádöbbent, hogy
mindez csak játék volt? Vajon jogunkban áll játszani a másik ember
szívével? A károk jelentősek, és nem jelent felmentést az áldozat
naivitása sem.
Jogunkban áll vajon puszta szórakozásból színlelni a szerelmet?
Egyes fiatalok, akik őszintén vágynak arra, hogy a testi egyesülést csak
az esküvő után éljék meg, úgy gondolják, hogy ha nem fekszenek
le egymással, akkor semmi kivetnivaló nincs abban, hogy felszednek
valakit vagy hogy kedvesük van.
El kell töprengenünk rajta, hogy az ilyesfajta kapcsolatok nem teszike lehetetlenné, hogy a fiatalok megízleljék a fiú-lány barátság igazi
gazdagságát? Vajon ha „szerelmest játszanak” - még ha nem is jutnak el
a nemi egyesülésig -, az nem sebzi meg a szívet? Végül: a testi közelség
ilyen foka vajon nem sodorja-e komoly veszélybe azt a döntést, hogy
nem létesítenek nemi kapcsolatot?
A flört hazugság. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a Szeretet
ellensége a Hazug. Mivel tudja, hogy a fiatalok valósággal szomjaznak
a szeretetre, eltéríti őket az igazi szeretettől, és a szeretet látszatával,
egyfajta hazug szeretettel csapdába csalja őket. Ez pedig ügyes húzás a
részéről, hiszen a fiatalok addig-addig tesznek úgy, „mintha”, míg végül
már nem hisznek az igazi szeretetben, és úgy érzik, hogy képtelenek
átélni a nagy szerelmet. És íme az ördögi kör: kiábrándultak,
kedvetlenek, cinikusak lesznek a szerelem színlelésétől, később
pedig beérik mű-szerelmekkel, mert képtelennek tartják magukat az
igazira.
Flörtölésre biztatni a fiatalokat annyi, mint megvetni őket; mintha
azt mondanánk, hogy úgysem képesek az igazi szeretetre. Pedig
a fiatalok a „nagy” szeretetre szomjaznak. Segítsük őket, hogy
felfedezhessék: valamennyien képesek rá! Ahogy tegnap, úgy ma
sem szabad viccelni a szerelemmel.
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– IX –
A hivatások ébredése

A család, a hivatások bölcsője

M

inden évben egy vasárnapot a hivatások világnapjaként
ünneplünk. Ez a nap meghívás, hogy imádkozzunk azokért,
akiket Isten a szerzetesi életre, különösképpen pedig a papságra
hív, de egyúttal jó alkalom arra is, hogy elgondolkodjunk saját szülői
hivatásunkon: hogyan segíthetjük gyermekeinket, hogy meghallják
Isten hívó szavát, és hogy válaszolni tudjanak rá?
Mindig Isten az, aki hív. De ez a hívás olyan szerény, mint „a koldus
kopogása az ajtón”. Ahhoz, hogy a gyermekeink képesek legyenek
meghallani Isten hívását, a figyelmüknek arra a kérdésre kell
összpontosulnia, hogy vajon mi Isten szeretetének terve az életükkel.
Ha a saját terveink szerint próbáljuk nevelni őket, ilyenformán:
„Azt szeretném, ha orvos lennél… ha továbbvinnéd a gazdaságot…
ha férjhez mennél”, akkor azokhoz a rádióállomásokhoz fogunk
hasonlítani, amelyek zavarják a kisebb teljesítményű adók által
kibocsátott jeleket. Megakadályozzuk őket abban, hogy észrevegyék,
mit kér tőlük Isten.
Isten terve szeretet-terv. Isten szeretettel hív bennünket, és mi szeretettel válaszolunk neki. A család az a kiváltságos és pótolhatatlan közeg,
ahol feltárulhat előttünk a szeretet nagysága. Azt, hogy a szeretet nem
pusztán meghatározhatatlan, többé-kevésbé mulandó érzelem, hanem
szabad, önkéntes, igényes lépések sora, mely végigkíséri életünket, és
egész lényünket áthatja: szívünk, értelmünk és testünk egyaránt részt
vesz benne, úgy értjük meg - nem csupán értelmünkkel, hanem egész
lényünkkel –, ha látjuk szüleink hűséges szeretetét, és ha nap mint
nap meg kell felelnünk a testvéri szeretet követelményeinek.
Isten arra hív bennünket, hogy szabadon válaszoljunk neki. Nem
kényszerből leszünk papok vagy szerzetesek, hanem szabadon
meghozott személyes döntésünk eredményeként. Isten nem
rabszolgákat szeretne, hanem fiakat. Szabadság nélkül nem létezik igazi
szeretet. A szabadságot azonban nevelni kell. „A személy azáltal valósul
meg, hogy az igazságban gyakorolja a szabadságot. A szabadság nem
jelenthet képességet bármi megtételére, mert jelentése önajándékozás.
Mi több: az ajándékozás belső fegyelmezettségét jelenti. Az ajándékozásba nemcsak az ajándékozó szabad kezdeményezése van
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beleírva, hanem a „kell” dimenziója is. Mindez megvalósul a
„személyek közösségében”. S már benn is vagyunk minden család
szíve közepében.”97

Miért ne lehetne a mi fiunkból is pap?

A jó pap elsősorban olyan ember, aki szilárd alapokon áll. Persze
Istennek semmi sem lehetetlen, a kegyelem olykor csodálatos módon
bontakozik ki kevésbé szilárd, akár teljesen kiegyensúlyozatlan
személyiségekben, ahogyan a száraz talajon is csodálatos virágok
nyílhatnak. De a jó kertészek tudják, hogy minél jobb a föld, annál
jobb a termése. Isten vet, de mi készítjük elő számára a talajt. Ha
a föld zsíros, jól megmunkált, megdolgozott, a magoknak minden
esélyük meglesz rá, hogy százszoros termést hozzanak.
A jó pap örül, hogy férfinak született. Amint a jó apáca is örül női
mivoltának. Nem félelemből vagy a nemiségünk elutasítása miatt
szenteljük Istennek az életünket az önkéntes cölibátusban. Épp
ellenkezőleg, minél jobban megértjük a szexualitás szépségét Isten
tervében (ami nem korlátozódik a nemi kapcsolatra), annál inkább
megérezzük a megszentelt élet nagyszerűségét. A család szerepe ezen
a területen meghatározó.98 Egy apáca írja: „Amikor kamaszkoromban
láttam a szüleim tanúságtételét a szeretetről és a gyöngédségről, úgy
találtam, hogy a házasság nagyon szép és jó dolog. Sokat beszélgettünk
családunkban a szerelemről és a szexualitásról.”
„Megköszönjük az Úrnak, hogy azt akarta, hogy szolgái legyünk
– írja II. János Pál pápa pappá szentelésének ötvenedik évfordulója
alkalmából –. Hálásak vagyunk az embereknek is: elsősorban azoknak,
akik segítségünkre voltak, hogy elérjük a papságot, s azoknak, akiket
az isteni Gondviselés hivatásunk útján mellénk állított. Köszönetet
mondunk mindenkinek, elsősorban a szüleinknek, akiket Isten
rendkívül gazdag ajándékként adott nekünk: a tanításnak és jó
példának micsoda gazdagságát közvetítették felénk!”99

97. II. János Pál pápa Levele a Családokhoz; 1994-ben, a Család Évében
98. Vö. Pour une sexualité vraiment humaine, p. 139.
99. II. János Pál pápa levele a papokhoz 1996. nagycsütörtökén, aranymiséjének évében
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sten az, aki esetleg a papságra hívja valamelyik fiunkat. De az is kell,
hogy lehetőséget adjunk arra, hogy fiunk meghallja ezt a hívást és
válaszoljon rá.
Igazán szeretnénk, hogy legyenek papok? Ha nagyvárosban élünk,
valószínűleg nem szenvedünk kifejezetten a paphiánytól. De
nyaralásaink alkalmával talán megérezhettünk már valamit azokból
a nehézségekből, amelyekkel elsősorban a vidéki plébániák közösségeinek kell szembenézniük. Persze vannak ennek pozitív következményei is, különösen arra nézve, hogy a laikusokat teljesebb
részvételre ösztönzi a keresztségben, illetve a bérmálkozásban vállalt
kötelezettségeik gyakorlásában. De bármilyen szakavatott és elhivatott
módon teszik is ezt, a papot soha nem tudják helyettesíteni. A pap
távollétében végzett legszebb és leglelkesítőbb vasárnapi istentisztelet
sem ér fel soha még a legszegényesebb szentmisével sem.
Készek vagyunk-e elfogadni, hogy az Úr egyik – vagy akár több –
fiunkat a papságra hívja? Elég nagy bennünk a bizalom, hogy elhigygyük: a kellő pillanatban Isten meg fogja adni a szükséges kegyelmet
ahhoz, hogy neki ajánljuk fiunkat e felajánlás minden örömével, s
egyúttal az elszakadás fájdalmával? Vajon a teljes nyitottság lelkületével
tekintünk-e gyermekeink jövője elé, valóban a legjobbat akarva
számukra – vagyis Isten akaratának beteljesülését akkor is, ha az nem
feltétlenül (sőt többnyire nem) vág egybe a mi szempontjainkkal?
Gyermekeink akkor tudnak szabadon válaszolni Isten hívására, ha
semmilyen értelemben sem nyomja őket emberi törekvéseink súlya.
Akit abban a szellemben neveltek, hogy apját kövesse a pékmesterségben, az valószínűleg nem szeretne csalódást okozni a szóban
forgó apának. Másfelől az sem helyénvaló, ha oly módon kívánjuk,
hogy a fiunk pap legyen, hogy állandóan ismételgetjük neki: „Mindig
arról álmodtam, hogy legyen egy pap fiam!”, hiszen ez akár súlyosan
meggátolhatja gyermekünk döntési szabadságát.
Az Úr hív, de az ember válaszol. Más szóval az Úr veti el a papi
hivatás kicsiny magját, de a földet nekünk kell megmunkálnunk,
hogy a mag kihajthasson, és a lehető legjobb feltételek mellett
növekedhessen, majd gyümölcsöt hozzon. Szülői hivatásunk lényege
- 163 -

HIT A CSALÁDBAN

ebben áll: nevelőként olyanok vagyunk, mint a kertészek, akik
felszántják a földet, szellőztetik, megtrágyázzák, kiirtják a gyomot,
eltávolítják belőle a köveket és elpusztítják a férgeket. Ami lefordítva
mindazokra a konkrét dolgokra vonatkozik, amelyek gyermekeink
épülésére szolgálnak. Az Egyháznak olyan papokra van szüksége,
akik valódi, szilárd lelkű, kiegyensúlyozott felnőttek, kibontakozott
nemi identitással, készen arra, hogy egy olyan világban éljenek, amilyenben élünk. A kegyelem nem törli el a természetet: a holnap
papjait nevelni nem csupán annyiból áll, hogy imádkozni tanítjuk
őket. Gerincet is adnunk kell nekik, vagyis jól felépített emberekké
kell tennünk őket.
Hogyan beszélünk a családban a papságról? A gyerekek, még a
legkisebbek is, figyelik és megjegyzik mindazt, amit mondunk,
különösen a családi asztal körül folyó, ártatlannak tűnő beszélgetések
során. Egy katolikus családban elég gyakran előfordul, hogy a
plébánosról vagy egy másik papról beszéljenek, de távolról sem
mindig pozitív értelemben. A klérussal szemben támasztott jogos
követelményeink gyakran öltenek testet többé-kevésbé heves
bírálatokban: „Így kéne csinálniuk, amúgy kellett volna tenniük…”
Hogyan is ébredhetne fel fiaink szívében a papság iránti vágy,
ha a családban állandó szidalmakkal illetik a papokat? Miért akarnának papok lenni, ha azzal töltjük az időnket, hogy siránkozunk az
Egyház sebei és a papság nehéz élete felett, megfeledkezve arról, hogy
a papi hivatás (a többi hivatáshoz hasonlóan) a boldogságra szól?
Bízzuk mindezt imában az Úrra! Ha nem is ment fel bennünket a
cselekvés alól, az imádság akkor is elsődleges fontosságú marad.
Maga Isten tanít meg bennünket arra az Ő csöndes nyelvén, hogy
milyen papokat szeretne látni Egyházában: bizonyosan szent papokat,
de kiket és hányat? Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Nem a
mennyiség a lényeg, hanem hogy Isten milyen papokat akar nekünk
adni, mikor és hogyan. Ehhez azonban ránk is szüksége van. Biztosak
lehetünk benne, hogy segít a megkülönböztetésben, és bőségesen
megadja majd a szükséges erőt ahhoz, hogy a holnap papjait
nevelhessük minden nap.
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–X–
A megbocsátás

Minek kérjek
bocsánatot
tõled, ha jézus
már úgyis
megbocsátott?

Egy kiló tollpihe, egy kiló ólom

„M

elyik a nehezebb: egy kiló tollpihe, vagy egy kiló ólom?”
A legtöbb gyerek gondolkodás nélkül az ólomra voksol,
ami mosolyra fakaszt bennünket. De vajon nem követjük-e el mi is
ugyanezt a hibát a házaséletben, amikor elmulasztjuk a mindennapjainkat átszövő kis bűnök megbocsátását?
Melyik a súlyosabb: egy komolyabb hűtlenkedés vagy számtalan kis
hasadás a házastársi hűségen? Egy látványos családi veszekedés vagy
millió kis tűszúrás? Jól tudjuk, hogy az ismétlődő kis viták éppúgy
aláássák a szeretetet, ha nem jobban, mint a hangos veszekedések.
A kis bűnök pedig annál rombolóbbak, minél jelentéktelenebbnek
tűnnek, mert nem is vesszük a fáradtságot a megbocsátásukra.
A szeretet olyan, mint egy fejlődő növény. A földbe vetett mag az
esküvő napján kezd el kicsírázni és növekedni, persze, csak ha nem
fojtják meg időközben. Ha összetörik – akár egy kiló tollpihével,
akár egy kiló ólommal –, akkor előbb-utóbb elpusztul. Ezért adta az
egyszeri nagymama a következő jótanácsot az unokáinak esküvőjük
alkalmával: „Soha ne aludjatok el úgy, hogy előbb meg ne bocsátanátok egymásnak az aznap elkövetett bűnöket!”
Nem tulajdonítani jelentőséget a kis sértéseknek a nagylelkűség
jelének is tűnhet: „Ha szeretünk valakit, akkor ez nem számít.”
Pedig éppen fordítva van! Minél jobban szeretjük egymást, annál
bántóbb tud lenni a legkisebb tapintatlanság is. Minél jobban
szeretjük egymást, annál sebezhetőbbek leszünk. Tehát minél jobban
szeretjük egymást, annál többször kell megbocsátanunk a másiknak.
Gyakran a gőgünk álcázzuk, mikor nem vagyunk hajlandóak néven
nevezni az elszenvedett sértéseket: „Ilyen kis dolog miatt nem fogok
megbántódni. Felette állok én ennek!” Biztos, hogy így van?
Figyeljünk oda ezekre a felgyülemlő elszenvedett dolgokra! Az évek
során a házastársakban – többé-kevésbé tudatosan – összeadódnak
a másik elleni panaszok, mígnem egy napon valamilyen súlyosabb
krízis alkalmával benyújtják a számlát. És máris ott a tragédia: a
szilárd várnak látszó hitvesi szeretetről kiderül, hogy mindenfelől
repedések éktelenkednek rajta. Ha vihar támad vagy széllökés,
akkor: bumm! Az egész összedől.
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Minél több idő telik el, annál jobban félünk benyújtani a számlát.
Amikor aztán 15-20 évnyi házasság után érezzük a szorítást, amivel
a több tíz kiló ólom nyomása fojtogatja hitvesi szeretetünket,
hogyan tovább? Sohasem késő bocsánatot kérni egymástól: ebben
is segít a házasság szentségének kegyelme. De kétségkívül óriási
tapintatot igényel, és valószínűleg egy lelkivezető segítsége is kell
ahhoz, hogy felismerjük, melyek azok a sérelmek, amelyeket
világosan fel kell idéznünk, illetve melyek azok, amelyeket elég
csendben megbocsátani. A megbocsátás nem mosóprogram, hanem
egy út, méghozzá annál fáradságosabb, minél régebbi nyomokat kell
követnie, amelyek már rég bevésődtek az emlékezetünkbe és a
szívünkbe.

megmérgezhetik a látszólag jelentéktelen, apró viták is, ha alkalmat
adnak a soha meg nem bocsátott sérelmek felhalmozódására,
amelyek évtizedekkel később is megmaradnak tudatosan vagy tudat
alatt, de mindenképp romboló jelleggel.

Ami igaz a hitvesi szeretetre, az igaz a többi szeretet-kapcsolatra
is. Kezdve a szülőket a gyerekeikkel, az apóst-anyóst a vejükkelmenyükkel összekötő kapcsolatokon. Hány és hány család rejti
a harmónia álarca mögé a felgyülemlett harag és keserűség által
megmérgezett légkört, olykor nemzedékről nemzedékre átörökítve
azt! Nem veszítjük el a becsületünket a gyerekeink előtt, ha bocsánatot kérünk tőlük és viszont, akár írásban is (éljünk bár egy fedél
alatt), ha a szavak nehezen jönnek az ajkunkra.
Tény, hogy könnyebb lesz egyszerűen bocsánatot kérni felnőtt
korban (akár szülők és gyerekek, akár testvérek között) akkor, ha az
ember gyerekkora óta gyakorolja ezt. Vagyis már zsenge korukban
meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy egy kiló tollpihe ugyanannyit
nyom, mint egy kiló ólom! Ne várjunk tehát, hanem éljük meg velük
együtt a kölcsönös megbocsátás örömét!

A veszekedéstől a megbocsátásig

A

testvéri élet kemény iskola: ne csodálkozzunk hát az összeütközéseken és súrlódásokon, amelyek a család mindennapjait
kísérik! Ahelyett, hogy letagadnánk vagy el akarnánk leplezni ezeket
a viszályokat a szívélyesség látszatával, próbáljuk meg jóra fordítani
őket, a megbocsátás felé terelgetve a végkifejletet.

Veszekedés és veszekedés között is van különbség: válasszuk el a valódi
konfliktusokat a közönséges „csetepatéktól”. Egy összetűzés súlyossága nem az általa keltett zajon mérhető le, de nem is a küzdő felek
csata utáni állapotán. Egy csöndes összetűzés olykor sokkal komolyabb
lehet, mint egy látványos verekedés. Nagy a kísértés, hogy akkor
avatkozzunk közbe, ha egy veszekedés bennünket zavar, pedig nem
feltétlenül ezek sértik meg a legsúlyosabban a testvérek közösségét.
A megbocsátásnak az igazság útján kell haladnia: először is vegyük
észre és nevezzük nevén a sérelmet, akár elkövetői, akár áldozatai
vagyunk. A megbocsátás nem egy kényelmes és gyors megoldás
a veszekedés lezárására, valahogy így: „Ugyan már, ez semmiség!
Öleljétek meg egymást, és már vége is.” Ha valóban „semmiség”,
akkor úgyis megoldódik magától. De miért vagyunk benne
olyan biztosak, hogy az? Ne ítéljünk elhamarkodottan, képzeljük
magunkat az érintett gyerekek helyébe, és gondoljunk arra, hogy
egy kicsi fájdalma nem feltétlenül kis fájdalom. Amit mi ártalmatlan
epizódnak látunk (például egy játék összetörése), az a kis áldozat
szemszögéből nézve személyes tragédiának is tűnhet, amire évtizedekkel később is emlékezni fog!
A támadónak be kell látnia, hogy rosszat tett, valóban hibát követett
el. „De nem direkt csináltam!” – haljuk máris a tiltakozást. A
válasz: „Azt kellett volna direkt csinálnod, hogy ne forduljon elő
ilyesmi.” Vagy másképp: „Ha csak hanyag vagy szeleburdi voltál is, a
tetteidnek olyan következményei lettek, amelyeket vállalnod kell,
felelős vagy értük.” A megbocsátás nem „elnézést”jelent.

Egyetlen konfliktus sem mondható igazán súlyosnak akkor, ha
kölcsönös megbocsátáshoz vezet. Ezzel szemben a család légkörét

Fontos, hogy szóban is kifejezzük a megbocsátást: a bocsánatkérés
és a megbocsátás szavak nélkül is történhet, de mennyivel jobb, ha
ki is mondjuk! Ajkunk kitárása a „bocsánatot kérek”, „megbocsátok”
szavakra egyúttal a szívünk kitárásának is jele. Természetesen
másképp is kifejezhetjük megbocsátásunkat, például egy puszival.
Mivel emberek vagyunk, feltétlenül szükséges, hogy a megbocsátás
ne maradjon a szívünkbe zárva, hanem így vagy úgy, de a testünk is
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részt vegyen a kifejezésében: szavakkal, viselkedésünkkel. Bátorítsuk
gyermekeinket ezen az úton!

mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el” (Lk 6,37).

A megbocsátás folyamata nem kevés időt igényelhet: a nevelőnek úgy
kell kísérnie ebben a gyermeket, hogy ne siettesse, de ne is szegje
kedvét. A „kettes típusú”100 személyiségek nehezebben „lapoznak”,
mint az „egyesek”. Tartsuk tiszteletben a tempójukat: nem az a
lényeg, hogy gyorsan túlessenek a megbocsátáson, hanem hogy
megbocsátásuk valódi legyen. Az „egyes típusúak” nehezebben érzik
át a sértések komolyságát: őket abban segítsük, hogy vissza tudjanak
helyezkedni a múltba, és felmérhessék az általuk okozott vagy épp
elszenvedett sebek valódi jelentőségét. Ne örüljünk túl gyorsan
annak, hogy látszólag semmire sem emlékeznek. A felejtés nem
egyenlő a megbocsátással.

De a mentség gyakran úgy jelentkezik, mint valamiféle ál-megbocsátás, pontosabban a megbocsátás alóli felmentés. „Nincs mit
megbocsátanom neked, mert nem a te hibádból történt.” A felmentés
mögött néha megvetés is állhat, ilyesformán: „Nem szándékosan tettél
rosszat”, ami burkoltan azt jelenti: „Nem is tudsz jót csinálni.”

Bizonyos esetekben nem könnyű megkülönböztetni a sértettet a
sértőtől. Arra a számos veszekedésre gondolunk, amikor látszólag
mindenki hibás valamennyire. Ilyenkor gondoljunk annak a
sokgyerekes anyukának a tanácsára, aki így fordult a gyerekeihez:
„Nem az érdekel, hogy ki volt olyan buta, hogy elkezdje, hanem
az, hogy ki olyan okos, hogy befejezze!”101
A győztes mindig az lesz, aki meg tud bocsátani.

Az irgalom nem mentség

„H

ányszor gondoljuk ezt: „Rosszat csinált, de talán nem anynyira súlyos… Nem ő csinálja rosszul, hanem a törvénynek
kellene változnia.” Ez nem így van. Az irgalom nem mentség.”102

A mentség fakadhat irgalomból: a másik helyébe képzeljük magunkat,
átérezzük a nehézségeit. Ebben az értelemben valóban együtt jár a
megbocsátással, mert megnyitja a szívünket, hogy többé ne úgy
nézzünk a vétkesre, mint ellenségünkre, hanem mint barátunkra.
Vagyis a felmentés a vádolás ellentéteként értelmezhető: „Ne

A mentség minden áron való keresése az értékek felborulásához
vezethet. Hogy ne kelljen szembesülnünk azzal, hogy a gyermekünk
valami rosszat tett, „jónak” fogjuk mondani a rosszat, és fordítva.
Amikor nem büntetjük a törvényszegést, magát a törvényt helyezzük
hatályon kívül. Valójában nem akarunk szembenézni azzal, amit
ténylegesen elkövetett, és egyúttal az elkövető nyomorúságával,
szenvedésével, szorongásával sem. Égbekiáltó példája ennek az
abortusz engedélyezése: ha lehetővé teszi a törvény, akkor nem lehet
rossz, vagyis a nőknek nem kell bűntudatot érezniük miatta. Olcsón
megszabadultunk a problémától.
Hogy legyen bátorságunk rossznak mondani a rosszat, ahhoz
hinnünk kell a megbocsátásban. Nem tudnám elviselni bűnösségem
tudatát, ha nem lennék tisztában ugyanakkor azzal is, hogy a bűn
megbocsátható és meg is bocsáttatott. Egy gyermek felkészítése a
bűnbocsánat szentségének felvételére abban áll, hogy értelmet adunk
számára a bűnnek: ha nem követnék el bűnt, nem lenne szükségem
megbocsátásra. Azok közé az „igazak” közé tartoznék, akikről Jézus
azt mondta, hogy nem értük jött a földre. A bűntudatnak ez a
felébredése azonban feltételezi Isten irgalmának, feltétel nélküli
szeretetének és határtalan megbocsátásának fokozatos felfedezését is.

100. Vö. pl. Marie-Madeleine Martinie: Communiquer en famille, Fayard, 55-59. o.
101. A tanúságtétel a Notre-Dame Radióban hangzott el, 1993 januárjában, P. Pascal Ide idézi
Est-il possible de pardonner? c. könyvében (Saint-Paul, 128. o.)
102. Cardinal Godfried Danneels: Pastoralia (Bulletin officiel de l’archevêché de Malines-Bruxelles
1995/2.)

Minél mélyebben hiszek Isten megbocsátásában, annál bátrabban
tudok szembenézni a bűnömmel, és tudom nevén nevezni azt. A
rossz, amit elkövettem, olyan, mint egy szakadék: ha kihajolok, hogy lenézzek az aljára, elviselhetetlen szédülés fog
el. Inkább letagadom a valóságot, azt mondom, hogy ez a
szakadék nem is létezik, mentségeket keresek, hogy ne kelljen
vállalnom a felelősséget elkövetett bűneimért. Pedig ha
Isten irgalmának szívébe, az Atya karjába helyezkedem, képes leszek
letekinteni a szakadék mélyére: többé nem fogok félni.
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Minél biztosabb egy gyermek szülei feltétel nélküli megbocsátásában,
annál könnyebben tudja felismerni és nevén nevezni a rosszat,
amit elkövetett. Ha tisztában van vele, hogy szülei mindig
megbocsátanak neki, képes lesz kimondani: „Igen, én csináltam.
Rosszat tettem, ezért bocsánatot kérek tőled.” Szülei pedig segíteni
fogják a tetteiért való egyre határozottabb felelősségvállalásban.
A megbocsátás nem ment fel sem a jogos büntetés, sem a károk
helyrehozása alól, ami egyébiránt jóval igényesebb és gyümölcsözőbb
megoldás, mint ha a gyermek fenntartás nélkül felmentést kapna.

szeretnénk elfelejteni, mégis jelen vannak az emlékezetünkben. Ha
pedig valóban meg akarunk bocsátani azoknak, akik megbántottak,
akkor ez a felejtésre való képtelenség zavarónak és megdöbbentőnek hat: „Azért nem tudom elfelejteni, mert nem bocsátottam
meg igazán.” Tényleg így van? Valóban képtelenek vagyunk az igazi
megbocsátásra, ha az emlékezetünk nem hajlandó tiszta lappal
indulni?

Egyedül a megbocsátás képes új lendületet adni egy hiba elkövetése
után. Az egyszerű felmentés mindent eltöröl (legalábbis látszólag),
de nem segíti elő a személyiség növekedését. A legjobb esetben is
csak lenullázza a mérőt. A megbocsátás ezzel szemben átlényegíti a
hibát, hogy alkalmat kínáljon szeretetünk megerősödésére. Nem
egyszerűen lenullázza a mutatót, hanem ad egy „bónusz”-lehetőséget
is. Ne tagadjuk meg ezt a szeretet-bónuszt a gyermekeinktől;
ne törjük le nagyon, de ne is mentsük fel túl könnyen őket: tartsunk
mértéket ítéleteinkben.

Felejtés vagy megbocsátás?

A

felejtés és a megbocsátás vajon egy és ugyanaz? A megbocsátás
feltételezi a felejtést?

Vannak olyan sérelmek, amelyeket nem tudunk elfelejteni. Nem
kérhetjük egy merénylet áldozataitól vagy meggyilkolt gyerekek
szüleitől, hogy elfelejtsék, milyen csapás érte őket, és ki volt, aki
előidézte ezt. Az a normális – és egészséges –, ha emlékeznek arra,
amit átéltek, sőt, kikövetelik maguknak a jogot, hogy ne engedjék
feledésbe merülni azokat az eseményeket, amelyeknek áldozataivá
váltak. Bizonyos esetekben egyenesen az emlékezés kötelességéről
beszélhetünk. De vajon ez azt jelenti, hogy vannak olyan sérelmek,
amelyeket nem tudunk megbocsátani?
Az elszenvedett sérelmek elfelejtése nem rajtunk múlik. Nem
határozhatjuk el, hogy egyszerűen kitöröljük az emlékezetünkből azt,
amit akarunk, és amikor akarjuk. Erről mindenkinek lehet tapasztalata: vannak olyan kisebb vagy nagyobb sértések, amelyeket hiába
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„ A feltámadás nem feledteti el a passiót” – mondta egyszer Lustiger
bíboros. Hasonlóképpen a megbocsátás sem feledtetheti el a bűnt.
„Sokan gondolják úgy, hogy az elszenvedett sérelem szívünkbe vésődött
emléke annak a jele, hogy még nem bocsátottak meg. Pedig nem is
lehet elfelejteni egy olyan eseményt, ami fájdalmat okozott nekünk. Az
emlékek a memóriánkra tartoznak, a megbocsátás pedig a legmélyebb
szándékunkra. Ez pedig nem ugyanaz. (…) Abból tudhatjuk, hogy
valóban él bennünk a megbocsátás, hogy teljes szívvel megadtuk és
elfogadtuk, s hogy az emlék maga nem tűnt el, de már nem rombol
bennünket, és nem akadályozza többé az életünket.”103
A megbocsátáshoz szükség van az emlékezésre: a megbocsátás folyamata nem abból áll, hogy letagadjuk a sérülést, hogy a lehető
legmélyebbre temetjük magunkban. Épp ellenkezőleg: a
megbocsátás útja elsősorban az igazság útja, amelyet fel kell tárnunk.
A megbocsátáshoz először is tudatára kell ébrednünk annak, hogy
megbántottak bennünket. De mi haszna újra felszínre hozni a
látszólag már elfeledett sérelmeket? Mert ha nem nyernek megbocsátást, úgy viselkednek, mint valami méregtől fortyogó, fertőző
góc. Hány és hány gyerekkorban elszenvedett sérelem zavarja meg
a családi kapcsolatainkat, még ha látszólag el is temettük már
magunkban őket!
Ami pedig igaz a másokkal szembeni megbocsátásra, az saját
magunkkal kapcsolatban is áll. Nem jut mindig eszünkbe, hogy
először is saját magunknak kell megbocsátanunk. Sokszor rágódunk
bánatainkon, mardos bennünket a lelkiismeretünk: bárcsak ne
mondtuk volna ezt a mondatot, bárcsak ne követtük volna el azt
a hibát vagy amazt a súlyos következményekkel járó tévedést. Ha
a múltunk megakadályoz abban, hogy békességben éljünk, hogy
103. Simone Pacot: L’évangelisation des profondeurs, Cerf, 1997.
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egészen önmagunk legyünk, az annak a jele, hogy van még mit
megbocsátanunk akár önmagunknak, akár másoknak.

csátás természetesen veszélyes és káros. Ez az ál-megbocsátás azonban
tökéletes ellentétben áll a valóban irgalmas hozzáállással. A szó ott van
ugyan, de a mögötte lévő valóság hiányzik. A megbocsátás teljesen
eltorzul, mert nem a szeretet diktálja, hanem a gőg és a rosszindulat.
Így van ez a többi erénnyel is: lehetek nagylelkű felebarátommal
szemben szeretetből, de azért is, hogy lekötelezettemmé tegyem,
vagyis hogy eltiporjam, és a befolyásom alá vonjam. Példás, csodálatra méltó és épületes lehet az életem látszólag, holott valójában
velejéig rohadt az egész, mert tetteimet csak a gőg és a bosszú lelkülete
vagy a hatalomvágy irányítja (a bosszúállás egyik legkifinomultabb
és leghatékonyabb módja az, ha úgy alázom meg a másikat, hogy
erényesebbnek tűnjek nála).

A megbocsátás segíti az emlékezet gyógyulását, békességet teremtve
benne. Az elszenvedett sérelmek emléke, amely azelőtt a halál és az
átok felé vezetett, az élet és az áldás útjává válhat. A megbocsátás
valódi feltámadás: átkelés a halálból az Életre. Erre az átkelésre pedig
a feltámadott Jézus tesz képessé bennünket, aki azt kérte tőlünk,
hogy bocsássunk meg „hetvenszer hétszer” (vö. Mt 18,22), vagyis
számtalanszor. Ne féljünk azt kérni a Szentlélektől, hogy idézze
emlékezetünkbe mindazokat a sérelmeket, amelyeket még meg kell
bocsátanunk. „Krisztus is a sebhelyeivel együtt támadt fel, és mi
is őrizzük magunkban életünk sebhelyeit, de ezek többé már nem
a megtörtség és az ítélet, hanem a gyógyulás és az üdvösség jelei
rajtunk.”104

Kell-e óvakodnunk a megbocsátástól?

E

gy olvasónk azt javasolta, hogy figyelmeztessük a családokat
„a bocsánatkérés veszélyeire” is, mert az „indiszkrét”, valamint
„gyakran egészségtelen formában történik”. Valóban vigyáznunk kell
a megbocsátással?
Hogy látszólag megdöbbentő, sőt provokatív szándékát példákkal is
alátámassza, saját életéből mesél el néhány epizódot, többek között
egy „mézes-mázas, de egyúttal házsártos feleségről, aki férje minden
lépését és megnyilvánulását dirigálni és kritizálni szokta. Magára
természetesen úgy tekint, mint valami szentre, akinek el kell viselnie
házastársa számtalan hibáját.” Leginkább attól kell tartanunk –
folytatja levélírónk –, nehogy véletlenül az „Egy kiló tollpihe, egy kiló
ólom” című fejezetben olvasható tanácsok alapján bocsánatkérésre
kényszerítse a férjét, azt bizonygatva, hogy ki sem látszik a bűnökből,
de ő van olyan jóságos, és megbocsát neki.
A megbocsátás a másik eltiprásának, befolyásolásának eszközévé
válhat, kétszeresen is adósunkká téve őt: „Nem csak az a vétked,
hogy megsértettél, hanem még hálával is tartozol nekem, amiért nagy
jóságomban megbocsátok neked.” Az ilyen módon megélt megbo-

104. I.m.
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Nem a megbocsátást kell tehát kétségbe vonnunk, hanem annak
módját. „Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt – írja Szent Pál
(1Kor13,3) –, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nékem.” De fogalmazhatunk így
is: megbocsáthatok akár hetvenszer hétszer, ha szeretet nincs
bennem, semmit sem ér. Ha nem szeretetből bocsátok meg, akkor
a megbocsátásom üres, hazug szó marad, amely a többi hazugsághoz
hasonlóan elidegenít és rombol. Vagyis ebben az esetben valóban nem
árt, ha óvatosak vagyunk.
De hogyan tudunk különbséget tenni az ál-megbocsátás és a
valódi megbocsátás között? Vajon miből tudható, hogy tisztáke a szándékaink vagy sem, hogy nem törekszünk-e többé-kevésbé
tudatosan összezúzni a másikat állítólagos irgalmasságunk súlya alatt?
A megkülönböztetésre többféle szempont is kínálkozik, például:
Készen állok-e arra, hogy elsőnek kérjek bocsánatot? Megbocsátásom
célja vajon az, hogy elősegítsem a másik növekedését – elsősorban az
önbecsülésében? Kész vagyok-e megbocsátani neki már azelőtt, hogy
bocsánatot kért volna? Képes vagyok-e szó nélkül megbocsátani, ha
a magyarázatom esetleg megalázhatná őt? Ki tudom-e várni a kellő
pillanatot – tudva azt, hogy talán soha nem jön el –, hogy kifejezzem
megbocsátásomat?
Nem kell tartanunk a megbocsátástól. Nem a megbocsátás, hanem
annak hiánya veszélyes! A látszatoktól kell csak óvakodnunk, mert
semmi sem hasonlít jobban a megbocsátáshoz (vagy a jósághoz, vagy
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a szentséghez), mint épp az ellentéte. Ami pedig az indiszkréciót
mint a megbocsátás aktusának velejáróját illeti, újra csak hangsúlyozni tudjuk, hogy a bocsánat (kérése és elfogadása egyaránt) ezerféle
módon és nem csak pusztán szavakkal történhet. A szeretet – ha valóban ez vezérli megbocsátásunkat – megtalálja azt a formát, amelyben
a másik szemérmességének és érzékenységének teljes figyelembe vétele
mellett tud kifejeződni. Egy mosoly, egy szeretetteljes gesztus, egy
kedves szó egyértelmű jele lehet a megbocsátásnak, még ha nem is
helyettesíthetik mindig a szavakat.

mondtam neked, hogy nem vagy jó semmire. Ez igazságtalanság és
egyáltalán nincs is így. Mérgemben nem is gondolkodtam azon, amit
mondok. Nem volt igazam, sajnálom.”

Kérjünk bocsánatot a gyermekeinktől

Felserdülvén a gyermek már könnyebben észreveszi, hogy a szülei is
viselkedhetnek igazságtalanul. Ha bocsánatot kérnek tőle, nemhogy
nem értékelődnek le a szemében, hanem még növekszik is előtte a
tekintélyük, hiszen hiteles kapcsolatokon alapul.

T

ermészetesnek érezzük, hogy megbocsássunk a gyermekeinknek, még ha nem is mindig megy olyan könnyen. Az azonban
nehezebben jut eszünkbe, hogy mi kérjünk bocsánatot tőlük.

Hogy miért kérnénk bocsánatot tőlük? Egyszerűen azért, mert
előfordul, hogy megsértjük őket, hogy igazságtalanok, durvák, önzők
vagyunk velük. Az áteredő bűn minden szülőt hajlamossá tesz a
sértésre, és ezek a sérelmek igen mélyek, mivel a gyerekeink rendkívül
sebezhető helyzetben vannak velünk szemben. Ügyetlenségünk és
tévedéseink olykor nem szándékosak: hibázunk, pedig jót akarunk.
Megesik azonban, hogy tudatában vagyunk annak, hogy rosszat
tettünk: harag diktálta kemény szavak, egy be nem tartott ígéret,
jogtalan szemrehányás, nem beszélve az olyan súlyos bűnökről, mint
a sorozatos erőszak, a házastársak szünet nélküli veszekedései a
gyerekek előtt vagy a családi otthon elhagyása, stb.
De vajon nem ássa alá a tekintélyünket, ha bocsánatot kérünk a
gyerekektől? Vajon nem leszünk-e kisebbek tőle a szemükben, ami
akár azzal a veszéllyel is fenyegethet, hogy elveszítjük a bizalmukat?
Mindenképpen így van, ha azon dolgozunk, hogy az értéktelenségünket bizonygassuk előttük, hogy a hiányosságaink miatt
keseregjünk, a hibáinkon rágódjunk, és állandóan megkérdőjelezzük
a velük kapcsolatos döntéseinket. A pontos, világos és egy vagy több
konkrét dologra korlátozódó bocsánatkérés azonban csak növelni
fogja a tekintélyünket. Például: „Bocsánatot kérek, amiért azt

A bocsánatkérés az igazságról szól: felismerjük a gyermekünket ért
sérelmet, és azt is, hogy mi vagyunk érte a felelősek. A kisgyerek
szemében mindig a felnőttnek van igaza, főleg ha a mamájáról vagy a
papájáról van szó. Ha nehézséggel kerül szembe, többnyire úgy érzi,
hogy ő maga tehet róla. Ha világosan megmondjuk neki, hogy mi
hibáztunk, akkor megszabadítjuk a hamis bűntudattól.

A gyermek igen korán, már magzatként, az anyaméhben is sérülhet
szülei szeretetének hiányától. Ha egy baba nehéz körülmények között
jelentkezik, a szülők első reakciója nem feltétlenül az elfogadás, ami
teljességgel érthető is. Mindazonáltal „feltétlenül oda kell figyelnünk
azokra az igen fájdalmas sebekre, amelyek az elutasítás pillanatában
keletkeznek. Természetesen annál jobb, minél hamarabb változik az
édesanya hozzáállása a kisbaba felé. Az ideális az lenne, ha a szíve
mélyén bocsánatot tudna kérni gyermekétől, amiért nem tudta már
az elejétől kezdve szívesebben fogadni őt. A gyermek érzékeny az
elutasításra, de ugyanilyen érzékeny lesz a bocsánatkérésre is.”105
Mikor és hogyan kérjünk bocsánatot gyermekeinktől? Ez természetesen
a helyzettől, a bűn súlyosságától, a gyerekek korától valamint a
személyiségüktől függ. Általában véve minél előbb, annál jobb. Az
esti ima például jó alkalom lehet az egymástól való bocsánatkérésre,
kiengesztelődésre. Levélben gyakran könnyebb kifejezni a nehezen
kimondható dolgokat is: még ha egy házban lakunk, akkor sincs
semmi nevetséges abban, ha írunk egymásnak. Bizonyos esetekben
azonban várnunk kell a bocsánatkéréssel: ha például alkoholista vagyok,
csak akkor kérhetek bocsánatot a gyerekeimtől, ha eldöntöttem,
hogy kezeltetni fogom magam, különben csak a levegőbe beszélek.

105. Bernadette Lemoine: Maman, ne me quitte pas! Saint-Paul, 2000. 61. o.
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A legjobbak a lehető legegyszerűbb szavak. Ne kerülgessük a témát,
mint macska a forró kását, ne dramatizáljuk túl, inkább térjünk
rögtön a lényegre: „Szeretlek, hibáztam, bocsánatot kérek.” Engedjük
beszélni a testünket is: mosolygó tekintetünket, ölelésre tárt
karunkat, szelíd hangunkat. És ne feledjük, hogy a bocsánatkérés
nem követelést jelent. El kell tudnunk fogadni, hogy a gyermekünknek
is szüksége lehet időre az igazi megbocsátáshoz, kiváltképp egy súlyos
és régi sérelem esetében. A megbocsátás út, amely lehet nagyon hosszú
is, de sohasem késő megbocsátani és bocsánatot kérni, még a halálon
túl sem.

legyek bár férfi vagy nő, kisgyerek vagy öregember, „nagy” vagy „kis”
bűnös. Fontos megtanítanunk a gyermekeinknek, hogy Jézus nem
általában az emberiségért halt meg és támadt fel, hanem minden
emberért személy szerint. Érte meg őérte, Ferencért, Jutkáért vagy
Istvánért…

Merjünk hinni Isten bocsánatában!

B

eszélgetés a családi asztal körül Júdásról és árulásáról: „Nincs
súlyosabb bűn, mint az övé: eladni Isten Fiát néhány aranyért…
Soha senki más nem követett el még csak hasonlót sem, a legnagyobb
bűnözőket is beleértve. Júdás vajon üdvözülhet? Vajon Isten meg tud
neki bocsátani azért, amit tett? A bűne irtózatos, de vajon szabadon
cselekedett Júdás, amikor Jézus azt mondta, hogy tegye meg, ami
meg van írva? …” Júdás példájából kiindulva számos kérdés merülhet
fel e beszélgetés során a bűnről és a megbocsátásról, olyan kérdések,
amelyeket a gyerekek elég gyakran feltesznek maguknak, és nekünk.
Az állítás, miszerint vannak súlyos és kevésbé súlyos bűnök, egyszerre
igaz és hamis. Igaz, mert bizonyos bűnök annyira súlyosak, hogy
elkövetőik „elvesztették a keresztségi kegyelmet és az egyházi közösséget megsebezték”106. Ezeket nevezzük „halálos bűnöknek”, mert
szerzőik Istennek ellene mondva (valamely fontos tárgyban) kioltják
magukban az Ő életét. És hamis, mert ártalmatlan bűn nem létezik.
Mi a bizonyíték? Jézus mindannyiunkért meghalt, nem csak a „nagy”
bűnösökért. Más szóval: nem Júdás árulása miatt járta végig a Passiót,
hanem a világ bűneiért, vagyis egészen pontosan minden ember minden
bűnéért. Jézus minden emberért az életét adta, azért is, aki soha nem
követett el és nem is fog elkövetni súlyos bűnt. Nem egyedül Júdás,
nem a zsidó elöljárók, nem a tömeg vagy a katonák, és nem kizárólag
Poncius Pilátus gyávasága feszítette keresztre Jézust, hanem én. Ha csak
engem kellett volna megváltania, akkor Jézus értem halt volna meg,

106. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1446. §.
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A bűn nem szabályozás kérdése, nem a törvény megtartásán múlik,
hanem a szereteten. Ezek nem üres szavak, nem szolgai idézet az
ájtatosság könyvéből. Pontosan arról van szó, hogy minden egyes
bűnünk egy valós eseményre utal vissza: Jézus halálára a kereszten, a
szeretetnek erre a lehető leghitelesebb kifejezésére. És ez a szeretet adja
a jelentőségét, ez teszi a szó valódi értelmében véve „súlyossá”. A bűn
Isten szeretetének kisebb vagy nagyobb mértékű elutasítása. A
gyerekek gyakran szoktak csodálkozni azon, hogy a nagy szentek
nyomorult bűnösnek vallják magukat, ami azért van, mert minél inkább
megérti valaki, milyen szeretettel szeretik, annál elviselhetetlenebb
lesz számára ennek a szeretetnek a megsértése.
A bűn feltételezi a szabadságot. „Nem szándékosan” nem követhetünk
el bűnt, de (akár külső, akár belső) kényszer hatására sem. A gyerekek
is könnyebben meg fogják érteni ezt az igazságot, ha más szavakkal
helyettesítjük be: nem szándékosan vagy kényszer hatására nem lehet
szeretni. Senki nem kötelezhet a szeretetre. Ha valakit szeretek, akkor
azt azért teszem, mert úgy akarom. Ha pedig elutasítom a szeretetet,
az is az én döntésem. Ezért nem mondhatjuk semmi esetre sem
Júdásról – vagy bárki másról –, hogy nagy bűnt követett el, de nem
szabadon tette. Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy soha nem
követhetünk el bűnt véletlenül, vagy „mert meg van írva”. Egyesek
ebből arra következtetnek, hogy végül is talán az volna a jó, ha nem
lenne ekkora szabadságuk, hogy ne kövessenek el bűnt. A válasz
természetesen ennek az állításnak a pozitív megfordításában rejlik:
minél nagyobb a szabadságunk, annál inkább képesek vagyunk a
szeretetre. Ezért neveljük úgy a gyerekeinket, hogy egyre szabadabbak
lehessenek.
Júdás történetének legsúlyosabb eleme kétségkívül nem az árulás,
hanem a kétségbeesés. A megbocsátás visszautasítása súlyosabb,
sokkal súlyosabb dolog a bűnnél, akár gőg („Nem csináltam semmi
rosszat, nincs szükségem a megbocsátásra”), akár félelem („Amit
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tettem, az túlságosan súlyos ahhoz, hogy megbocsáthassák”) miatt
történik. Meg kell tanítani a gyerekeknek a bűn jelentését, de
ugyanakkor segítenünk kell őket abban, hogy merjenek hinni az
irgalomban. „Júdás nagy bűne nem a kapzsisága volt, és nem is az
árulás, hanem az, hogy nem válaszolt Jézus Szívének sürgető hívására.
Ha térdre borult volna előtte e szavakkal: „A bűnöm végtelen, de a
te Irgalmad még annál is nagyobb”, Jézus a karjaiba zárta volna őt.
Júdás azonban kételkedett az irgalomban, vagy nem kért belőle. Ez
lett a veszte.”107

fogékony annak belátására, hogy amikor veszekszik a nővérével, nem
akar segíteni, vagy előre megfontolt szándékkal nem mond igazat,
akkor bezárja szíve ajtaját Isten szeretete előtt.

Vezessük gyermekeinket Isten
megbocsátása felé

H

ogyan készítsük fel gyermekeinket az első szentgyónásra?
Hogyan segítsük őket később abban, hogy rendszeresen
járuljanak e szentséghez? Következzék egy kis útmutatás.

Ne vetítsük ki rájuk a mi (esetleges) felnőttkori problémáinkat.
Hány szülő és hitoktató válik tartózkodóvá, ha erről a szentségről
kell beszélnie a gyerekeknek, mivel ők maguk vagy nem gyakorolják
már, vagy csak nagy kínnal-keservvel. A gyerekek jóval egyszerűbbek
nálunk, bizalommal közelítenek a dolgokhoz, mint az a kisfiú is,
aki első gyónása után nyomban újra akarta kezdeni, „mert annyira
jó volt!” Ne fosszuk meg a gyerekeket a megbocsátás örömétől, és ne
fosszuk meg magunkat sem attól a boldogságtól, hogy velük együtt
újra felfedezzük e szentség csodáit!
Isten szeretetét állítsuk a középpontba. Az első dolog, amit a
gyónással kapcsolatban egy gyereknek tudnia kell, az, hogy
Isten öröktől fogva, mindörökké szereti őt. Csakis ezzel a
szeretetkapcsolattal
összefüggésben
beszélhetünk
bűnről.
Következésképpen nem azzal segíthetjük a gyermeket bűnös
voltának felfedezésében, ha a jó magatartás szabályai alapján
kiemeljük a hiányosságait, hanem ha megmutatjuk neki, hogy a
szeretet visszautasításával Isten szeretetét sebezte meg. A gyermek,
akit megvilágosít a keresztsége óta benne lakozó Szentlélek, egészen
107. P. d’Elbée: Croire à l’amour, Téqui, Paris, 1970.
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Magyarázzuk el egészen egyszerűen, hogy miben áll a kiengesztelődés
szentsége: „Amikor a pap azt mondja: „És én megbocsátok neked…”,
akkor valójában Isten bocsátja meg minden bűnödet.” A gyermek
még mer hinni Isten bocsánatában; nem látja túl szépnek ahhoz, hogy
igaz legyen, mint ahogy mi felnőttek gondoljuk sokszor. Nem csodálkozik azon, hogy Isten bocsánatát fenntartás nélkül, korlátlanul
elnyerheti egy olyan szentségen keresztül, amiben semmi látványos
sincsen. A 9 éves Csaba mondta: „Elmondtam Jézusnak a bűnömet,
és azóta olyan, mintha nem is követtem volna el”. Vagy amikor a 14
éves, fogyatékos Dénes biztatta egyik hitoktatóját, hogy menjen el
gyónni: „Menjél, muszáj, Kolos atya majd azt mondja: Isten szeret
téged, és én megbocsátok neked az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Te pedig majd azt mondod: „Ámen”, és ugrálni fogsz örömödben,
mint Zakeus. Na menj már!”108
A Kiengesztelődés szentségének befogadása nem szomorú dolog, épp
ellenkezőleg! „Nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő
bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá,
hogy megtérjen.”109 Ünnepeljük hát meg ezt az örömöt! A családban
megünnepeljük az első áldozást, miért ne ünnepelhetnénk tehát meg
az első szentgyónást is? Egy párizsi iskolában az első szentgyónás egy
kis ünnepség keretében történik, amelynek végeztével a templom
kapujában a gyerekek cukros mandulát kapnak, emlékeztetőül a
keresztségükre.110 Amikor Anna és Péter gyermekeikkel együtt a
bűnbocsánat szentségéhez járulnak, este ünnepi vacsorával teszik
emlékezetessé az eseményt. Első szentgyónása emlékére Adrienn egy
kis ajándékot kapott a keresztanyjától. Megannyi konkrét eszköz a
megbocsátás örömének kinyilvánításához!
Igyekezzünk megkönnyíteni gyermekünk dolgát. Vegyük figyelembe
például a félénkségét, ami egészen leblokkolhatja őt. Köztudott, hogy
egyes papok jobban értenek a gyerekek nyelvén, mint a többiek, el
tudják nyerni a bizalmukat, képesek irányítani őket, elmagyarázzák
108. P. Daniel-Ange: Ton enfant, il crie la vérité, Fayard, 1983, 217. és 215. o.
109. Lk 15,7.
110. Francia szokás, hogy a keresztelő után cukros mandulát osztanak a vendégeknek. – a ford.
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az értelmét annak, amit a gyerekek éppen megélnek. A felnőttek
között vannak olyanok, akik tartózkodva viszonyulnak a Bűnbocsánat
szentségéhez, mert rossz emléket őriznek magukban gyerekkori
gyónásaikról. Vagy épp ellenkezőleg: „Kiskoromban boldog voltam,
ha Isten bocsánatáért folyamodhattam – emlékezik vissza a 43 éves
Ádám. – Kifelé jövet ugráltam örömömben! És ez azóta is így van.”
És az első szentgyónás után hogyan segíthetjük a gyerekeket a továbbiakban, hogy állhatatosak maradhassanak? A legfontosabb az,
hogy lássák, amint mi is rendszeresen folyamodunk Isten bocsánatáért,és hogy ez boldoggá tesz bennünket. „A szüleim örömmel élték
meg ezt – szól egy fiatal pap tanúságtétele –, ami életre szóló mély
nyomot hagyott bennem.” Ha rendszeresen gyónunk, akkor merjünk
erről tanúságot is tenni, persze hivalkodás és álszemérem nélkül. Ha
viszont egy ideje félretettük ezt a szentséget, akkor higgyünk benne,
hogy képesek vagyunk újra felfedezni: kérjük ezt az Úrtól lankadatlanul.
Biztosak lehetünk benne, hogy meg fog hallgatni minket.

– XI –
Nyitás mások felé

Miért nem
hívjátok át soha
hozzánk a
barátaitokat?

mert
egy csomó
kérdést tesztek fel nekik a
szüleikrõl, meg ilyenekrõl...
... mint a
rendõrségen.
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Békére nevelni

A

mint II. János Pál pápa emlékeztetett rá, „ a béke egy folyamatos építés alatt álló épület”111. Az építők első soraiban találjuk
a szülőket, a béke nevelőit.
„Isten arra hívja az emberiséget, hogy egyetlen családot alkosson”112:
ebben az eredendő hívásban kell keresnünk a békére való valamennyi
törekvés alapját – hangsúlyozza a pápa. Hiszen világviszonylatban
vagy az otthonunk keretei között, a béke mindig ugyanazokat
a követelményeket fogja támasztani: megbocsátást, tiszteletet,
megosztást, figyelmet, szolgálatot és így tovább. De a gyümölcsei is
mindenütt ugyanazok: mélységes öröm és valódi szabadság. Vagyis
a család mint olyan, hathatós eszköze a békére nevelésnek, amenynyiben a szülők és őket követve a gyerekek is gondot fordítanak a
család egységére, és nap mint nap dolgoznak rajta, nem torpanva meg
a konfliktusok előtt és nem elégedve meg az egység látszatával.
„A háború vesztese az egész emberiség.”113 Amikor megpróbáljuk
eldönteni a gyerekek vitáit, gyakran így vágnak vissza: „Nem én
kezdtem, hanem ő!” Nekünk azonban meg kell értetnünk velük, hogy
nem az a lényeg, hogy tudjuk, ki volt olyan ostoba vagy haszontalan,
hogy elkezdje, hanem hogy ki lesz elég nagyvonalú és kedves ahhoz,
hogy befejezze. A háború résztvevői mindenképpen vesztesek, akkor
is, ha ők vannak fölényben. Az Isten szíve szerinti igazi győztes az, aki
elsőként teszi le a fegyvert, ismeri be a hibáit, és kér bocsánatot; aki
elfogadja, hogy a testvéri szeretet győzelmének fejében csatát veszít.
„A hadiállapot megszűnése nem egyenlő a tartós békével”114:
előfordulhat, hogy a házastársak vagy a testvérek soha nem veszekszenek, ám az egységük mégis csak látszólagos. Hány és hány pár mutatja a mintaházasság képét, saját magukat is becsapva ezzel! „Milyen
összeillő pár” – gondoljuk, egészen addig, míg egy napon a válás
brutálisan le nem leplezi, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Ugyanígy
a testvérek között is előfordulhat, hogy egyikük rendszeresen enged
a másik kötözködésének, mert mindenáron el akarja kerülni az
összetűzést. Előbb-utóbb azonban robbanni fog. És jobb előbb, mint
111. II. János Pál pápa üzenete a Béke Világnapja alkalmából, 2000. január 1., 21.
112. I.m. 2.
113. I.m. 3.
114. I.m. 13.
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később, mert a károk különben csak egyre mélyebbek lesznek. A
béke nem épülhet fel az egyik hitvestárs vagy a legjámborabb testvér
rovására. Ha nem kapja meg mindenki a neki járó tiszteletet, az őt
megillető helyet, akkor a valódi békesség nem születhet meg.

Ezek a gyerekek „nem olyanok, mint a többi”

„Fordítsunk figyelmet a szegényekre – nem mint problémára, hanem
mint emberekre”115 Gyermekeink békére való nevelése egyfajta
nyitást is jelent az őket körülvevő világ valósága felé, kezdve a nyomorúságon, amely valóságos erőszaktétel annak áldozataival szemben.
A valódi értelemben vett „polgári nevelés” – amelynek során azt
tanítjuk nekik, hogy minden emberre úgy tekintsenek, mint tiszteletre
méltó személyiségre –, s a felelősségtudatra ébresztés, történhet
egyebek között a formális kereteket nélkülöző beszélgetés formájában
az asztal körül, autóban, a tévéhíradó, egy film vagy épp egy politikai
vitaműsor közös megtekintése után. Még a leglázongóbb kamaszok
is (sőt elsősorban épp ők!) feszült figyelemmel hallgatják ezeket a
témákat. Nem komoly szónoklatokat kell tartanunk, inkább valódi
támpontokat kell nyújtanunk nekik.
„A béke lehetséges”116: manapság, amikor a világot darabokra szaggató
konfliktusok legtöbbjéről bőségesen tudósít a média, a fiatalok
szinte csak háborúkról, etnikai tisztogatásokról, városi erőszakról,
mindenféle követelésekről hallanak. Ezekhez adódnak a válások és
otthoni veszekedések, amelyeknek ők maguk a fő áldozatai. Miképpen
őrizhetjük hát meg a reménységünket, hogyan hihetjük, hogy a
béke lehetséges? A kicsiknek és a nagyoknak egyaránt arra van
szükségük, hogy segítsük nekik észrevenni: a háborúk árnyékában „nap
mint nap folyamatosan bontakoznak ki a békekezdeményezések és
tervek”117. Arra van szükségük, hogy megtanítsuk minden bizalmukat
Abba helyezni, aki ezt mondja: „Békességet hagyok rátok, az én békémet
adom nektek”. Rajta kívül nem lehetséges semmiféle béke. A Benne
való béke azonban legmerészebb álmainkat is felül fogja múlni.

115. I.m. 14.
116. I.m. 2.
117. I.m. 21.

Z

solti, Péter, Kamilla, Gergő és a barátaik egy óriási homokvárat
akartak építeni, hogy dacoljanak az estefelé megemelkedő
tengerrel. Számos gyerek csatlakozott hozzájuk, és mindannyian
lelkesen hordták a homokot. Egyszer csak megjelent a tíz éves Juli
Xavérral, az öccsével. Látszólag ügyet sem vetett rájuk senki, mígnem
az egyik gyerek ostobán vigyorogva ujjal mutogat Xavérra. Juli úgy
tett, mintha észre sem venné, de akkor valaki megkérdezte: „Juli, mi
baja a testvérednek? Olyan furcsa az arca… És nem is értjük, hogy
mit beszél.” Juli erre elpirul, kézen fogja Xavért és elszalad vele.
Juli tudja, hogy a Down-szindrómás Xavér nem hétköznapi gyerek,
de az ő számára akkor is elsősorban a kisöccse, aki mindenkinél
drágább. Ahogyan egy édesanya magyarázta nyolc éves gyermekének,
aki sírva jött haza az iskolából, mert „mongolidiótának” titulálták:
„Patrik, te Patrik vagy. A mi kisfiunk, akit olyan nagyon szeretünk.
Igaz, hogy amikor vártalak téged, amikor a pocakomban voltál,
lett egy betegséged, ami megakadályozott abban, hogy úgy tudjál
növekedni, mint a többiek. Tudod, most is vannak nehézségeid
például a cipőfűződ bekötésével, a lépcsőn járással, az olvasással.
De nem ez számít igazán. A legfontosabb az, hogy nagy szíved van,
és tudsz szeretni. Te úgy szeretsz bennünket, amilyenek vagyunk.
Mi is úgy szeretünk téged, amilyen te vagy, és nagyon-nagyon sok
örömünk van benned.”118

Azok a gyerekek, akik kicsúfolták Xavért, hasonlóképpen azokhoz,
akik Patrikot idiótának nevezték, nem tudták, hogy mit mondanak.
Valószínűleg senki sem beszélt nekik erről a Down-szindrómáról
vagy a különféle fogyatékosságokról, amelyek miatt egyes gyerekek
mások, mint a többiek. Senki nem mondta el nekik, hogy ez az eltérés
szembetűnő és jellegzetes ugyan, de csak a felszínt érinti, mert ettől még
ezeknek a gyerekeknek is lehet „nagy szívük, amely tud szeretni”. Senki
nem mondta el nekik, hogy a látszat gyakran csal: sok olyan gyerek
és felnőtt van, akit „normálisnak” mondanak, de a fogyatékosságuk
mégis sokkal súlyosabb, mint Xavéré vagy Patriké, mert senki sem
118. Egy Down-szindrómás gyermek édesanyjának tanúságtétele. Olvasható az „Ombres
et Lumière” c. folyóirat 1988. márciusi, 81. számában.
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szereti őket, vagy mert egészen bezárultak a saját őrült önzésükbe.
Senki sem mondta el nekik, hogy az életben nem az a legnagyobb baj,
ha valakinek nincs elég esze vagy ügyessége, hanem az, ha nem képes
a szeretetre.

valósággal elvakítják őket, így hát észre sem veszik, hogy amazok
többségében boldogabbak és derűsebbek, mint ők maguk!

A mi gyerekeink hogy állnak ezzel? Megadatott már nekik, hogy
felfedezzék ezt? Vajon minden alkalmat megragadunk arra, hogy
megnyissuk őket a másik tisztelete felé, lett légyen bármilyen is,
tudnak-e a külszín mögé látni, nem akadva fenn a különbségeken,
nem félve tőlük?
Ez a hitre való nevelés egyik legfontosabb oldala. Lényegesebb, mint
valaha, mert olyan országban élünk, ahol az eugenetikát119 törvényesen alkalmazzák. Természetesen nem ítéljük el azon szülők szenvedését, akik megtudják, hogy várva várt gyermekük valószínűleg
súlyosan fogyatékos lesz. De szembe kell néznünk a valósággal: „A
ritka példák vagy épp határesetek bemutatása révén lépésről lépésre
szippant magába bennünket a félelem, a bizonytalanság, valamint
a felelőtlenség társadalma. (…) Rajtunk áll, hogy a félelemnek és a
halálnak ebben a civilizációjában segítsük kibontakozni a szeretet és
az élet kultúráját, ahol a legkifosztottabb lényt is elfogadják azért,
ami: önmagában is páratlanul értékes személyiség Isten szemében
és azokéban, akik képesek a látszaton túlra tekintve visszatérni a
szívükhöz.”120
Mindennél előbbre való és sürgősebb feladat, hogy gyermekeinkkel
együtt építsük a szeretet civilizációját. Ez pedig többek között azok
felfedezése és tisztelete által valósul meg, akik nem férnek bele
hétköznapi normáinkba, és akiknek a személye épp emiatt zavarba
ejt és nyugtalanít. Látnunk kell, hogy mindannyiunkat – a gyermekeinket (főleg a kamaszokat) pedig még nálunk is erősebben –
szinte megállás nélkül olyan érvekkel bombáznak, mint hogy „az
átlagtól eltérő gyerekek nem lehetnek boldogok, és az életük nem
emberhez méltó”. Hány és hány „normális” ember – akin annyira
elhatalmasodott a depresszió, hogy nyugtatókon él – néz szánakozva a
fogyatékosokra: „Milyen szomorú ezt látni!” Félelmeik és előítéleteik
119. Az eugenika vagy eugenetika olyan áltudomány, melynek alapelve az emberi „fajnemesítés”,
azaz, hogy az emberi faj fizikailag és szellemileg tökéletesíthető, ha a „jó” tulajdonságokkal
rendelkező embereket házasítunk össze. Azokat pedig, akik „rossz” tulajdonságokkal rendelkeznek,
megfosztjuk az utódnemzés lehetőségétől.
120. Marie-Hélène Mathieu, „Ombres et Lumière” 60. (1982. tél)
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Vingt-Trois bíboros Úr, Tours-i érsek írta az abortusz liberalizálásának
tizenötödik évfordulóján: „Az abortusz lényegében egyfajta fajnemesítés hallgatólagos engedélyezése. Segítségével elkerülhetjük, hogy
olyan gyerekek szülessenek, akik nem felelnek meg a normalitás
általunk támasztott követelményeinek. (…) Hogy ez megváltozzon,
ahhoz előbb nekünk magunknak kell megváltoznunk. És meg kell
változnia annak, ahogyan az abnormálisnak nyilvánított gyermekekre tekintünk.”
A maga módján és bizonyos mértékben mindenki képes nyitni a
betegek és fogyatékosok világa felé. A fogyatékos gyerekek szülei
gyakran szenvednek az elszigeteltségtől, az elutasítás érzésétől. Amikor
egy édesanya beíratta Down-kóros kislányát az óvodába, szomorúan
megjegyezte: „Tudom, hogy soha nem fogják meghívni őt egy
szülinapi zsúrra sem.” De hát miért? Félénkségünk feszélyez ebben,
vagy más valami… Sokszor elég lenne egy kicsivel több egyszerűség,
egy kicsivel több bátorság, és a dolgok alapjaikban változnának
meg. Ez az egyszerűség és ez a bátorság szintén a Szentlélek gyümölcse,
kérjük őket Tőle!

Légy üdvözölve!

H

a hosszabb-rövidebb távollét után érkezünk meg valakihez vagy
térünk haza, akkor örülünk, ha szíves fogadtatásban részesülünk.
Ennek nagy jelentősége van számunkra. Ugyanígy van azokkal,
akik hozzánk jönnek: „Aki befogad e legkisebb testvéreim közül egyet is,
velem teszi” (vö. Mt 25,31-46).
Isten hozta a rég várt barátot! A nyári hónapok gyakran szolgálnak
azzal az örömmel, hogy megnyithatjuk otthonunkat átutazóban lévő
barátaink előtt. A fogadásukra való előkészület nem csupán anyagi
szükségleteik biztosításának a megszervezését jelenti: étkezés, fekhely
és hasonlók, hanem elsősorban és mindenekelőtt azt, hogy elképzeljük,
vajon minek örülnének érkezésükkor, miből fogják látni, hogy szívesen
látott vendégek nálunk, hogy mindannyian értékesek számunkra.
Vannak olyan háziasszonyok, akik például egy füzetet vezetnek
barátaik kedvenc ételeiről, illetve azokról, amiket egyáltalán nem
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szeretnek. Palinak bármikor tálalhat túrógombócot, mert rajong
érte, viszont a tenger gyümölcseit jó kerülni, ha András is ott van.
Aprócska tárgyi részletek csupán, mégis mindent megváltoztatnak.

fogja érezni magát az otthonában, mint akinek kicsúszik a lába alól
a talaj. Sok szülő fájlalja, hogy cseperedő gyermekei az egész nyarat
otthonuktól messze töltik, ugyanakkor azonban képtelenek kifejezni
az örömüket, amikor hazatérésük után újra találkoznak velük. Hiszen
ez nyilvánvaló – gondolják. Nem olyan biztos. Soha nem mondhatjuk
elégszer a gyerekeinknek, hogy szeretjük őket.

Gyermekeink – ha valóban fel tudjuk kelteni érdeklődésüket ezen
előkészületek iránt –, fantasztikus ötletekkel és javaslatokkal tudnak
előállni a vendégek fogadását illetően. Az asztal megterítése, az
ágyak megvetése vagy valamilyen fogás elkészítése lehet ugyanolyan
hétköznapi feladat, mint a többi, de lehet a testvéri szeretet megélésének egészen konkrét – és nagyon szép – módja is. Egyúttal pótolhatatlan alkalom a gyerekeinkkel való közös munkára és beszélgetésre.
Isten hozta a rosszkor jövő vendéget! Ha horgászni indulnánk,
amikor hirtelen betoppan egy munkatársunk, ha örülünk, hogy végre
nyugi van, és egyszer csak beállít egy csomó unokatestvérünk, nem
könnyű feladni a terveinket, hogy örömmel tudjuk fogadni a váratlan
vendégeket. Ám ezeken az alkalmatlankodó vendégeken keresztül
titokzatos módon maga Jézus jön el hozzánk, és arra szólít, hogy
borítsuk fel a terveinket és engedjük, hogy megzavarjanak.
Hogy megtanítsuk mindezt a gyerekeinknek, ahhoz nem kell semmi
különös: mutassunk példát, még és még! Úgy tudják majd kinyitni
a szívüket, ahogyan mi nyitottunk ajtót mások előtt. Megfigyelik
és követik példánkat. Feltéve, hogy nem feledkezünk el arról,
hogy a családi élet azért igényel egy minimális intimitást, és hogy
a gyerekeknek, elsősorban a kicsiknek, nyugalomra és állandóságra
van szükségük. Szülői kötelezettségeink olykor azt parancsolják,
hogy zárjuk be az ajtónkat.
Isten hozta a haza érkezőt! Az elsők, akiknek azt kell érezniük,
hogy szívesen látjuk őket, a saját családtagjaink. Elegendő figyelmet
fordítunk rájuk? Általában jóval több energiát és találékonyságot
fektetünk érzelmi téren is egy alkalmi vendég fogadásába, mint a
nyaralásból hazatérő gyermekünk üdvözlésébe. Pedig ez is nagyon
fontos lenne.
Hiszen aki elmegy, akár csak egy cserkésztáborba, az pár nap (vagy
hét) alatt meghatározó pillanatokat él át egy, a család közegétől
eltérő világban; és ez idő alatt a szülei és a testvérei más dolgokat
élnek meg. Visszatérésekor időt kell szánni a „földet érésre” és a
visszailleszkedésre. Ami nem is olyan könnyű! Egy kicsit idegennek
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„Isten hozott”: kulcsszó az utazásaink során. De hogy szívünk mélyéről
hangozhassék, ahhoz először Annak kell ezt mondanunk, aki elsőként
kopog az ajtónkon. Ő tanít meg bennünket otthonunk megnyitására.
Akikkel csak találkozunk, mind valóban szívesen látott vendégnek
fogják érezni magukat azon a napon, amikor Jézus szemével tekintünk
rájuk, azon a napon, amikor úgy szeretjük majd őket, ahogyan Ő.
Mert Isten szívében mindig minden ember szívesen látott vendég.

Családok kitárt karral

E

gy Páli Szent Vince rendjébe tartozó pap, – aki elhanyagolt
gyermekek fogadásával foglalkozik napi szinten, s a Jó Tanács
Anyja Szolgálat vezetője –, mesélte egy alkalommal: „Hangzatos
elméleteket gyártunk a bűnözés okairól, pedig csak egy megoldás
létezik: törődni kell a gyerekekkel. (…) A keresztényeknek fontos
szerepet kell játszaniuk ezen a téren. El sem tudjuk képzelni, milyen
jót tud tenni egy vendégszerető, igazi keresztény család.”121

Egyetlen keresztény család sem maradhat süket erre a hívásra. Ez
nem választás kérdése, hanem kötelesség. Amikor Jézus azt mondja:
„Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom”
(Mt 25,35), akkor nem csupán a földi táplálékról beszél. Mert ha
az embernek szüksége van arra, hogy egyen és a szomját oltsa, akkor
még nagyobb szüksége van arra, hogy szeretetet adjon és kapjon. Egy
család sem mondhatja magát igazán kereszténynek, ha nem képes
odafigyelni erre az oly sok gyermeket mardosó éhségre. „Aki azt
mondja: szeretem Istent, de nem szereti testvérét, az hazudik.”
A „mások” gyerekeinek befogadása és szeretete feltételezi azt, hogy
először is a saját gyerekeinkkel szemben legyünk figyelmesek. Ez
nyilvánvaló? Nem olyan biztos. Ugyanis a mások szolgálata felé való
121. „Les orphelins de 16h 30: L’apostolat du P. Chéreau”, Famille Chrétienne 823 (1993. okt. 21.),
20-21. o.
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elköteleződés mögött az a kísértés rejtőzhet, hogy elmeneküljünk
szülői felelősségünk elől, természetesen magunknak sem ismerve be
ezt. Sok családanya például, aki önként lemondott a szakmai
karrierről, hogy a gyerekeit nevelhesse, szinte soha nincs otthon,
mert minden idejét kitölti a karitatív munka és a sokféle szolgálat!
Persze az érdekeltek biztos azzal vágnának most vissza, hogy a célok,
amelyeket követnek és az indítékok, amelyek mozgatják őket, távolról
sem ugyanazok, mint ha a szakmai karrierjüket építgetnék. Ez igaz,
de ugyanakkor hamis is. Mert a gyerekek szemszögéből nézve vajon
mi a különbség? A gyerekek mindig (és teljes joggal) rosszul élik meg,
ha magukra hagyják őket, ha a szüleiket csak hébe-hóba látják, ha
érzésük szerint mindig épp két összejövetel vagy két telefonhívás
között vannak, ha több estét töltenek a gyerekvigyázókkal, mint
szüleikkel, akár a munkahelyi kötelességeik miatt teszik ezt,
akár a „jó ügy” érdekében.

befogadása olykor valóban nehéz helyzet elé állíthat bennünket.
Közben állandó figyelemmel kell lennünk a saját gyerekeink felé is:
nem a túlbiztosításukról van szó, és nem kell kíméletből az önzés
kényelmes falai mögé bujtatni őket, csupán folyamatosan biztosítanunk kell számukra azt a szeretetet, amire szükségük van. El kell
fogadnunk azok véleményét, akik segítenek bennünket korlátaink
elfogadásában. Azon korlátokéban, amelyeket egyetlen egyben
foglalhatunk össze: bármennyire szeretjük is „mások” gyerekeit, azok
nem a „mieink”. Soha nem helyettesíthetjük a szüleiket, és amit
tőlünk kapnak, annak nem apjuk és anyjuk megtagadásához kell
vezetnie, hanem az elköteleződéshez a megbocsátás és a bizalommal
teljes szeretet útján.

Isten soha nem kér tőlünk két ellentétes dolgot. Más szóval, ha azt
kívánja, hogy egyszerre szeressük a saját gyerekeinket és másokéit,
akkor elég nagy és elég találékony szívet ad hozzá, hogy össze tudjuk
egyeztetni a kettőt. Jó értelemben véve, a családunkba bele nem tartozó
gyerekek felé való nyitás egyáltalán nem fog ártani a mi gyerekeinknek,
hanem segíti őket, hogy növekedjenek a szeretetben. „Jó értelemben
véve”, vagyis ha a család közös ügyének fogjuk fel. A család hiányától
szenvedő gyerekeknek mindenekelőtt arra van szükségük, hogy
megízleljék, mit jelent a „boldog családi élet”: vannak olyan dolgok,
amiket a felnőttek egyedül nem tudnak megadni nekik, amit csak egy
családon belül találhatnak meg, mindazzal együtt, amit a megosztás
és a közösség jelent. Ha egy fiatal történetesen az egyik gyerekünkön
keresztül került is az otthonunkba, ez nem kevésbé fogja érinteni a
család egészét, hiszen annak, akit befogadunk, éreznie kell, hogy nem
csak egyikünk barátjaként van helye nálunk, hanem önmagáért, úgy
is, mint egyedi és pótolhatatlan személyiség.
Kitárt karú családnak lenni nem tehetség vagy tapasztalat kérdése,
hanem egyedül a szereteté. Egyszerűen csak ki kell nyitnunk az
ajtónkat és rábízni magunkat az Úrra. Chéreau atyát idézve: „Nem
kell rendkívüli dolgokat tennünk, elég egyszerűen önmagunkat
adni.” A legfontosabb az, hogy mindenkit úgy szeressünk, amilyen.
Mindemellett tudnunk kell tanácsot kérni is, mert egyes fiatalok
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Életre szóló barátok

A

fiatalságot fenyegető számtalan veszéllyel szembekerülve a szülők
gyakran abba a kísértésbe esnek, hogy a család védőbástyáinak
fedezékében akarják tartani gyermekeiket: pedig a védelmezés
mellett a család feladata a nyitás is, ellenkező esetben fullasztóvá s
végeredményben elviselhetetlenné válik. Gyermekeink nem élhetnek
burokban, és félelmeink nem segítik őket a növekedésben. Azért
kapták a családot, hogy lassacskán képesek legyenek kiválni belőle:
„Az ember elhagyja atyját és anyját.”
Ahhoz, hogy képessé váljanak a valódi szabadságra, nem sorompókra,
hanem korlátokra van szükségük. A sorompó megakadályoz az
előrejutásban, a korlátok ezzel szemben lehetővé teszik, hogy nagy
lelkesedéssel haladjunk, anélkül, hogy félnünk kellene a szakadékba
zuhanástól. Az igazi barátok – kortársak vagy a kamaszkorból
éppencsak kinőtt fiatalok, baráti családok vagy más felnőtt bizalmasok
– hasonlóképpen alkotnak élő „korlátokat”, amelyek segítségével a
kamasz úgy építheti fel a személyiségét, hogy kihozza magából a legjobbat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a kamaszkori barátságok szerepének elengedhetetlen fontosságát. Még ha nem is feltétlenül maradnak
meg egy életen át, már csak a földrajzi távolság megnövekedése miatt
sem, amely előbb-utóbb óhatatlanul bekövetkezik, ezek a barátságok
feltétlenül egy életre szólnak abban az értelemben, hogy maradandó,
sőt olykor kitörölhetetlen nyomot hagynak a lélekben.
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Elsődleges nevelői feladataink közé tartozik tehát, hogy gyermekeinknek – főleg tíz-tizenkét éves koruktól kezdve – lehetőséget adjunk
olyan jó barátokat találjanak, akik közül legalább néhány mögött
megbízható családi háttér áll, ahol gyermekeink ugyanazokkal
a követelményekkel találkoznak, mint otthon. Ne afelé tereljük
őket, hogy a társadalmi, vagyoni helyzet vagy a külsőségek alapján
válasszanak (mint azok a szülők, akiknek elbeszélése szerint sikerült
lányukat bevezetni egy „nagyon jó társaságba, ahová csak orvosés más értelmiségi gyerekek” járnak – mintha ez garancia lenne a
minőségre!). Viszont az éberség nem árt; nem mintha bizonyos
fiatalokat megvetnénk és nemkívánatos társaságnak ítélnénk őket.
Csupán mert szem előtt tartjuk a fiatalok törékenységét, és elsődleges
feladatunknak a saját gyermekeink segítését tekintjük. Ennek
egyáltalán nem kell akadályoznia bennünket abban, hogy számos
sodródó fiatallal foglalkozzunk, hogy megnyissuk előttük a szívünket
vagy akár az otthonunkat, sőt ellenkezőleg: csakhogy amit a felnőttek
(vagy egy család együttesen) felvállalhatnak, az egy kamasz számára
egyedül veszélyes lehet.

ságok komoly áldozatot követelenek, főleg anyagi értelemben.
Nem sajnáljuk tőlük, hiszen gyermekeink nevelése minden pénzt
megér, de néha elég lehangoló ezt a kritikát hallgatni olyan emberek
szájából, akik legalább annyit engedhetnének meg maguknak,
mint mi.” Érthető a keserűsége, hiszen még ha valóban kiváltságos
helyzetben van is ahhoz a rengeteg családhoz képest, akiknek nincs
más választásuk, mint küzdeni a napról napra jobban szorongató
nyomorúság ellen, neki akkor is tudnia kell jól választani: az
autóját cseréli le, vagy befizeti a gyermekeit egy keresztény táborba;
síelni megy, vagy minden megtakarított pénzét a katolikus iskola
tandíjára költi; hétvégén élvezi a nyugalmat, vagy a gyerekei
rendelkezésére áll, hogy cserkész-kirándulásokra fuvarozza őket, és
vendégül lássa a barátaikat.

Szerencsére nem választhatjuk meg gyermekeink barátait. Viszont
támogathatjuk a hasznos barátságokat, amelyek segítenek a növekedésben és a személyiség építésében. Hogy miképpen? Lássunk néhány
példát: Adél és János habozás nélkül kelnek útra minden hétvégén,
hogy gyermekeik részt vehessenek a cserkész-mozgalomban; az özvegy
Paula szerény költségvetésük ellenére hajlandó némi áldozatot hozni,
hogy elküldhesse lányát egy keresztény fiataloknak szóló táborba, ahol
törekszenek mind az egészséges életmódra, mind pedig a szentségre;
Bence és Marcsi nagyon egyszerűen élnek, mert úgy döntöttek,
hogy gyermekeiket katolikus iskolába íratják, amelynek tandíja nem
kevés kiadást jelent egy népes család számára. Biztos recept persze
nem létezik, nincs tökéletes iskola, egyik nyári tábor vagy ifjúsági
mozgalom sem való kivétel nélkül minden gyereknek.

Vajon naprakész vagyok?

Könnyű lenne? Semmi esetre sem! De a legszebb ajándék, amit
adhatunk gyermekeinknek, az annak a lehetőségnek a biztosítása,
hogy igazi barátaik legyenek, akik segítik őket növekedni korban és
bölcsességben. Ennél gyümölcsözőbb befektetést nem találhatunk.

A

világ szélsebesen változik. A technikai előrehaladás, a különböző
felfedezések és főleg a szokások átalakulása azt eredményezik,
hogy jelentős különbséget láthatunk aközött, amit mi tapasztaltunk
meg fiatal korunkban, és amit a gyerekeink élnek meg. Sokkal
kevésbé tért el a szüleink gyerekkora és a miénk, mint a miénk és
a gyerekeinké vagy még inkább az unokáinké. Ez magyarázatot ad
számos szülő aggodalmára, akik meglehetősen tájékozatlannak érzik
magukat, és nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy vajon ennyire
divatjamúltak lennének?

„Eleget hallgattam, hogy a mi gyerekeink kivételes helyzetben vannak
– csattan fel egy napon egy édesapa –, hiszen ezek az állítólagos kivált-

Ha a világ változik is, az ember nem változik. Természete hasonló
harminc évvel korábbi önmagához… vagy akár a harminc évszázaddal korábbihoz! Az életmód nagyot változhat, de az ember
vágyai ugyanazok maradnak. Ezért érezhetünk titokzatos módon
kortársunknak egy őskori freskót vagy egy Szophoklész-sort, Szent
Ágoston imádságát vagy egy Mozart-szonátát, pedig évszázadokkal
vagy akár évezredekkel előttünk alkották meg őket. Tudnunk kell
különbséget tenni aközött, ami a civilizációk váltakozásával ele-
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nyészik, és aközött, ami megmarad, mert az ember természetének
legmélyéről meríti tárgyát.

Szeressük korunkat, de a gyarlóságai nélkül, mert rajta keresztül Isten
adja magát oda nekünk. Isten arra hív bennünket, hogy építsük az
Ő Országát, hogy legyünk a misszionáriusai a mai világban: éljünk
tehát a mostani korban, de ne úgy, mint akik ebből a korból valók,
hogy így válaszolhassunk a hívásra, amely itt és most érkezik Tőle:
„Itt vagyok!”.

Egy gyermek nevelése azt jelenti, hogy segítjük azzá válni, ami: teljes
emberré. Más szóval felébresztjük a lénye legmélyébe vésett értékeket,
amelyek egyedül képesek őt kibontakoztatni és boldoggá tenni.
Ezek az értékek pedig ugyanazok, mint régen. Például hiába teszi az
önazonosságuk terén súlyosan sérült homoszexuálisokat szenvedésük
megszállott térítőkké, és hiába érdemel választott életmódjától
függetlenül minden ember egyforma figyelmet és tiszteletet, ez mit
sem változtat a valóságon: a férfi arra lett teremtve, hogy egyesüljön
a nővel, és viszont. Ha fejenállva közlekedünk, kétségkívül az a
benyomásunk, hogy a valóság megváltozott, de ez csupán veszedelmes
illúzió.
Ne engedjünk hát az efféle érvelésnek: „Le vagy maradva!” Ne akarjuk
utolérni a megváltozott szokásokat, hogy korszerűnek tűnjünk,
hiszen ez a kor hamarosan letűnik majd. Minél gyorsabban változnak
a történelem korszakai, annál nagyobb szükségük lesz az embereknek
arra, hogy gyökeret verjenek abban, ami nem múlik el. Biztosak
lehetünk benne, hogy épp azoknak lenne a legnagyobb szükségük
tartós támaszt nyújtó, szilárd viszonyítási pontokra, akik lenézően a
szemünkre vetik, hogy le vagyunk maradva.
Mindazonáltal ha az emberi értékek generációkon keresztül ugyanazok
maradnak is, a módnak, ahogyan átadjuk őket, az adott kor elvárásainak megfelelően kell változnia. Nem testetlen lényeket nevelünk,
hanem gyerekeket, fiatalokat, akik meghatározott földrajzi és történelmi
helyzetben élnek. A fentebb idézett példához visszanyúlva, mi nem
beszélhetünk a gyermekeinkkel ugyanúgy a homoszexualitásról, mint
ahogyan azt a szüleink tették (vagy inkább nem tették). A helyzet
már egyáltalán nem ugyanaz, és nekünk nem szabad „lemaradnunk”,
elmenve a gyerekek kérdései mellett. Lépést kell tartanunk, hogy
megismerhessük a nehézségeiket, és értékelhessük a mai világ sajátos
gazdagságát is.
A fiataloknak olyan szülőkre van szükségük, akik jelen vannak a mai
világban, akik nincsenek „eltolódva”, nem álmodoznak nosztalgikusan
egy letűnt korról, és nem menekülnek a pillanatnyi nehézségek
elől egyfajta álságos, az anyagi valóságtól oly távol eső lelkiségbe.
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A világ világossága

„T

i vagytok a világ világossága – szól hozzánk Jézus. – S ha világot
gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy
mindenkinek világítson a házban” (Mt 5,14-15).
Igen, de miképpen segíthetjük gyermekeinket abban, hogy a világ
világosságává legyenek? Vagyis hogyan segíthetjük táplálni magukban
a keresztség lángját a világ szelének fuvallatai között úgy, hogy ne
aludjon el, de ne is fulladjon meg tőle? „Hogyan vértezzük fel őket
úgy, hogy felnőttként jól érezzék magukat a bőrükben és a világban?
– tette fel a kérdést nemrég pár szülő. – Hogyan védjük meg őket úgy,
hogy közben ne zárjuk burokba, és ne ültessünk beléjük megvetést
vagy félelmet az őket körülvevő világ iránt?”
A probléma nem újkeletű, és nem is kell rajta meglepődnünk. Olvassuk
el újra Jézus főpapi imáját Szent János Evangéliumában: „Átadtam
nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki
őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. (…) Amint te a
világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba” (Jn 17,14-18). Tény,
hogy a konkrét nehézségek manapság különös jelentőséggel bírnak:
sok ellenérték van feltűntetve értékként, a keresztény családfelfogás
elleni támadások pedig megsokszorozódtak. Gondoljunk csak
egyebek között az iskolákban az AIDS elleni küzdelem ürügyén
folytatott alattomos propagandára. Vagy az abortusz liberalizációja
okozta mélységes törésre, amely gyökerestül felforgatta az emberek
gondolkodásmódját, kiváltképp az orvostársadalom körében: a nemzés
folyamatába való beavatkozás, az embriók manipulációja, a fogyatékos
babák elpusztítása vagy az eutanázia egyazon logikát követ.
Egy dolgot azonban világosan kell látnunk: sohasem szabad sajnálnunk, hogy épp ebben a korban élünk. Nem a helyzet súlyát elleplező,
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megnyugtató motívumok miatt, hanem abból az alapvető okból
kifolyólag, hogy itt, ahol élünk, ebben a társadalmi, történelmi és
kultrális közegben vár bennünket Isten. Mert a mi Istenünk testté
lett: a Megtestesülés nem holmi homályos dogma, amelyen csakis az
Angyali üdvözletre emlékezve vagy a karácsonyi időszakban érdemes
elmélkedni. A Megtestesülés olyan igazság, amelyet nap mint nap
meg kell élnünk: hitünk a Szentháromság szívének teljességébe vezet
be bennünket úgy, hogy közben két lábbal állunk a földön. Látszólag
kétfelé kell szakadnunk, ami hosszú távon tarthatatlan lenne, ha Jézus
nem járt volna előttünk ebben is.

példákkal. Megbízható barátokkal. „Kísérőkkel”: lelki atyával vagy
más bizalmas felnőttekkel. Humorral. Olyan stílussal, amely nem
öregesnek és félénknek festi le a keresztényeket. És végül jelenlevő,
odafigyelő, nyitott, Isten örömével színültig eltelt szülőkkel. Röviden:
„menő” szülőkkel. Istennel menőkkel.

Minden ember a testvérünk. Valamiképpen mindannyiukban Krisztus
Arca mutatkozik meg előttünk: „Mindazt, amit egynek a legkisebbek
közül tesztek, azt velem teszitek.” Ne vessük meg a világot, amelyben
élünk, mert tele van férfiakkal és nőkkel, akik mind Isten gyermekei,
akiket Ő végtelen szeretettel akart és szeret. Kérjük Istent, hogy
tanítson meg bennünket és gyermekeinket arra, hogy minden embert
az ő szemével tudjunk nézni. Megtanulni látni Isten szemével: ez a
hitre való nevelés egyik sarkalatos pontja.
Nem kell félnünk attól, hogy megvédjük gyermekeinket: a fiatal
hajtásoknak is szükségük van védelmező rácsra, karóra, vagy akár az
üvegház menedékére. Ahogyan a jó kertész is képes átültetni a kis
palántákat, majd a szabad földbe helyezni, úgy nekünk is figyelnünk
kell rá, hogy időben elvegyük a védelmező karókat. Ellenkező esetben
felkészülhetünk rá, hogy megfojtja őket, vagy hogy fellázadnak ellene.
Ez komoly odafigyelést igényel, ugyanis – még ugyanazon a családon
belül is – minden gyerek másféle védelmet igényel.
Gyermekeinknek előbb-utóbb bátorságra lesz szükségük ahhoz,
hogy meg merjék vallani a hitüket, és hogy keresztény életet éljenek.
Ez pedig nem könnyű, ha például ő az egyetlen az osztályból, aki
hittanra és templomba jár, illetve a későbbiekben csak ő nem jár majd
senkivel, csak ő éli meg tisztaságban a jegyességet… Tucatnyi hasonló
példát sorolhatnánk még. Ezért aztán fel kell fegyvereznünk őket.
Hogy miféle fegyverekkel? Először is a szentségekkel: a Szentmisével,
a gyónással, a bérmálással, nem feledkezve el a keresztségről sem, arról
a forrásról, amelyből szüntelenül tudnunk kell meríteni. Imádsággal.
Alapos képzéssel. Igaz válaszokkal, bármi legyen is a kérdés. Lelkesítő
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A mások gyerekei

B

ár a szülőket senki nem helyettesítheti, valamennyien részt kell
hogy vegyünk így vagy úgy azoknak a gyerekeknek a nevelésében,
akik nem a mieink: de hogyan és milyen alapon?
Mások gyerekeivel kapcsolatban nem szülői minőségben avatkozunk
be. Ez egyértelmű, mégsem árt, ha jól megjegyezzük, különösen
azokban a helyzetekben, amikor okkal vagy ok nélkül az a benyomásunk
támad, hogy a szülők nem állnak a helyzet magaslatán. Nagy a
kísértés, hogy a helyükbe képzeljük magunkat, vagy hogy a gyerekeket
igyekezzünk kivonni a befolyásuk alól. Pedig az egészen kivételes
eseteket leszámítva, amikor a családból való kiemelés intézkedésére
van szükség (bántalmazás, nemi erőszak), a legjobb szolgálat, amit egy
gyereknek tehetünk, az a szüleivel való kapcsolatának megkönnyítése,
és a szülők segítése abban, hogy el tudják látni feladatukat. Egyébként
ezt a feladatot bízza elsődlegesen a kisgyermekek keresztszüleire is az
Egyház: „segíteni a szülőket”.

Küldetésünk a szülők küldetésének kiegészítője. „A család az első, de
nem az egyetlen vagy kizárólagos nevelő közösség.”122 Keresztszülőként,
nagyszülőként, nagybácsiként, nagynéniként, barátként, tanítóként
vagy más minőségben számos lehetőségünk adódik a gyermekekkel
való találkozásra. Még ha nem is kell helyettesítenünk a szüleit, küldetésünk korántsem elhanyagolható. Hogy mi a bizonyítéka ennek? Mi
magunk is megannyi emléket őrzünk azokról a felnőttekről, akik fontos
szerepet töltöttek be a kamaszkorunkban. Ahogy nőnek a gyerekeik,
a szülők egyre mélyebben megértik, hogy a családon kívül álló felnőttek
– közvetlen vagy követett módon – milyen sokat segíthetnek nevelői
küldetésük teljesítésében: az unoka és a nagymama cinkos viszonya
felbecsülhetetlen kincs; a kamasz bizalma a cserkészvezetőjéhez az a
támpont, amelyről kiindulva túljuthat a nehéz szakaszokon.
122. II. János Pál pápa Familiaris consortio című apostoli buzdítása, 1981, 40.
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Mások gyerekeivel kapcsolatban az a legfőbb előnyünk, hogy nem kell
szülőként fellépnünk velük szemben. Mivel nem az édesapjuk vagy az
édesanyjuk vagyunk, számos ütőkártya van a kezünkben: rájuk vetett
tekintetünket nem tompítják el a hétköznapok (különösen a válságos
időszakokban), nem terheli meg a nevelés súlya, ezért megengedhetjük magunknak, hogy általában rábólintsunk bizonyos lehetetlen
ötletekre is. Nem keveredünk bele közvetlenül a családi konfliktusokba, ezért könnyebben ránk bíznak olyan titkokat, amelyeket a
családon belül csak nehezen tárnának elő, többek között olyanokat is,
amelyek az egyik szülővel vagy akár mindkettejükkel kapcsolatosak.
Ha nekünk nincsenek gyerekeink, az sok szempontból plusz adu.
Persze tapasztalatunk kevesebb van, mint a szülőknek vagy a nagyszülőknek, de a látásmódunk sokkal frissebb, és jóval könnyebben
állunk a rendelkezésre. Mindenekelőtt pedig nem áll fenn annak a
veszélye, hogy a saját gyerekeinkhez hasonlítsuk a többi gyereket: soha
nem fogjuk mások gyerekeiben utódaink riválisait vagy vetélytársait
látni (ez a kísértés ott leselkedik minden szülőre, még ha nincsenek
is tudatában). A gyerekek tisztán érzik mindezt: az egyedülállók vagy
a gyermektelen házaspárok általában kitüntetett szimpátiát élveznek
részükről. Még ha olykor nehéz vagy fájdalmas is mások gyerekeivel
foglalkozni, amikor sajátról álmodozunk, kár lenne megfosztani
magunkat és még inkább őket ettől. Pótolhatatlan küldetésünk van
itt, amelyet nem tölthet be olyan, akinek minden energiáját a saját
gyermeke köti le.
„Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be”
(Mk 9,37). Őrizzük mindig szívünkben Jézusnak ezeket a szavait:
életállapotunk függvényében sokféle módon alkalmazhatjuk őket
a gyakorlatban. Akár a „mieink”, akár nem, akár elérzékenyülünk
rajtuk, akár zavarnak bennünket, a gyerekek mindig hívnak, hogy az
ő szolgálatukba állva szolgáljuk Krisztust. „Amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).
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– XII –
Az ünnep

Adjunk helyet az ünnepnek!

„A

mint szükségünk van a nappalra, hogy dolgozzunk, tevékenykedjünk, imádkozzunk és ünnepeljünk, úgy az éjszakára
is, hogy aludjunk; amint szükségünk van a négy évszak
különböző éghajlatára, úgy a munka mindennapi robotja mellett
szükségünk van az ünnep örömére is. (…) Az ünnep a Mennyország egyfajta jele itt a földön. (…) Az ünnep a feltámadás jele,
amely erőt ad a keresztünk hordozásához a hétköznapok során. (…)
Nagyon fontos, hogy a család tagjai mind együtt ünnepeljenek.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek együtt nevessenek, játsszanak
és énekeljenek a szüleikkel, és hogy lássák szüleiken az együttlét
örömét.”123

Családunk életében helyet kell biztosítanunk az ünnep számára.
Olykor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az ünnep az élvezetvágyunknak tett engedmény, vagyis semmi esetre sem a keresztény
élet lényeges eleme, következésképp a nevelésben sem fontos.
Holott istengyermeki létünk egyik leglényegesebb elemét jeleníti
meg. Nem tagadja a keresztet, hanem emlékeztet rá, hogy nem hiába
hordozzuk azt. Nem feledkezik meg a szenvedőkről, nem kibúvót
kínál, eszközt a mindennapok súlyáról való megfeledkezéshez.
Csupán olyan idő, amikor újra lélegzethez juthatunk, amikor
megszilárdíthatjuk családunk egységét az örömben. Olyan idő,
amikor elsősorban azt nézzük, ami szép és jó az életünkben, olyan
idő, amikor együtt örülünk és adunk hálát.
Tény, hogy túl gyakran ékesítjük az ünnep szépséges nevével azt,
ami csupán halvány utánzata annak: a vásári mulatságot, a bálokat
és egyéb bulikat, a hivatalos megemlékezéseket vagy ünnepi
előadásokat, amiknek csak passzív szemlélői lehetünk. Olyanok ezek,
mint valami „előre gyártott” ünnep, mi pedig – házastársunkkal vagy
egyedül – csak mint fogyasztók veszünk részt rajtuk. Valójában az
elszigeteltség érzését erősítik bennünk, miközben a hangos zenével és
az alkoholgőzzel igyekszenek elfeledtetni a hétköznapokat. Nagyobb
szerepe van benne a pénznek és a hivatásos előadóművészeknek, mint
a találékony és ingyenes szeretetnek.
123. Jean Vanier: A közösség. A megbocsátás és az ünnep helye, Vigilia, Budapest, 1995
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AZ ÜNNEP

Az igazi ünnep az együttlét öröméből születik meg. Nem azért
ünnepelünk, hogy felejtsünk, hanem épp ellenkezőleg, hogy legyen
erőnk a valódi, teljes élethez. Az ünnep nem zár ki senkit, úgy kell
szervezni, hogy minden családtag és barát, aki részt akar venni rajta,
megtalálhassa a helyét benne, akár bensőséges ünnepről van szó
(lényeges, hogy a házastársak időnként kitaláljanak maguknak olyan
ünnepeket, ahol rajtuk kívül senki sincs jelen, még a gyerekek sem),
akár többen gyűlnek össze rá.

mennyiségén. Hogy a kamaszok is erről legyenek meggyőződve,
ahhoz már kiskoruktól fogva tapasztalniuk kell, hogy igazi ünnepeket élhetnek meg, sok pénz és alkohol nélkül.

Mit ünnepeljünk?
− Először is az ünnepek ünnepét, a vasárnapot. Ezt a napot épp
azért kaptuk, hogy legyen időnk elmerülni Isten örömében, hogy
erőt gyűjtsünk a hét napjainak teljesebb megéléséhez, a munka és
a gondok terhének elhordozásához.
− A liturgikus ünnepeket. Az Egyház ünnepről ünnepre vezet
bennünket. Ez nem maradhat csupán szép elmélet, még ha a
liturgikus ünnepeket nem is ünnepelheti mindenki ugyanúgy: a
Húsvét vagy a Karácsony más képet mutat egy bencés kolostorban,
mint egy népes családban.
− A családi ünnepeket: évfordulókat (születésnapokat, házassági,
keresztelési évfordulót), a védőszentek ünnepeit és a család
történetéhez kötődő egyéb eseményeket (gyógyulás, sikeres vizsga,
stb.).

Hogyan ünnepeljünk?

E

redeti értelemben nem létezik „használati utasítás az ünnepléshez”, hiszen az ünnep nem vásárolható meg összeszerelhető
formában, és nem is degradálható konyhai receptté. Az ünnepet ki
kell találni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne igényelne előkészítést,
épp ellenkezőleg. A leggondosabban előkészített ünnepek hagyhatják
a legtöbb helyet a rögtönzésnek és a spontaneitásnak, a kedvező
pillanatnak, természetesen csak akkor, ha az ünnepet nem úgy fogják
fel, mint pontról pontra végrehajtandó programot.
Kell-e emlékeztetnünk rá, hogy egy ünnep sikere nem a befektetett
pénz mennyiségén múlik? Még kevésbé a megivott alkohol
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Bizonyos ünnepeket elsősorban valakinek a tiszteletére rendezünk:
például születésnap vagy valamilyen jelentős siker alkalmából. Ez
nagyon fontos, mert minden gyermeknek szüksége van rá, hogy
időnként ezáltal is éreztessük vele, hogy önmagáért szeretjük, és hogy
számunkra kiemelkedik a többi gyerek tömegéből. Amikor egy gyerek
születésnapját ünnepeljük, akkor újra és újra elmondjuk neki, hogy
milyen boldogok vagyunk, amiért van egy ilyen fiunk vagy lányunk.
Vele együtt adunk hálát az életért, amit kapott.
Végezetül: egy ünnep megszervezése sok munkát igényel. Hogy
mindenki megtalálja a helyét az ünneplésben, az azt is jelenti, hogy
ügyelünk arra, hogy az előkészület (vagy a végén a rendrakás) feladatai
ne csak egyvalakire vagy egy kis csoportra háruljanak.
Minden ünnep az örök Feltámadás hatalmas ünnepének visszfénye,
ezért egyre közelebb kell vezetnie bennünket Isten szívéhez „a csendes
imában, amely az Istennel való személyes találkozás ünnepe”124. Az
ünnep egyetlen pillanatra sem feledtetheti el velünk a szenvedőket.
„A földön mindig lesz egyfajta melankolikus jellege az ünnepnek;
nem ünnepelhetünk anélkül, hogy ne tennénk erre valamilyen
célzást. Mert a földön élnek olyan emberek is, akik nem ünnepelnek,
akik reménytelenségben, szorongattatások között élnek, akik
haláltusájukat vívják, akik éheznek vagy gyászolnak. Ezért aztán a
hangos allelujázás és a hálaénekek után minden ünnepnek csendben
kell véget érnie, amikor Isten elé visszük mindazokat, akik számára
nincsen ünnep.”125

Vasárnap: az ünnep napja

A

vasárnap olyan idő, amit azért kaptunk, hogy szusszanjunk egyet
és visszatérhessünk ahhoz, ami igazán lényeges. Köztudott, hogy
a vasárnapi pihenés eredeti jelentése egyre inkább veszélybe kerül,
mert összecsúszik a hétvégi pihenéssel, ami egészen mást jelent. De
ha az emberek (beleértve a gyakorló keresztényeket is) ilyen könnyen
124. I.m.
125. I.m.
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igazodnak ehhez és örülnek az üzletek vasárnapi nyitva tartásának,
annak oka nem csak az, hogy könnyebben megoldható számukra a
bevásárlás, hanem az is, hogy a vasárnap sok családban a legsivárabb,
legérdektelenebb és legunalmasabb napnak számít. Csak úgy tudunk
értelmet adni gyermekeink szemében a vasárnapnak, ha segítünk
nekik nevéhez méltó módon megélni ezeket az igazi ünnepnapokat.

Már szombaton jó megtervezni, hogy mit fogunk csinálni vasárnap,
különben a fél délutánt elszöszmötöljük, míg végül túl későn
határozzuk el magunkat bármire, vagy századszor is csak ugyanazon
az útvonalon indulunk el sétálni, amit már mindenki kívülről fúj.
A tervezés semmi esetre sem zárja ki az improvizálást. Ha például
a miséről kijövet meghívjuk a barátainkat ebédre, és az együttlét
ebéd után kellemesen folytatódik tovább. „A vasárnap az ingyenesség
és a nyitottság napja. Egyaránt elrontanánk, ha túlzsúfolnánk
programokkal, vagy ha üressé tennénk.”126

Kezdjük azzal, ami vasárnapunk középpontja – vagy legalábbis annak
kellene lennie: a szentmisével. Paradox módon családi életünkben a
vasárnapi szentmise, amely a napunk legjelentősebb pillanata kellene
legyen minden szempontból, gyakorlatilag feszültségeket vagy épp
veszekedéseket szít, amelyek ha nem is nagyon súlyosak, semmi esetre
sem járulnak hozzá a kellemes légkör kialakulásához. Már éppen
indulnánk a templomba, amikor becsípődik Jancsi cipzárja, Petra még
nem fejezte be a reggelijét, nem találjuk az autó kulcsát, Ákos duzzog,
mert nincs kedve menni, stb. Mindannyian ismerjük az ilyesfajta,
családtól függően más-más hangnemben és stílusban zajló zavaró
körülményeket. Pedig a misére való előkészület nem csupán abból áll,
hogy kezet mosunk és szép ruhába öltözünk, hanem elsősorban belső
felkészülést, elcsendesedést jelent. A szent Ars-i plébános azt mondta,
hogy ehhez legalább egy negyed órával előbb kellene megérkeznünk.
Egy negyed óra bizony nem kevés, ha kisgyerekeink vannak, de a
mi papjaink már annak is örülnének, ha azt látnák, hogy mindenki
időben ott van… ami bizony igen-igen távol áll a valóságtól. Ha
egy jelentős személyiség hívna meg bennünket magához, akkor
bizonyára mindent megtennénk, hogy ne késsünk el: Isten vajon nem
érdemel hasonló figyelmességet? Ráadásul a késés mindenki számára
kellemetlen: a misét bemutató papnak, a többi kereszténynek és
maguknak a későknek is, akik kifulladva és zavartan huppannak le
az első üres helyre - nem feltétlenül oda, ahonnét a gyerekek is jól
látnak. Egyszóval: talán megérné a fáradságot megtalálni a módját,
hogy miképpen tudnánk időben érkezni a szentmisére; ha például
már szombat este előkészítjük a ruhákat, az imakönyveket, az autó
kulcsát – és a szívünket –, akkor nem csak mintegy mellékesen fogunk
elmenni a misére, vagy egyszerű kötelességből, amitől a legjobb
esetben is csak szabadulni akarunk.

„A vasárnap nálunk minden héten más, és mindig nagyon várjuk.
Mindig jelentős és különleges.”127 Ha sok vasárnapot unalmasnak
érzünk, annak oka az, hogy nagyon egyformák: túlságosan sokszor
hajlunk arra, hogy a könnyebb megoldást válasszuk, vagyis minden
héten ugyanazt az időbeosztást kövessük, tanújelét sem adva a
kezdeményezőkészségnek, s a találékonyságnak. Pedig a fantázia épp
ezen a napon írhatja felül leginkább a többi nap zord fegyelmezettségét.
Persze ilyenkor is tartanunk kell egy minimális rendet és bizonyos
szabályokat, hiszen a nemtörődömség és az érdektelenség sohasem
okoz örömöt. A rend és a fantázia együtt azonban igen nagy harmóniát teremthet. Beszéljünk erről a gyerekekkel: ha ügyesen keressük,
akkor biztosan fogunk találni olyan ötleteket, amelyek révén minden
vasárnapunk különlegessé válhat.

A vasárnapi pihenés

„A

mint Isten megpihent a hetedik napon mindazon munkája
után, amit végzett (Ter 2,2), az emberi életet is a munka és
a pihenés ritmusa jellemzi. Az Úr napjának intézménye hozzájárul
ahhoz, hogy mindenkinek legyen elegendő pihenő- és szabadideje a
családi, kulturális, társadalmi és vallásos élet ápolására.”128 Hogyan
éljük meg konkrétan a vasárnapi pihenést a családon belül?
Hány és hány vasárnapot tesz tönkre a mateklecke vagy az angolházi
fenyegető réme, amelyeknek hétfő reggelre kész kellene lenniük,

126. Alain Saint-Macary: Le dimanche à l’Arche, Ombres et Lumière 90, 12. o.
127. Jean Fleury által idézett tanúságtétel az „Ombres et Lumière” fentebb jelölt számából.
128. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2184. §.
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csak épp az utolsó pillanatra halogatták őket? Hány és hány édesapa
zárkózik be a dolgozószobájába? És hány háziasszony tölti a nap
nagy részét a söprűvel, a porszívóval vagy a vasalóval a kezében, hogy
behozza a heti lemaradását?

feladatokat. Természetesen nem mindig tudjuk elkerülni, hogy
vasárnap is tanulniuk kelljen. De az esetek többségében nincs
nagyobb akadálya ennek, mint a valódi szándék hiánya. Mindazonáltal a gyermekeink sem akarják majd szabaddá tenni a vasárnapjukat,
ha tőlünk nem ugyanezt látják: a vasárnap nem arra való, hogy a
konyha padlóját sikáljuk, kivasaljuk a heti adagot, a boltokat járjuk
vagy nyugodtan tanulmányozzuk a hivatali dossziékat.

Miért nem határozzuk el egy szép napon, hogy mindenki úgy szervezi
az életét, hogy a többi napra időzítse a munkát: a leckét és a feladatokat, a hivatali dossziékat és a takarítást? Hogy idáig eljussunk, ahhoz
úgy kell tennünk, mintha a vasárnap nem is létezne: ha a hét csupán
hat napból állna, akkor úgy intéznénk, hogy mindent elvégezzünk
hat nap alatt. Úgy kell megszerveznünk a hetünket, hogy a vasárnapot
különválasztjuk.
Természetesen akadnak kivételek a vasárnapi pihenő törvénye
alól is: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért”
(Mk 2,27). Mindössze azt kell igazolnunk, hogy ezek a kivételek
jogosak: kétségkívül, muszáj dolgozniuk egyes foglalkozások
művelőinek, és számos olyan munka adódik (például az ételek
elkészítése), amelyet a felebarátunk iránti igaz szeretet követel meg
tőlünk. De a létfontosságúnak ítélt vásárlások és feladatok nagy
része remekül végrehajtható lenne az előző vagy a következő napon.
„Az igazság szeretete a szent semmittevést keresi, a szeretet szükségszerűsége viszont elfogadja a jogos munkát.”129
A vasárnapi munkavégzés igazolására itt-ott felhozott kifogások
legtöbbje nem állja ki a tisztességes vizsgálat próbáját. A probléma
gyökere ugyanis nem anyagi természetű: túlterhelt órarendünk a
hét többi részében a mértéktelenül sok munka miatt nem hagy
lehetőséget arra, hogy elintézzük a bevásárlást. A probléma spirituális
természetű és két kérdésben foglalható össze: vajon Isten foglalja-e
el az első helyet az életemben? Vajon eléggé bízom-e Benne ahhoz,
hogy igazán pihenni tudjak, elfogadva, hogy heti egy nap elengedem
életem kormányát, és átadom az Ő kezébe? Ha Isten azt kéri tőlünk,
hogy vasárnap pihenjünk, akkor nem vár tőlünk több munkát, mint
amennyi a hét többi hat napjába belefér.
Konkrétan tehát ahhoz, hogy a vasárnap a pihenés ideje lehessen,
igazán akarni kell ezt, és meg kell szervezni. Meg kell tanítani például
az iskolásoknak és a tanulóknak, hogy fejezzék be szombaton a házi

Miért halogatjuk a döntést, hogy családunkban konkrét eszközöket
vessünk be vasárnapjaink igazi pihenőnappá alakításához, és úgy
éljük meg azokat, hogy a pihenés ne forduljon unalomba? Mert
ha oly sokan dolgoznak vasárnap, az azért is van, mert az emberek
rettegnek a tétlenségtől.

Boldog születésnapot!

M

indannyiunknak szüksége van ünnepi időre: a születésnapok
kitűnő alkalmat nyújtanak a családi ünneplésre!

Milyen évfordulókat ünnepeljünk? Természetesen a születési
évfordulókat, de a keresztelését, a házasságkötését, sőt a jelentősebb
események évfordulóit is, mint például egy örökbefogadott gyermek
megérkezésének évfordulóját. Az évfordulók egyesítik a múltat a
jelent és a jövőt. A múltat, ahová ezen alkalommal visszatérhetünk,
hálaadással emlékezve vissza az adott személy, házaspár vagy család
történetére. A jelent, hiszen amikor valakinek a születésnapját
ünnepeljük, akkor kifejezzük az örömünket, amiért vele lehetünk, és
hálát adunk őérte. A jövőt, hiszen az évforduló az élet egy új évének
kezdete, vagyis a reménység napja.
Amikor egy gyermek születésnapját ünnepeljük, akkor jelezzük számára, hogy ő egyedi – mindegyikük a saját születésnapján. Különleges
nap ez, amikor nem csupán egy a sok közül, hanem az ünnep központi
alakja, ahogyan a születése napján is történt. Természetesen ez alól is
vannak kivételek, méghozzá az ikrek (vagy az azonos napon, de másik
évben született gyerekek): ha több gyerek születésnapja is egybeesik,
akkor évente legalább egyszer más alkalmakat kell találnunk egyéni
megünneplésükre.

129. Szent Ágoston
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Minden család másképpen ünnepli az évfordulókat, és ez így van jól.
A saját hagyományok fontosak a családok összeforrasztásában;
ráadásul a gyerekek is szeretik, ha minden évben visszaköszönnek
az ismert szertartások, amelyek biztonságot adnak, és amelyeknek
már előre örülhetnek. Egy születésnap sikere semmi esetre sem áll
arányban a beléfektetett pénzzel: az a fontos, hogy az ajándékok és a
vidámság kifejezzék, mennyire értékes számunkra a nap hőse.

A nagyszülők ünnepei

A gyerekek büszkék arra, ahogy növekednek. Hányan nézegetik
magukat reménykedve a tükörben születésnapjuk reggelén, hogy
lássák, vajon hány centit nőttek az éj leple alatt! A születésnap
ünneplése jó alkalom nekünk, szülőknek, hogy kifejezzük, mennyire
örülünk a növekedésüknek. Ha azt érzik (okkal vagy ok nélkül), hogy
visszasírjuk azokat az időket, amikor még picik voltak, akkor nem
tudnak nyugodtan növekedni.
A szülők vagy a nagyszülők házassági évfordulója olyan tanúságtétel, amely mély nyomot hagy a fiatalabbakban. Azt bizonyítja
számukra, hogy a tartós szeretet létezik. A házassági évforduló nem
csupán egy elmúlt eseményre (a házasságkötés szertartására) való
emlékezés, hanem egy jelenvaló valóság ünneplése, ami most még
szebb (legalábbis annak kellene lennie), mint az első napon volt.
Ágnes máig emlékszik rá, hogy esküvője reggelén valaki azt mondta
neki: „Használd ki jól, mert ez életed legszebb napja!” Már akkor is
kételkedett a megjegyzés igazságában, tizenöt évvel később pedig így
összegezte megfigyeléseit: „Minden egyes házassági évfordulónkon
azt érzem, hogy szebb, mint az előző évi volt. Nem minden rózsaszínű
persze, de évről évre kicsit többet értünk meg abból, hogy mit is jelent
a szeretet.”
Vannak közösségi évfordulók is, amikor olyan eseményt ünnepelünk,
amely az egész családot vagy az egész közösséget érinti: például
beköltözés egy házba. A többi évfordulóhoz hasonlóan ezek is jó
alkalmat kínálnak az eltelt évekre való visszatekintésre, felismerve
bennük Isten kézzelfogható és tevékeny gyöngédségének jeleit.
Ugyanakkor ajtót nyitnak a jövő felé azzal a bizonyossággal, hogy
Isten szeretete sohasem múlik el.
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A

z Egyház július 26-án ünnepli Jézus nagyszüleit, Szent Annát
és Joakimot. Használjuk ki ezt a liturgikus alkalmat nagyszüleink ünneplésére! Hogy a mi családunkban ez még sohasem fordult
elő? Eggyel több ok arra, hogy elkezdjük! Az ünnepekből sohasem
lehet túl sok egy családban. Az ünnepek teremtik meg a „család
lelkületét”, emlékük olyan kincs, amely beragyogja az életünket. A
mennybéli hatalmas ünnep előízét adják.
Tekintsünk át néhány ötletet, amelyek biztosan újabbakat sugallnak
majd.
− Gyűjtsük egybe a gyerekeket és az unokákat (nem feledkezve
meg az esetleges déd- és ükunokákról sem). Ez többnyire nem
könnyű, de érdemes megpróbálkozni vele. Mindig akadnak
korántsem elhanyagolható konkrét nehézségek, amelyekre végül
szinte minden esetben találunk megoldást: jóval előre emlékeztetni magunkat a dátumra (nem kötelező a július 26.!),
kibérelni egy hétvégére egy nagy házat vagy több vidéki
szálláshelyet, amelyek alkalmasak az egész família befogadására
stb. Adódhatnak komolyabb, lelki természetű akadályok is:
megtagadott bocsánatkérés, végeláthatatlan viták. De a nagyszülők talán épp erről az ajándékról álmodnak: látni a gyerekeiket
végre kibékülni egymással és velük, a szüleikkel.
− Szervezzünk meglepetés-ünnepséget. Kizárólag olyan nagyszülőknek, akik szeretik a váratlan dolgokat! De nincs annál
nagyobb öröm, mint egy ilyesfajta csapdába esni! Előre, közben
és utána is jólesik. Akit pedig ily módon csalnak „tőrbe”, az
zavartalanul fogja élvezni az ünnep örömét, hiszen az előkészület
gondja nem az ő vállát nyomja. A ráadás pedig az a meghatottság,
amit a találékonyság és a szeretet meglepetésükre feltáruló kincstárának látványa okoz bennük. Minden lehetséges: a família teljes
létszámban való váratlan betoppanásától kezdve a közös vacsoráig,
amelyen a családtagokon kívül néhány jóbarátjuk is részt vesz.
− Adjunk elő egy színdarabot. Bármi elképzelhető, de az előadás
stílusát a szereplők életkora és ügyessége határozza meg. Vannak
zenész családok, akik felállítanak egy kis zenekart vagy kórust
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(amely másutt gyakorol), színészkedő családok, akik humoros
jeleneteket vagy komolyabb darabokat visznek színre, ezermester
családok, akik belevetik magukat a bábok készítésébe, és végül,
akik szerényen csak az iskolában tanult versekből és énekekből
állí-tanak össze egy csokorra valót.
− Készítsünk családi albumot: olyan gyűjteményt, amely fényképeket, verseket, idézeteket, rajzokat tartalmaz. Járuljon hozzá
mindenki valamivel, hogy valamennyi családtag egyéniségét
és tehetségét visszatükrözhesse. Hasonlóképpen készíthetünk
egy hatalmas montázst is, vagy egy kazettát (audió vagy videó),
körlevelet, amely végigjárja az összes gyereket és unokát, mielőtt
megérkezne a címzettekhez és így tovább. Megannyi ajándékemlék, amelyeket a nagyszülők szívesen nézegetnek magányos
óráikban. Különösen jó ötlet ez akkor, ha néhányan túl messze
laknak ahhoz, hogy részt tudjanak venni a családi összejöveteleken:
ők elég, ha küldenek néhány lapot az albumba, pár részletet a
montázshoz vagy egy felvételt, amit átmásolhatunk az ajándékba
adott kazettára.
− Küldjünk levelet, ajándékot, rajzokat vagy telefonáljunk. A
posta pótolhatatlan, mert írásos nyoma marad, és mert vannak
dolgok, amiket csak leírni lehet, másképp elmondani nem. De a
telefon is igen értékes, hiszen egyrészt azt az érzést kelti, mintha
megszűnnének a távolságok, másrészt az egészen kicsik is ki
tudják fejezni magukat rajta keresztül. Egy telefonhívás is szép
ajándék lehet, ami nem jut mindig eszünkbe.

AZ ÜNNEP

szeretetünket. Ezért aztán míg arra várunk, hogy majd valamenynyien újra találkozzunk az örök Boldogságban, már idelenn szánjunk
időt az ünneplésükre!

A Karácsony ünneplése

M

ég ha nem is szabad hagynunk, hogy bekebelezzenek bennünket az anyagiak, a Karácsonyra való előkészület amellett, hogy
elsősorban lelki természetű, ugyanakkor meglehetősen húsba vágó
kérdés is, elsősorban a családi ünnepek helyretétele kapcsán, amikor a
fa körül összegyűlik kicsi és nagy. Használjunk ki minden napot
arra, hogy kis meglepetéseket készítsünk a gyere-kekkel és egyéb
apróságokat, amelyek valóban feledhetetlenné teszik Karácsony
ünnepét! A gyerekeknek – és nem csak nekik! – szükségük van ezekre
az ünnepi időszakokra, mint a mennybéli hatalmas ünnep előjeleire! A Karácsony profán jegyei nem számítanak luxusnak vagy a világ
lelkülete felé tett enged-ménynek. Ha helyesen értelmezzük és éljük
meg őket, akkor csak segítik a gyerekeket abban, hogy belépjenek a
Születés hatalmas titkába.
A középpont, amely köré az egész karácsonyi ünnep szerveződik, a
Szentmise kell legyen. Ha lehetséges, az „éjféli” (vagy inkább éjszakai)
mise. Vegyünk részt rajta családostul! A gyerekek nagyon boldogok és
nagyon büszkék lesznek, az sem baj, ha későn fekszenek le, vagy ha
elszunyókálnak a liturgia kellős közepén!

− Imádkozzunk. Ha lehetséges, és ha alkalmasnak tűnik a
helyzet, akkor a családi ünnepen az imának is biztosítsuk az őt
megillető helyet: szentmisével, imádkozásra szánt idővel, családi
zarándoklattal... Még ha a közös ima valami oknál fogva nem
is képzelhető el, akkor sincs akadálya annak, hogy aki szeretne,
az imádkozzék a szüleiért vagy a nagyszüleiért: senki sem képes
úgy betölteni őket örömmel és békességgel, mint az Úr, aki száz
szorosan visszaadja nekik azt, amit értünk tettek.

Ez persze nem mindig oldható meg: ha például van egy beteges
nagymamánk, aki nem meri megkockáztatni, hogy kimenjen az
éjszakai hidegbe, vagy ha az apa nem hívő… Nem szívesen hagynánk
őket magukra Karácsony éjszakáján. Jó előre meg kell gondolni, mi
lenne a legjobb megoldás: odaküldeni a kicsit, hogy beszélje rá az
édesapját, hogy kísérje el a családot a misére, vagy épp azzal okozni
örömöt a kamasznak, hogy négyszemközt maradhat egy időre
a nagyanyjával - ami ráadásul jó ürügyet adhat arra, hogy máskor
menjen misére, az „ősök” nélkül…

Egy napon, valószínűleg még előttünk, a szüleink és a nagyszüleink
is eltávoznak a mennybéli hatalmas ünnepre. Ezen a napon bizonyára
sajnálni fogjuk, hogy nem mutattuk ki eléggé az irántuk érzett

Karácsony délutánja sokszor nagyon elhúzódik: későn fekszünk és
korán kelünk. Vagyis nem alszunk eleget, és az ünnep öröme egyikünknél álmosságba, másikunknál idegességbe fordul. Miért nem
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tervezzük meg előre a délutáni programot, hogy át tudjuk venni
a gyerekek lelkesedését, és irányt szabhassunk az energiájuknak?
Vannak családok, akik – miután megízlelték Karácsony örömét meghitt otthonukban –, arra használják a délután hátralevő részét, hogy
elvigyék ezt az örömöt a magányosoknak: kórházban fekvő betegeknek, időseknek stb. Mások egy kis színdarabot adnak elő. Nem
feltétlenül kell ehhez kidolgozott tehetséggel vagy különleges
adományokkal rendelkezni. Elég néhány motivált gyerek elhatározása
a „nagyok” támogatásával, legyen szó akár a szüleikről, akár a nagyobb
testvéreikről. Minden család a saját lehetőségei szerint válasszon:
élőképeket, kis színdarabot, bábelőadást, hangszeres vagy énekes
koncertet stb. És hogy mi legyen a tárgya? A karácsonyi evangélium
(amelyet az Angyali üdvözlet és Mária látogatása Erzsébetnél előz
meg, és majd a Vízkereszt követ), vagy néhány, a Messiásra való
várakozást bemutató ószövetségi szakasz, amely a Születésben
teljesedik ki, esetleg egy karácsonyi mese. Bármi legyen is, ennek
az előadásnak az előkészítése családilag nagyszerű módja lehet
a Karácsony felé közeledésnek. Mennyi mindent feltárhatunk a
gyerekek előtt, hozzásegítve őket ahhoz, hogy a színdarab megtanulása
közben közelebb kerülhessenek az evangélium egyes részleteihez,
Ábrahám vagy a Szűzanya személyiségének bizonyos vonásaihoz!
E közös erőfeszítésekből olyan igazi öröm származik, ami sokkal
mélyebben meg fogja érinteni a gyerekeket (és az egész családot),
mint a legpazarabb ajándékok.

„Az ajándékozás módja lényegesebb, mint maga az ajándék”:
persze ez az elv sem mindig igaz, de azért alapjában véve helytálló.
Ezt kell tehát követnünk, amikor ajándékot készítünk a gyermekeinknek, és velük együtt más szeretteinknek.
Karácsonykor az emberré lett Isten valamennyiünket így szólít meg:
„Egyedi és pótolhatatlan vagy számomra. Úgy szeretlek, ahogy vagy.”
Íme, ennek megélésére hív bennünket egészen konkrétan Karácsony
ünnepe!

A Húsvét ünneplése a családban

A

Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe: de hogyan éljük
meg a családban? Milyen jelekkel tudjuk érzékeltetni ennek
a hitünk középpontjában álló misztériumnak az egészen különleges
jelentőségét?
Lelki életünk megtestesülő valóság kell, hogy legyen: az imádság
és a hétköznapi életünk nem különíthető el egymástól. Istenben
egész személyiségünk egyesül, hiszen Ő minden pillanatban szeret
bennünket, a létünket átszövő kicsiny dolgokon keresztül. Húsvét
megünneplése tehát nem szorítkozhat a szentmisén való részvételre
(bár valóban ez a legfontosabb): ember voltunk minden kis részletét,
még a legprózaibbakat is meg kell, hogy világítsa a feltámadás
öröme.

A Karácsony alkalmat kínál ahhoz is, hogy megajándékozzuk
egymást. Az ajándékozás semmi esetre sem feledteti el velünk, hogy
„A” karácsonyi ajándékot Isten adta nekünk, amikor nekünk adta
a Fiát. Az ajándékok, amelyeket egymástól kapunk, szintén annak
a szeretetnek a jelei, amelyre Jézus hív bennünket, persze, csak ha
ezzel a lelkülettel adjuk és kapjuk őket. Az viszont annál szomorúbb,
amikor egy gyerek megcsömörlötten beszél a játékokról, amelyeket
meg kell, hogy kapjon, mint valami járandóságot, a szülők szerepét
csupán a tárcájukból előhúzott (jó vaskos) bankjegyekre korlátozva.
Pedig micsoda öröm olyan ajándékot kapni, amit a saját kezével
készítettek nekünk azok, aki szeretnek bennünket, vagy még inkább
látni, ahogy kibontják azt, amit mi választottunk vagy gyártottunk
számukra!

A Húsvét szombat este kezdődik: az egészen kis gyerekek jelenléte
nem mindig teszi lehetővé, hogy elmenjünk a szokásosnál hosszabb
terjedelmű húsvéti vigíliára. Ebben az esetben „ezt a valóban boldog
éjszakát, amelyben Krisztus az alvilágból feltámadt”130, családi körben
ünnepelve tehetjük emlékezetessé. Egyszerűen átvehetünk néhány
elemet a liturgiából: egy nagyméretű gyertyát teszünk középre,
amelyről mindenki meggyújtja a maga kis gyertyáját; egy tálba
szentelt vizet öntünk, amelybe a keresztségünk emlékére belemártjuk
az ujjunkat, mielőtt keresztet vetnénk; felolvassuk a feltámadásról
szóló evangéliumot; vidám dalokat énekelünk, köztük természetesen
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„alleluját”. Ahogy a templomban, úgy otthon is kezdhetjük teljesen
besötétített helyiségben, fokozatosan gyújtva meg a fényeket.131

A Húsvét tovább folytatódik az egész húsvéti időn keresztül, amit a
húsvéti gyertya is tanúsít, amely a templomokban egészen Pünkösd
estéjéig beragyogja a szertartásokat. Nem árt otthon is jelezni ezt,
különösen az imasarok díszítésénél. Minden este meggyújthatjuk
például a Húsvét hét hetét jelképező hétágú gyertyatartót, de az
adventi koszorú gyertyáival ellentétben, amelyeket fokozatosan
gyújtunk meg, a Húsvét hét gyertyája egyszerre ragyog fel. Mert már
Húsvét éjszakáján meghívást kapunk arra, hogy egészen belépjünk a
feltámadás mérhetetlen örömébe!

A nagyobbacskákkal azonban ne habozzunk részt venni a húsvéti
vigílián. Hogy fenn tudjuk tartani a gyerekek figyelmét a számukra
sokszor száraznak tűnő olvasmányok alatt is, ne felejtsünk el
liturgikus könyvet hozni magunkkal, amelynek segítségével követni
tudják a szövegeket. A kisebbek számára, akik még nem tudnak
olvasni, hozzunk képes Bibliát, ahol meg tudjuk mutatni nekik az
idézett epizódokat: a Teremtést, Ábrahám áldozatát és így tovább.
Még ha nehezükre esik is az egész este folyamán végig figyelmesnek
és áhítatosnak maradni, biztosak lehetünk benne, hogy a gyerekek
általában rendkívül fogékonyak Húsvét éjszakájának különleges
légkörére.
A vigíliáról hazatérve pedig miért ne osztanánk szét például egy kis
csokis kalácsot vagy más ünnepi édességet? Az ennivaló a legtöbb
gyerek számára nagyon fontos, és nem csak nekik! Persze ez csak
másodlagos, de nem áll jelentés nélkül: a gondosan előkészített
vacsora, a szép ruhák, a virágokkal és lámpákkal feldíszített ház, a kis
meglepetések (kezdve a kertben elrejtett tojásoknál) mind számítanak,
és nyomot hagynak a gyerekek lelkében, akik úgy őrzik meg
emlékezetükben a Húsvétot, mint egy nagyszerű és szép ünnepet.
A Karácsonyhoz hasonlóan a Húsvét kapcsán kialakíthatunk
családi hagyományokat: van, ahol a feltámadás éjszakáján szalaggal
díszített gyertyákat adnak egymásnak, másutt tojásokat festenek,
amelyeket a szomszédoknak ajándékoznak, egyes családokban az
édesanya „húsvéti süteményt” készít, amit kizárólag húsvétkor
szokott sütni, vagy hal formájú kis cipókat, az őskeresztények kedves
„ikhthüszére”132 emlékeztetve. A ház díszítése, az imasarok berendezése, az énekek és a zene, a vasárnapi reggeli, a szülőknek és távol élő
barátoknak küldött képeslapok – megannyi olyan részlet, amelyeknek
megvan a maga szerepe a húsvéti ünnep minél emlékezetesebbé
tételében.

131. Pierre Dufresne C’est fête chez nou, (Cerf/Novalis) című könyvében számos ötletet ad a
132. A hal görög nevét - IKHTHÜSZ - az ókeresztények Jézus - rejtett - nevének rövidítéseként
értették: Ieszousz Khrisztosz, Theou Üosz, Szótér. Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó.
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Isten és az iskola

E

lérkezett az évnyitó! Bármekkora is a kedvük és a tehetségük
a tanuláshoz, akár tetszik, akár nem, gyermekeink minden
figyelmét a matek meg a nyelvtan szépségei kötik le. Mi, szülők
pedig készen állunk a kishitűek támogatására, a lusták felrázására,
a hóbortosak fegyelmezésére és ismereteink előhívására, hogy ne
maradjunk szégyenben, ha egy feladatot kell elmagyarázni vagy
egy leckét felmondatni. Az iskola olyannyira fontos helyet foglal
el gyermekeink életében, és ennek következtében a miénkben is,
hogy különleges figyelemmel kell ügyelnünk arra, hogy ez is eszköze
az Isten szeretetében való növekedésüknek, nem pedig csupán egy
elfoglaltság a hit „mellett”, amely Istentől elszakadva kívül esik
az Ő szeretetén.
Az iskolába való visszatérés időszakában olvassuk el újra a talentumokról szóló példabeszédet (Mt 25,14-30). Ez a példabeszéd azt
mutatja meg számunkra, hogy nem az számít, hogy több talentumot
kaptunk-e, mint a többiek, hanem az, hogy gyümölcsöztessük
azokat, amelyeket birtokolunk. Nem az a lényeg, hogy osztályelsők
legyünk, hanem hogy a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtva
folyamatosan haladjunk előre. A talentumokat azért bízták ránk,
hogy általuk növekedni tudjunk Isten szeretetében, hogy egy napon
majd beléphessünk Isten Országának örömébe.
Minden egyes talentumunk Isten ajándéka. Mindegyiket ingyen
kaptuk: nem érdemeltük ki őket, ezért nincs is jogunk dicsekedni
velük. Nem árt, ha időnként emlékeztetjük erre a jó tanulókat, akik
hajlamosak lehetnek arra, hogy elnyomják a többieket állítólagos
felsőbbrendűségükkel. A gyerekek egyébként tisztán érzik, hogy a
szüleik egyszerűen büszkék az igyekezetükre („Mindent megtettél,
amit tudtál, jól van!”), vagy hivalkodnak ragyogó eredményeikkel.
Ez különösen is igaz akkor, ha ugyanabban a családban különböző
képességű gyerekeket találunk: ha a szülők képesek kiemelni
mindegyikük értékeit elvégzett munkájuk és megvalósított
eredményeik függvényében, akkor a legjobbak sem éreznek majd
kísértést a hencegésre.
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Isten mindig velünk van: az iskolában csakúgy, mint otthon, a
templomban vagy pihenés közben. Bizonyos értelemben véve
azt mondhatjuk, hogy a keresztény életben nincsenek „intenzív
időszakok”, vagyis olyan pillanatok, amelyeket különleges módon
Isten szeretete számára tartunk fenn, mint például a vasárnapi
mise. Pontosabban kizárólag ilyen „intenzív időszakok” vannak,
mert Isten minden pillanatban nekünk adja magát és arra hív, hogy
szeressük őt. Egyedül az a fontos, hogy konkrétan teljesítsük Isten
akaratát. Hogy ott legyünk, ahol és amikor Ő szeretné. Amikor tehát
annak van itt az ideje, hogy iskolába járjunk, akkor nem találhatunk
jobb helyet az Úr szeretetében való növekedésünkhöz, mint az
iskola.

Iskola és keresztény nevelés

Isten arra hív bennünket, hogy a tanúi legyünk, mindenütt, ahol
járunk, beleértve az iskolát is. Olvassuk újra az evangéliumot:
„Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról
tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt” (Jn 13,34-35). Íme az első tanúságtétel,
amelyet adnunk kell, és amely mindenki számára elérhető: a
testvéri szeretet. Nem szükségképpen ez a legkönnyebb, és nem is a
leglátványosabb: de Jézus ezt kéri tőlünk. Ez nem zárja ki azt sem,
hogy szükség esetén szót tudjuk emelni a hitünk mellett.
„Minden körülmények között biztosítandó a szülők joga ahhoz,
hogy vallásos hitüknek megfelelő nevelési formát választhassanak.”133
Vagyis ott vagyunk az iskola szabadságának vagy még inkább
a magukat katolikusnak meghatározó iskolák tulajdonképpeni
katolikus jellegének kérdésénél. Nem fogunk itt bele ebbe a terjedelmes és összetett témába, csupán arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy valamennyi családnak kötelessége azon dolgozni ott és úgy,
ahol és ahogyan tud, hogy a katolikus iskolák egyre jobban megteljenek élettel, és egyre inkább képesek legyenek az evangelizációra.
Hogy miképpen? Kétségkívül nagy jelentőséggel bír egy általános terv,
a megjegyzések és a csúcstárgyalások, de ami még hasznosabb, az a
családok és a tanítók életszentsége. Mindannyian tudunk valamit tenni
a katolikus iskolák megújulásáért, ha mást nem, akkor imádkozni,
esetleg más szülőkkel, tanítókkal együtt. Mit fogunk tenni ebben az
évben azért, hogy Isten az Őt megillető helyre kerüljön az iskolában?
133. II. János Pál pápa: Familiaris consortio, apostoli buzdítás, 40.
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ivel meg vannak győződve az iskola óriási jelentőségéről és a
gyerekek jövőjére gyakorolt alapvető hatásáról, a szülők közül
sokan választanak gyermekeik számára katolikus iskolát, nem csupán
a minőségi oktatás, hanem elsősorban – és mindenekelőtt – a hiteles
keresztény nevelés reményében.
Ha az iskola megfelel a várakozásainknak, vagyis az ott gyakorolt
vallásos nevelés közel áll ahhoz, amit mi élünk meg a gyermekeinkkel, akkor az iskola és a család remekül kiegészíti egymást.
Olykor azonban adódnak bizonyos nehézségek. Hogyan nézzünk
szembe ezekkel?
Az egyes családok különbözőképpen élik meg a hitüket és nevelik
gyermekeiket a hitben: egyetlen iskola sem képes mindenben
megfelelni az összes családnak, ez természetes. A változatosság
gazdagít, még ha nem is könnyű élni vele.
Különböző okokból kifolyólag, amelyek részben a tanárképzésben
keresendők, a katolikus iskolákban sem minden tanár katolikus
(gyakorló katolikus, az Egyház hitét szorosan követő stb.), ezért nem
mindig alkalmasak arra, hogy segítsék tanítványaikat növekedni a
hitben.
Ez nem igazán jó, de sajnos így van. Nem érdemes sem álmodozni,
sem pedig megelégedni a kritizálással. El kell fogadnunk azt, ami
jutott nekünk, és ebből kiindulva keresni a fejlődés lehetőségeit.
Együtt.
A szülők küldetése elsődleges marad, és ebben a minőségükben
jogukban áll, sőt kötelességük tudni arról, ami az iskolában történik:
de ettől még nem kell úgy viselkedniük, mint valami állandó
ellenőröknek. A tanároknak szükségük van arra, hogy a szülők
bizalmára támaszkodhassanak. Ennek a bizalmas viszonynak elsődleges szerepe van abban, hogy a gyerekek személyisége békében
épülhessen és fejlődhessen. A bizalom nem egyenlő a be nem
avatkozással: épp ellenkezőleg, aktív részvételt, jóindulatú odafigyelést
(először mindig a jót keresve), igazmondást (szólunk, ha valami
nem megy), egyszerűséget és megbocsátást igényel.
- 223 -

HIT A CSALÁDBAN

AZ ISKOLA

Előfordulhat, hogy a tanár téved, esetleg hibát követ el. Mondjuk
meg ezt neki világosan, de nyugodtan, és aztán lapozzunk, azaz zárkózzunk el egészen attól, hogy az adott tanítónőt vagy épp iskolaigazgatót beskatulyázzuk abba a rossz szerepbe, amit egyszer
történetesen alakított. Óvakodjunk a pletykák és a rágalmak
terjesztésétől is, mert ezek mindenképp károsak, néha nagyon súlyosan
és igazságtalanul.

kudarcok és sikerek együttes hordozásán keresztül is. A legkritikusabb szülők nem azok szoktak lenni, akik a legintenzívebben
bekapcsolódnak az iskola működésébe, akik megfogják a munka
végét, és rengeteg energiát fektetnek a szülői munkaközösség
működtetésébe.

Ami a hitre való nevelést illeti, ez ügyben különös körültekintésre
van szükségünk, mielőtt ítéletet hoznánk: néha az a benyomásunk,
hogy a gyerekeink egyáltalán nem részesülnek vallásos oktatásban,
mert nem mesélnek el belőle otthon semmit. Attól még, hogy nem
mondanak róla semmit, nem biztos, hogy nincs ilyen. És attól még,
hogy a tanítónő nem tudja elmagyarázni a szülőknek, mik az elképzelései
a hitre való nevelésről, nem biztos, hogy nem tulajdonít jelentőséget
ennek. Éppenhogy azt is jelentheti, hogy Krisztus oly nagy szerepet tölt
be az életében, hogy a legnagyobb természetességgel fog róla beszélni
a gyerekeknek, és így tanítja őket az imádkozásra és a keresztény
életre is.
Előfordulhat, hogy az iskolában tanultak nem egyeznek meg
azzal, amit a család vall és él. Ha például az imádkozás módjával
kapcsolatos „érzékenységről” van szó, segítsünk gyermekünknek,
hogy békességgel el tudja fogadni azt, ami zavarba ejti, mert ez végső
soron csak gazdagítani fogja őt. De lehet szó valamilyen alapvető,
akár súlyos kérdésről is, mint például a lélekvándorlás vagy Jézus
valóságos jelenlétének tagadása az Eukarisztiában. Először is meg kell
bizonyosodnunk arról, hogy a gyerek nem értett félre semmit. Ha
tényleg igazat mondott, akkor arra reagálnunk kell: először is állítsuk
helyre az igazságot a gyerek fejében, hogy ne maradjon benne kétely,
azután beszéljünk erről a tanítóval vagy a hitoktatóval. Végső esetben
radikális döntést kell hoznunk, amilyen például az iskolaváltás.

Egy katolikus iskolában az egyik legfontosabb dolog a gyerekek
evangelizációja (kellene legyen). Minden diáké, nem csupán a
„mieinké”. Ez pedig azt jelenti, hogy lehetőségeinkhez képest
igyekezzünk részt venni az iskolai hitoktatásban. Legyen szó csak arról,
hogy közelebbről is érdeklődünk iránta, és segítjük gyermekeinket
jóindulatú hozzáállásuk megtartásában. Lehet, hogy jogosak a
fenntartásaik és a bírálataik a hittannal kapcsolatban; fontos, hogy
meghallgassuk őket, és továbbadjuk meglátásainkat a megfelelő
személynek. De abban is segítnünk kell, hogy gyermekeink megértsék
és el tudják látni a saját felelősségüket: ha sokat kaptak, akkor sokat
is várnak tőlük. A többi gyerek evangelizációja (hányan vannak
olyanok, akik csak az iskolában hallanak Istenről!) azokat is érinti,
akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy többet kaptak.
Lehet, hogy velünk együtt csalódottak lesznek attól, amit a hittanon
tanulnak. De az is lehet, hogy a hitoktatók is csalódottak lesznek
és elmegy a kedvük azt látva, hogy a valóban keresztény családok
gyerekei az egész hittanórát lármázással és rosszalkodással töltik.
Vajon hány szülőnek jutna eszébe meghívni gyermeke hitoktatóját
vacsorára? Hányan mutatják ki irántuk érzett hálájukat és főleg a
hitoktatás keretében végzett (szinte mindig önkéntes és sokszor nem
könnyű) munkájuk iránti érdeklődésüket?
Természetes, hogy sokat várunk a katolikus iskolától, de semmi nem
megy másképp, mint bizalommal és békességgel.

Az új füzetek fölött

A katolikus iskola nem szolgáltató, amellyel szemben ott állnak a
családok mint fogyasztók. A szülők, a tanárok és a diákok egységes
közösséget alkotnak Krisztusban és Krisztusért. Ez elsősorban az
imádságon keresztül valósul meg: az egymásért való és a közös
imádságokon keresztül, amikor csak mód nyílik erre. Azután
valamiképpen a tervek, reménységek, örömök és nehézségek,

z újdonság varázsa folytán a tanévkezdés mindig teli van
reménységgel. Az új füzetek fölött a gyerek hajlamos elálmodozni egy kudarc nélküli, rossz jegy és büntetésmentes évről. Ezeket
a tiszta lapokat gondos sorokkal szeretné megtölteni, áthúzások és
tintapacák nélkül, hogy mellette ott álljon piros tollal a dicséret:
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„100%” vagy „nagyon jó”. Büszkén mutogatja nekünk az új
könyveket, amelyekkel reményei szerint örömtelibb és könnyebb lesz
a munka.

A – minden területen – sikeres élet nem nélkülözi sem a kudarcokat,
sem a bukást. Az életszentség nem az elkövetett vagy el nem követett
bűnök számával mérhető. Egyedül az számít, hogy egyre nagyobb
helyet biztosítsunk Istennek az életünkben és önmagunkban. Jézus
azt kéri tőlünk: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok
tökéletes” (Mt 5, 48): a tökéletesség elérése nem az akaraterőnkön
múlik. Isten, a Tökéletes tesz tökéletessé bennünket is, ha engedjük,
hogy bennünk éljen.

Elérkezik az évnyitó: az álom átadja helyét a valóságnak. És ha a
valóság tartalmaz is sikereket, a kudarcokkal való szembesülést is maga
után vonja. Ez a szembenézés pedig nem könnyű, főleg ha gyakran
megismétlődik, és a gyerek nincs rá kellőképpen felkészülve. Könnyen
csüggedésbe vagy kétségbeesésbe fordulhat, a kudarccal az álmok és
a jó megoldások összedőlnek, a gyerek pedig megadja magát, feladja
a harcot a nehézséggel szemben. Ami igaz a gyerek iskolai életére,
az igaz egész életére, beleértve az imaéletet is. Nagylelkűségében
Istennek akarja adni az életét, távoli missziókról, hőstettekről,
vértanúságról álmodik. Nagyszerű álmokat szövöget, életprogramot
tervezget (nem feltétlenül reálisat), eldönti, hogy például minden nap
tíz percet fog imádkozni, hogy a mamának nem kell többé háromszor
kérnie tőle valamit stb. De aztán jönnek a szürke hétköznapok, és
hipp-hopp elenyészik a lelkesedés, hűtlenek lesznek álmaikhoz és
döntéseikhez, elbuknak és kudarcot vallanak. És jön a kétségbeesés
kísértése: „Nem tudom megcsinálni, nem vagyok rá képes, az
életszentség nem nekem való.” Annyira szeretnénk, ha minden
tökéletesen menne!
Meg kell tanítanunk gyermekeinknek (és meg kell tanulnunk
nekünk magunknak is), hogy Isten az életünket nem a kudarcaink
ellenére építi fel és vezeti magához, hanem azokon keresztül.
Nem a mi dolgunk az ítélkezés: ami a mi szemünkben nagy siker, az
valójában (vagyis Isten szemszögéből nézve) talán nem is az, a látszólagos kudarc viszont termékeny lehet. Nézzük a búzaszem példáját:
a rothadás és a halál látszólag pusztulást jelent, és mégis elengedhetetlen feltételei annak, hogy a gabona termést hozzon. Minden
attól a függ, hogyan fogadjuk kudarcunkat és bűnünket. Gondoljunk
Júdásra illetve Szent Péterre: Júdás elárulta Jézust, Szent Péter pedig
megtagadta. A tagadás nem kevésbé súlyos, mint az árulás. Csakhogy
Júdás úgy hitte, hogy az árulása nagyobb, mint Isten szeretete: kétségbe
esett és felakasztotta magát. Szent Péter viszont Isten szeretetét hitte
erősebbnek: sírva fakadt, de annak biztos tudatában, hogy Isten szereti
őt és megbocsát neki.
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Ha a jó teljesítményeim túlzott büszkeséggel töltenek el, és
önteltté, magamutogatóvá tesznek, akkor nem fognak Istenhez
vezetni, és a látszat ellenére a tökéletesség és a szentség, vagyis a
valódi siker elérésének akadályai lesznek számomra, pedig egyedül
ez számít. Ha viszont a kudarcaim és a bűnöm afelé terelnek,
hogy egyre szegényebben, teljes bizalommal álljak Isten elé, akkor
éppenhogy nem képeznek akadályt Isten Országának bennem való
növekedése elé.
Olvassuk el újra a farizeus és a vámos történetét (Lk 18,10-14). És
olvassuk el gyermekeinkkel együtt a búza és a konkoly példázatát is
(Mt 13,24-30). Ha azt látjuk, hogy a gyomok elborítják életünk
mezejét, akkor hajlamosak lennénk mindet kitépkedni, a jót is a
többivel együtt. Tanuljunk ilyenkor türelmet Istentől a többiek és
elsősorban saját magunk irányában. Hallgassuk, hogy mit mond
nekünk: „Nehogy a konkolyt kigyomlálva vele együtt a búzát is
kitépjétek! Hagyjátok, hadd nőjön mindkettő az aratásig. Akkor majd
szólok az aratóknak: előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe
és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” Ne tulajdonítsunk
az életünkben fellehető gyomoknak nagyobb jelentőséget, mint Isten
teszi. Adjunk hálát Neki a jó magért, amelyet kisarjaszt bennünk.

Iskolai nehézségek

M

ilyen összefüggés figyelhető meg az iskolai gondok és a hitre
nevelés között? Első körben hajlamosak vagyunk azt felelni
erre, hogy semmilyen. Az valóban tény, hogy egy gyermek hite
semmi esetre sem áll arányban az értelmi képességeivel, és keresztény
élete sem értékelhető a bizonyítványában található osztályzatok
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alapján. Ilyen értelemben véve az iskolai eredményeknek semmi közük
a lelki fejlődéshez. De valóban nincs köztük semmilyen kapcsolat? Az
nem olyan biztos!

parancsnak a megtartásán múlik. Az összes többi kötelességünk,
beleértve az iskolához kötődőeket is, csupán e szeretetre szóló hívás
továbbragozása.

Az iskola fontos helyet tölt be gyermekeink életében: sok időt töltenek
ott, és érzik, hogy a felnőttek – kezdve a szüleiken – valódi jelentőséget
tulajdonítanak neki. Ha pedig a gyerekeinknek és nekünk fontos,
akkor fontos Istennek is. Ha az iskolai munka a gyerekek állapotbeli
kötelessége, akkor Isten ennek keretében hívja őket a keresztény életre.
Persze nem kizárólag itt, de itt is. Vagyis az evangélium fényében kell
megélnünk iskolai eredményeinket illetve nehézségeinket.

Ha igyekszünk erőnk szerint a legjobb teljesítményt nyújtani, azt
nem azért tesszük, hogy osztályelsők legyünk, hogy később majd
sok pénzt keressünk, vagy hogy bosszantsuk a barátainkat, – hanem
szeretetből. Bármilyen talentumokat bízott is ránk Isten, a hivatásunk
arra szól, hogy hozzunk belőlük termést szeretettel, mint a „derék és
hű szolgák” (vö. Mt 25,14-30). Akár kiemelkedő értelmi képességekkel
vannak megáldva a gyerekeink, akár csak korlátozott mértékben,
mindegyiküknek éreznie kell, hogy nekünk valójában az számít,
hogy talentumaik gyümölcsöztetésével teljesítsék Isten akaratát. Így
kell olvasnunk a bizonyítványukat is, hogy természetesen tudjunk
együtt örülni azokkal a diákokkal, akiknek a látszólag csak közepes
eredményei valódi igyekezetet tükröznek.

Az iskolai nehézségek szinte minden esetben aggodalomra adnak okot,
akár gyerekeink jövőjéről gondolkodunk (Milyen tanulmányokat
folytassanak? Milyen szakmát válasszanak?), akár amiatt szomorkodunk, hogy látjuk őket szenvedni ezek miatt a nehézségek és
kudarcok miatt. Mindenszentek ünnepe körül egyes tanulók feje
fölött átcsapni látszanak a hullámok, a szüleik pedig a hajukat tépik:
„Mi lesz ebből a gyerekből? Mit tegyünk?” Ez a legmegfelelőbb
pillanat a vihar lecsendesítéséről szóló részlet (Mt 8,23-27)
újraolvasására: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” És Jézus ezt
mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?”
„Ne féljetek!”: Isten fáradhatatlanul nyugtatgat bennünket végig a
Bibliában. Ezek a szavai az olyan konkrét gondjainkra is vonatkoznak,
mint amilyenek az iskolai problémák, és annak minden válfaja:
tanulási nehézségek, lustaság vagy fegyelmezetlenség, egy tanárral
való rossz viszony, alkalmazkodóképesség hiánya stb. „Gyertek hozzám
mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek
titeket” (Mt 11,28). „Gyertek hozzám, aggódó szülők, tanácstalan
pedagógusok, kétségbeesett diákok. Tegyétek az én kezembe a rossz
osztályzat, a sorozatos kudarcok, a válasz nélkül maradó kérdések
terhét, és én megkönnyítlek titeket.”
Melyik a legfőbb parancsolat a Törvényben? „Szeresd Uradat,
Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes
elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27). Isten
akaratának beteljesítése – más szóval a keresztény élet – ennek a két
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Az iskola nem minden: ha mégoly jelentős helyet tölt is be gyermekeink életében, még ha az iskolai sikerek részben meghatározzák is
a jövőjüket, bizonyára bőven akadnak azért olyan területek, ahol
ki tudják bontakoztatni a tehetségüket. Igazságtalanság – és álságos
– lenne kizárólag az iskolai eredményekre összpontosítanunk.
Gyermekeinknek arra van szükségük, hogy segítsük őket minden
gazdagságuk kibontakoztatásában, kezdve azokon, amelyekről az
iskola nem vesz tudomást.

Félelem a kudarctól

M

árti soha nem tudja a nyelvtanleckét: ha kikérdezik, makog
három szót és elhallgat, láthatólag belezavarodik. Egészen
addig a napig, mígnem a tanítónénije rá tud szánni pár percet, hogy
elmagyarázza neki kettesben a nehezebb pontokat. Ekkor rájön,
hogy Márti látszólagos alkalmatlansága mögött a nyelvtanlecke
megjegyzésére valójában a kudarctól való erős félelem rejtőzik: a
kislány inkább hallgat, mint hogy rosszat mondjon. Hány gyereket
(és felnőttet) bénít meg a félelem, nehogy valami rosszat csináljanak?
Pedig mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a kudarccal és a
különböző vereségekkel való találkozást nem kerülhetjük el, kezdve
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a járni tanuló kisgyerek első elesésén, a halál látszólagos vereségéig,
közben végighaladva az iskolai balsikereken, a szerelmi bánatokon
és a munkahelyi problémákon. Hogyan segíthetjük gyermekeinket
abban, hogy minden egyes kudarcot győzelemmé tudjanak fordítani?
Hogyan szabadíthatjuk meg őket a bukástól való félelemtől?

általa: „Nem sikerült, tehát alkalmatlan vagyok.” A nevelő küldetése
abban áll, hogy megmutassa a gyermeknek, nem dől össze az élete
attól, hogy elbukott, hogy az élete és a személyisége nem korlátozódik
erre a kudarcra. Ezt pedig csak egyféleképpen bizonyíthatjuk be
számára, ha minden egyes győzelménél bátorítjuk.

Először is álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy megpróbáljuk őket
lehetőség szerint megóvni az esetleges kudarcoktól, mert ez egyrészt
csak a probléma későbbre halogatása, hiszen akármit is teszünk, a
gyerek előbb vagy utóbb bele fog ütközni a saját korlátaiba, másrészt, és
ez a lényegesebb, egyedül úgy szabadulhat meg egy bizonyos
akadálytól való félelmétől, ha megtanul szembenézni vele.

A vereség akkor megsemmisítő, ha soha nem érünk el sikereket:
a kis Márti esetében például akkor történt meg a felismerés, amikor
egy napon rájött, hogy képes a végére jutni pár feladatnak nyelvtanból.
Néha elég egy kis kezdeti siker, ha a nevelő kellően kiemeli a jelentőségét: Dr. Lemoine134 ismerteti egy olyan kisgyerek esetét, aki
a második osztályba lépve egyszer csak képtelennek bizonyult az
olvasásra. Visszaküldték az elsőbe, mígnem az orvosnak sikerült
feloldania bénító félelmeit, egyszerűen azzal, hogy megkérte, olvasson
neki hangosan, majd nagy meggyőzőerővel bátorította már az
akadozva kiolvasott első szótagnál. A szöveg hátralevő része aztán már
gond nélkül ment. A gyereknek bátorításra, bátorításra és bátorításra
van szüksége.

A nehézségekkel való szembenézésnek két feltétele van: a legyőzésükre irányuló akarat, és a szembenézésre való képesség. Más szóval
ahhoz, hogy le tudja győzni a kudarctól való félelmét, ahhoz a
gyermeknek előbb akarnia kell ezt. A bátorság nem azt jelenti, hogy
nem félünk, hanem azt, hogy akaratunk erejével megszabadulunk a
félelemtől. A nevelő egyik leglényegesebb küldetése épp ezért abban
áll, hogy segítse a gyereket saját akarata rendkívüli hatalmának
felfedezésében. „Ha akarod, sokkal többre vagy képes, mint
gondolnád.” Ha kudarc ér, fel is adhatom, de akarhatom azt is, hogy
ezt a kudarcot (elsősorban) a saját félelmem, a saját félénkségem
feletti győzelem kivívásának alkalmává alakítsam. A kérdés az, hogy
valóban akarom-e. És erre a kérdésre rajtam kívül senki sem fog
tudni válaszolni, még ha nem is vagyok több hét-nyolc évesnél.
Az akarat sok mindenre képes, de nem mindenre. Ezért aztán a
„mindent lehet, csak akarni kell” mondást fenntartásokkal kell
kezelni. Egy gyerek akkor tudja legyőzni a kudarctól való félelmét,
ha egyébként megfelelő biztonságban érzi magát. Minél inkább érzi,
hogy feltétel nélkül szeretik őt, annál inkább képes lesz arra, hogy
derűsen nézzen szembe a különböző vereségekkel. Mert a kudarctól
való félelem gyakran abból ered, hogy a gyerek tudatosan vagy sem,
de azt mondja magának, hogy „Ha nem sikerül, akkor elveszítem a
szüleim vagy a tanáraim szeretetét és bizalmát”.
A kudarctól való félelem ahhoz a tényhez is köthető, hogy a gyerek
(de ez igaz a felnőttekre is) nincs tisztában veresége viszonylagos értékével. Úgy érzi, mintha az egész személyisége kisebbrendűvé válna
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A magabiztos és nyugodt gyerek többre képes, tudatában annak,
hogy Krisztussal együtt feltámadva véglegesen a győztes oldalra
kerültünk. Krisztus feltámadt, ezért aztán egyik vereség sem lehet
végleges vagy valóban súlyos. Krisztus véglegesen és egészen legyőzött
minden rosszat: a mi kudarcaink csak látszólagosak és ideiglenesek
attól kezdve, hogy vele együtt éljük meg őket, mert „ha Krisztussal
meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is” (Róm 6,8).

Állapotbeli kötelesség

„N

éhány fiatal lelkesen és nagylelkűen, szívvel-lélekkel veti bele
magát az önkéntes szolgálatokba, ami szabadidejük jelentős
részét felemészti. Én nagyon örülök ennek – magyarázza egyikük
édesapja. – Csakhogy – folytatja – azzal már nem értek maradéktalanul egyet, hogy ezek a tevékenységek kezdik eluralni azt az időt
is, amelyet az iskolai illetve egyetemi munkára kellene tartalékolniuk.
Hogy az egyik fiunk cserkészvezető, a nővére pedig felbecsülhetetlen
energiát fektet a Világifjúsági Találkozó előkészítésébe, az teljesen
134. Paul Lemoine: Transmettre l’amour, Nouvelle Cité, 1987.
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rendben van. De úgy gondolom, hogy mindez nem akadályozhatja
őket a vizsgáikra való komoly felkészülésben. Elvégre ez az elsődleges
feladatuk, az állapotbeli kötelességük!”

tanulás példájához, az Evangélium nem azt kéri tőlünk, hogy
különböző diplomákkal felvértezve érkezzünk meg a Mennybe, hanem
vitán felül azt, hogy azokat a talentumokat gyümölcsöztessük, amiket
Isten adott nekünk, hogy testvéreink szolgálatába állítsuk őket.

Az „állapotbeli kötelesség” kifejezés meglehetősen régimódinak hat,
de mindig időszerű igazságot jelöl: mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy életállapotunk függvényében bizonyos elsődleges
feladatokat lássunk el, amelyeket elébe kell helyeznünk a
szabadidőnknek, sőt még azoknak a kötelezettségeinknek is, amelyek
bár nem másodlagosak, de csak a második helyen állnak. A szülők
állapotbeli kötelessége például a gyereknevelés: nem ez az egyedüli
küldetésük, de előbbre való minden egyéb (bármily dicséretre méltó)
tevékenységüknél.
Miért olyan fontos az „állapotbeli kötelesség” fogalma? „Mert
szeretném, ha a gyerekeim komolyan felkészülnének a jövőjükre” –
válaszolná talán a fentebb idézett édesapa. Jogos érv. De ha jól
belegondolunk, nem ez az igazi ok, ezzel nem igazolhatjuk mélyen
az „állapotbeli kötelességet”, amely ünneprontásnak, pontosabban
a nagylelkűség és a lelkesedés fékentartójának is tűnhet. „Diplomák?
Csak ez számítana az életben? A mások szolgálatára vagy az
evangelizációra való elköteleződés legalább ugyanolyan fontos!”
– a fiatalok többnyire ezt vetik ellene „állapotbeli kötelességük”
felemlegetésének.
„Diplomák? Nem csak ez számít az életben!” Így igaz. Annyi bizonyos, hogy a szülőknek igazuk van, ha megkövetelik a gyerekeiktől,
hogy komolyan tanuljanak. De miért? Ha az életben való sikeres
boldogulásuk érdekében teszik ezt, anyagi értelemben véve – sok pénz,
nagy autó –, akkor nem csoda, ha az abszolútum iránt rajongó ifjakat
ez cseppet sem fogja motiválni. De ahhoz sem elég, hogy felrázza a
tétlenségből azokat a kevésbé idealista fiatalokat, akiket nem izgat a
tanulással járó fáradozás, főleg, mert szerintük ez sem akadályozza
meg, hogy végül a munkaközvetítő hivatalban kössenek ki.
Mi az értelme az életünknek? Ez a valódi kérdés. Mert a
„kötelességeinknek” csak e végső cél tükrében van jelentőségük.
Ha a hitben megértjük, hogy végső soron Isten az egyedüli célja
az életünknek, akkor tevékenységeinket is egyetlen kritériumnak
rendeljük majd alá: ez pedig Isten akarata. Hogy visszatérjünk a
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Hogyan különböztethetjük meg Isten akaratát? Néha úgy képzeljük,
hogy a dolgok sokkal egyszerűbbek lennének, ha Isten világosan
megmondaná, mit vár tőlünk, a jelzőtáblákhoz hasonlóan, amelyek
megmutatják, melyik utat kövessük. És ha csak mi nem látjuk ezeket
a szóbanforgó táblákat? Isten akaratának felismerése felé talán az
lehetne az első lépés, hogy kinyissuk a szemünket! Honnan is
tudhatnánk, mi az „állapotbeli kötelességünk”, ha mindent csak
a saját szempontjaink szerint ítélünk meg, ha nem nyitjuk ki soha
az Evangéliumot, ha nem imádkozunk, ha nem hallgatjuk meg az
Egyház szavát? Hogyan is láthatnánk világosan a jelzőtáblákat, ha
a látásunkat megzavarja a gazdagság, amelyhez görcsösen ragaszkodunk, vagy a megbocsátás illetve bocsánatkérés hiánya?
Az „állapotbeli kötelesség” mindennapos hívás, hogy válaszoljunk
Isten szeretetére. Ha egy fiatal szép terveket szövöget, ne törjük le
az ambícióját, mert az is lehet, hogy egy hivatással állunk szemben.
Inkább segítsünk neki, hogy felfedezze: a házat az alapoknál kezdik
el építeni, azután egymás tetejére teszik a köveket, mindegyiket a
maga helyére. Ugyanez a helyzet a legszebb alkotásokkal is: valódi
termékenységük abból fakad, hogy minden egyes elemük – minden
egyes Isten hívására mondott „igen” – a megfelelő időben kerül a
maga helyére.
Az állapotbeli kötelesség nem más, mint az Isten rólunk alkotott
rendkívüli szeretet-tervéhez való konkrét illeszkedés. Ebben rejlik
nagyszerűsége.

Átment vagy megbukott?

K

emény időszak, amikor a tanév végén, a munkás hónapok
lezárásaként eljönnek a vizsgák. Szorongva vagy megjátszott
lazasággal fiatalok millióinak élete függ úgyszólván egyetlen
kérdéstől: átment vagy megbukott?
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Az élet persze nem egy vizsga eredményétől függ: kellő távolságból
nézve ezt könnyen fel tudjuk mérni. De abban a helyzetben nem
könnyű az eszünkre támaszkodni, kiváltképp akkor, ha a szóban forgó
vizsga nyitja meg az utat egy régóta vágyott hivatás felé. „Mindig
is arról álmodtam, hogy orvos legyek – magyarázza Márton –, ha
megbukok, akkor azt fogom érezni, hogy tényleg nem vagyok jó
semmire, hogy nem sikerül semmi.” Pláne ha kudarc koronázza többévi megfeszített és kemény munkánkat: „Három éve csak a felvételire
koncentrálok – meséli János, aki másodszorra próbál bejutni a mérnöki
karra –, mindent feláldoztam a felkészülésért. Nem hagyom, hogy
megint megbukjak!” A vizsga olykor valamiféle utolsó lehetőségnek
tűnik: „Ha nem veszik fel Palit, mit kezdünk vele?” – aggódnak a
szülők a sorra bezáródó ajtók láttán.

Ha megtettük, amit tudtunk, akkor eleget tettünk. Isten annyit kér
tőlünk – legyen szó arról, hogy átmegyünk egy vizsgán, megtanulunk
olvasni, felmossuk a lakást vagy megírjuk a disszertációnkat –, amire
erőnk szerint, szeretetből képesek vagyunk. Jézus nem mondta,
hogy Isten országába csak diplomákkal felvértezve léphetünk be. Ő
csupán egyetlen parancsolatot hagyott ránk, a szeretet parancsát. A
diplomáknak és a vizsgáknak csak e parancs fényében van értelmük:
egy szakma ismereteinek elsajátítása valójában felebarátaink szolgálatának egy igen konkrét és megfelelő módja.

Hogyan segíthetünk gyermekeinknek? A segítség nem csak
ösztönzésben, jókedvre derítésben, könnyű ételek vagy tápláló
szendvicsek készítésében nyilvánulhat meg, röviden abban, hogy
a siker érdekében fokozzuk erejüket, hanem – és ez a lényegesebb
– abban is, hogy mindig segítünk helyretenni a bukásaikat (a szó
mindkét értelmében) helyes látószögből, a hit fényében nézve
azokat. Ami természetesen nagyban függ attól, hogy mi, szülők hogy
tekintünk ezekre a dolgokra.

Mit vár tőlem Isten? Végül is ez az egyetlen lényeges kérdés, valójában
jóval fontosabb egy vizsga sikerénél. Mert egy esetleges kudarc
bármilyen fájdalmas is, mégis jó alkalom lehet arra, hogy másik
irányba kezdjünk tapogatózni, ami végül helyesebbnek bizonyulhat.
Ahhoz is hozzájárulhat, hogy nagyobb érettségre tegyünk szert, vagy
lényeges gondolatokat ébreszthet az életmódunkra, a munkánkra
vagy elérendő céljainkra vonatkozólag. Csakhogy az Isten akaratára
való odafigyelést nem határozhatjuk el egyik pillanatról a másikra,
hogy pozitívan tudjunk megélni egy nehezen lenyelhető kudarcot.
Ez egyfajta belső hozzáállás, ami évek során, már gyerekkortól,
egy élet alatt szerezhető meg, nem pedig hirtelen a döntéshelyzet
pillanatában.

Feltétel nélkül szeretjük őket? És ők vajon érzik ezt? A kudarctól
való félelem azért játszik olyan nagy szerepet számos diák életében
– tudatosan vagy sem, okkal vagy ok nélkül (de inkább ok nélkül)
– mert attól félnek, hogy elveszíthetik szüleik megbecsülését,
hovatovább a szeretetét. „Ha meghúznak – szomorkodik Marci
–, akkor a szüleim nem lehetnek büszkék rám!” Vagy Regi: „Apa
mindig jobban szerette az öcsémet, mert jobb tanuló, mint én.”
Végül egy kiábrándult kamasz gondolatai: „Bármit teszek, akkor sem
fogom soha utolérni apámat.” Gyermekeinknek minden életkorban
szükségük van arra, de különösen a vizsgák idején, hogy azt hallják
tőlünk (szavakkal és ezernyi más kézzelfogható bizonyítékkal), úgy
szeretjük őket, amilyenek, nem pedig azért, amit tesznek. És hogy ez
a szeretet semmi esetre sem az elért sikereiktől vagy a diplomáiktól, a
karrierjüktől vagy a hőstetteiktől függ.

Mit várunk gyermekeinktől? Hogy megvalósítsák a terveinket és
megtestesítsék az álmainkat orvosként, tanárként vagy popsztárként?
Vagy pedig, hogy beteljesítsék azt, amiért lettek, amire Isten hívja
őket, még ha ez ellentétes is a mi vágyainkkal? Még ha megpróbáltatásokon, nehézségeken, csalódásokon keresztül vezet is ez az út,
amelyeket szeretnénk inkább elkerülni? A vizsgák és a felvételik
időszaka nekünk, szülőknek meghívást jelent arra, hogy egyre
mélyebben bízzuk rá magunkat Isten akaratára, hogy úgy tekintsünk
a sikerekre és a kudarcokra, ahogyan Ő látja azokat. Így tudjuk a
legjobban segíteni gyermekeinket is abban, hogy békességgel
haladhassanak át életüknek ezen a szakaszán.

- 234 -

- 235 -

– XIV –
A vakáció

Már csak
meg kell gyõznöm
aput, hogy mindezt
belerakja a
csomagtartóba...

Használjuk ki a szünidőt!

N

e tegyük zárójelbe a hitre való nevelést a nyári szünet két
hónapjára sem; ellenkezőleg, használjuk ki ezt az időszakot a
következőkre:
… Szánjunk időt az időpocsékolásra: az év során annyira hozzászoktunk a rohanáshoz, a gyerekek állandó sürgetéséhez, a nap
minden pillanatának maradéktalan kihasználásához, hogy néha épp
a nyugodtabb tempó felvétele megy nehezen. Néhányunk számára
az a nagy kísértés, hogy tényleg elvesztegetjük az időnket, egyik
tevékenységünk a másikba csúszik, fix időpontok nélkül, minden
erőfeszítést és fegyelmezettséget nélkülözve. Másokat viszont az
a veszély fenyeget, hogy képtelenek megállni, és folyamatosan
rákényszerítenek magukra (és a család többi tagjára) egy feszítettebb
életritmust. A két véglet között kell felfedeznünk a tét nélkül eltölthető
idő értékét. Nagyszerű dolog megtanítani a gyerekeket hegyet mászni,
úszni vagy fával dolgozni, de az is ugyanolyan fontos, hogy együtt
játsszunk, szórakoztató, fantáziadús kalandokra induljunk vagy
épp beszélgessünk vagy nevetgéljünk. Szép dolog, ha ellátjuk őket
a szükséges magyarázatokkal egy-egy templom vagy vár megtekintésekor, de az is fontos, hogy az adott pillanatban el is tudjunk
hallgatni, hogy gyönyörködhessenek egy vidék csendes szemlélésében
vagy a csillagokkal teli éjszakai égbolt páratlan békéjében.
… Minden gyerekre szánjunk külön időt, mintha egyke lenne.
Bizonyos értelemben véve az is: egyetlen Isten szemében és a mi
szemünkben is. De nem mindig érzi ezt eléggé (és vannak gyerekek,
akiknek a többieknél nagyobb szükségük van arra, hogy érezzék
ezt a fajta szeretetet). Drága kincs egy gyerek számára, ha időnként
magáénak tudhatja apát és anyát csak ő, egyedül: egy étkezés, egy
séta, egy autóút erejéig. Rengeteg olyan kérdés van, amit csak a
testvérek kíváncsi füleitől távol mernek feltenni. Ezek azok a meghitt
pillanatok, amelyek segítenek megérteni a gyerek számára, hogy
egyetlen közösség sem (kezdve a család közösségén) növekedhet a
személyiség elnyomása mellett, hogy ő nem csupán egy a család tagjai
közül és nem is lesz az soha, nem csupán egy a tömegben elvesző
eleme az emberiségnek, hanem egyedi személy, akinek a hivatása arra
szól, hogy különleges szeretetben éljen Istennel.
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… Imádkozzunk. Paradox módon a vakáció sokszor a nagy lelki
üresség ideje, pedig épp ebben az időszakban rendelkezünk a legtöbb
szabadidővel. Több oka is van ennek. Az első abban áll, hogy az
ima mindig küzdelem, és az is marad: sohasem könnyű hűségesen
kitartani a mindennapi imádság mellett. A többi ok a nyaralás miatt
megváltozott környezet és életritmus számlájára írható: nincsenek
ott a megszokott fogódzók, amelyek megerősítenének a hűségben;
ráadásul a környezet is kedvezőtlen hatást gyakorolhat az imádkozásra, akár azért, mert nincs egy magányos, nyugodt percünk sem,
akár pedig azért, mert olyan barátokkal vagy rokonokkal nyaralunk
együtt, akik nem hívők. Az Úr jól ismeri az akadályokat, amelyekkel
szembesülünk, ezért aztán felesleges aggódnunk. Mellesleg azt is tudja,
hogy mekkora szükségünk van a Vele való mindennapos találkozásra,
ezért végül mindig kínál valamilyen módot az imádsághoz annak,
aki valóban szeretné.

Vessünk számot a korlátainkkal: természetes, hogy örülünk, ha a
szünidőben viszontlátjuk azokat a szeretteinket, akiket az év többi
részében csak ritkán (vagy egyáltalán nem) látunk, de az is teljesen
természetes, hogy nem kerülünk egy csapásra azonos hullámhosszra
velük, és akadnak bizonyos nehézségeink a hétköznapi rutin összeegyeztetése terén. Nem érdemes úgy tenni, mintha minden
könnyen menne, ha valójában nincs így: nem a szeretet és a bizalom
hiányára utal, ha konkrétan számot vetünk egyéni tűrőképességünkkel, hogy szembenézzünk közös életünk kikerülhetetlen
megszorításaival. Osszuk be az életteret és a napirendet, hogy elkerüljük a felesleges súrlódásokat: a közös nyaralás nem feltétlenül jelenti
azt, hogy minden étkezést együtt intézzünk, vagy hogy rendszeresen
közös tevékenységeket kelljen találnunk.

… Olvassunk, és olvassunk újra többször is olyan könyveket,
amelyekből jobban megismerhetjük hitünket, legyen az akár a
„Katolikus Egyház Katekizmusa”. Nem vagyunk mindannyian arra
hivatottak, hogy teológusprofesszorok legyünk, de valamennyiünknek
kötelessége az értelmét Isten megismerésének szolgálatába állítani:
„Ha a hittani ismereteitek hatodikos szinten maradnak – mondta egy
gimnáziumi lelkész –, miközben az értelmetek más téren, a fizikában,
a matematikában vagy az irodalomban tovább szárnyal előre, akkor
a hiteteket rövidesen gyerekes dolognak fogjátok találni.” Használjuk
hát ki a szünidőt!

Valamennyiünknek szüksége van magányra és csendre. Ha állandóan együtt vagyunk a nyájjal, egymás hegyén-hátán, akkor végül
elkerülhetetlenül egymás agyára megyünk. A folyamatos zaj, még
ha vidámságból fakad is, hamar fárasztóvá válik. Egyeseknél –
felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt – az egyedüllétre és nyugalomra
való szomjúság valóságosan kényszerítő szükség. Fontos, hogy
számoljunk ezzel, még ha az egyedülállóknak sem árt megtanulniuk
felfedezni a testvéri élet örömeit. Egyébként pedig nem számít
luxusnak az, ha időt tartalékolunk az Istennel való bensőséges
együttlétre. Ha meg vagyunk győződve erről, akkor sikerülni fog úgy
szervezni az életünket, hogy hűségesek tudjunk maradni a mindennapi imához.

ok családban a szünidő jó alkalom arra, hogy összegyűljenek az
unokatestvérek és a barátok: a nagy asztal körül ott ülnek kicsik
és nagyok, a gyerekszobák hálótermekké alakulnak át, és mindenki
megfogja a munka végét, hogy kész legyen a bevásárlás, az ebéd,
a mosogatás vagy a takarítás. Gyűlnek a szép emlékek, amelyek
megszilárdítják a testvéri kötelékeket. De az is köztudott, hogy
a közösségi élet nem megy súrlódások nélkül. A találkozás sikere
bizonyos fokú éberséget kíván tőlünk.

A közös békesség az egyes emberek szívében születik meg. Más
szóval, nem lehet békés a közös élet, ha nem él mindenki békességben
önmagával. Vagyis a belső békesség egyik elsődleges feltétele, hogy
mindenki, kicsik és nagyok egyaránt, úgy tölthesse be a saját helyét,
úgy járhassa a saját ösvényét, mint egyetlen és pótolhatatlan személy.
Az unokatesók vagy barátok bandája feledhetetlen emlékeket jelent
majd, de elkerülhetetlen, hogy az azonos korú gyerekeket mind egy
kalap alá ne vegyük: „A kicsik menjenek lefeküdni! Nagyok, gyertek
vacsorázni!” Ezért aztán időről időre jólesik négyszemközt maradni
apával vagy anyával, egy séta alkalmával a városban, bicikliszerelés
közben vagy virágot szedve a mezőn.
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Nem létezhet békesség megbocsátás nélkül. A súrlódások és
konfliktusok szinte elkerülhetetlenek: még ha nem is súlyosak (és
legtöbbször nem azok), a megbocsátás akkor is szükséges a béke
helyreállításához. Nagy a kísértés, hogy valóban semmisnek tekintsük
ezeket a nevetségesnek tűnő bökkenőket, egyáltalán nem tulajdonítva
nekik jelentőséget, de ha így teszünk, akkor felgyülemlenek ezek az
apró keserűségek, óriási károkat okozva! Persze nem szabad nagy
ügyet csinálni abból, ami nem az. De ne engedjük azt se, hogy a vékony
szalmaszálak egymásra rakódva ugyanúgy elfojtsák a szeretetet, mint
egy hatalmas kéve. Hány barátságot, hány család életét mérgezték
már meg az ilyen meg nem bocsátott semmiségek!
Örüljünk, hogy együtt vagyunk! Természetesen nem lehet minden
tökéletes. Lesznek bosszantó, fárasztó vagy rosszkedvű pillanatok,
a gyerekek néha (vagy épp gyakran) veszekszenek majd, a felnőttek
pedig nehezen fognak rátérni (vagy épp kikerülni) bizonyos bosszantó
témákra – a hétköznapi problémák kezelése nehéznek tűnhet. De
mennyivel több csoda származhat a szeretet megosztásából! Csak
meg kell látni ezeket a csodákat. Ennek pedig csalhatatlan eszköze az,
hogy köszönetet tudjunk mondani értük Annak, akitől kaptuk őket.

Új horizontok

Több okból is:
− Nem szabad azt gondolniuk, hogy hitük és keresztény életük
megingathatatlanul egy bizonyos vallásossághoz, bizonyos
imádkozási módhoz vagy a vallásos érzület bizonyos kifejezéséhez
kötődik. A kamaszok számára különösen fontos ez, főleg mert
a gyerekek hajlamosak elutasítani a felnőttek választásait: ha
a tizenöt éves Péter nem akarja a családdal együtt elmondani
a rózsafüzért, attól még nem veszítette el a hitét; vagy ha a
tizenhárom éves Kamilla hirtelen ellene fordul a papnak, akiben
korábban megbízott, nem feltétlenül fordul el Krisztustól is.
− Életbevágó, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, na nem a
toleranciát (ami mondván „mindennek megvan a maga értéke”,
mindent elfogad, azt is, ami nem helyes), hanem a nyitottságot,
az egészséges kíváncsiságot, önmaga gazdagításának vágyát,
a többiek tiszteletét, a jóindulatot. Tudniuk kell, hogy nem
minden vélemény állja meg a helyét, de minden ember, hitétől és
életmódjától függetlenül, pótolhatatlan, felbecsülhetetlen értéket
képvisel, és a leggondosabb figyelmet, a legigazabb szeretetet
érdemli. Tudniuk kell azt is, hogy az Egyházon belül különböző
hivatások léteznek, és hogy ez a különbözőség olykor zavarba ejtő
lehet.

vakáció kifejezetten az az időszak, amikor kinyithatjuk a
szemünket és a szívünket, hogy új horizontok táruljanak fel
előttünk. Gyermekeink hitben való nevelése nem csupán annyiban
merül ki, hogy viszonyítási pontokat adunk nekik és a békés
növekedésüket előmozdító szokásokat alakítunk ki bennük, hanem
abban is, hogy a segítségünkkel megláthatják: az Egyház egysége az
egyéni hivatások különbözőségében fejeződik ki. Vagyis megtanítjuk
nekik, hogy „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4,5), de ez
a hit nem élhet, nem nyilvánulhat meg uniformizált módon. Nem
létezhet egyetlen helyes módja az imádságnak, a napunk és az életünk
keresztény megszervezésének, Isten és a többi ember iránti szeretetünk konkrét kifejezésének. Nagyon fontos, hogy a gyerekek
rájöjjenek erre, főleg ahogy egyre nagyobbak lesznek.

− Végül az is lényeges, hogy ne „zárjuk be” Istent annak a felfogásnak
a (természetes) korlátai közé, amit mi alkottunk róla. Isten egészen
nekünk adja magát a hitben, de mi még csak homályosan látjuk
Őt. Ezért mindig abba a kísértésbe esünk, hogy elképzeljük Őt
valamilyennek, és ha Istenről beszélünk a gyerekeknek, akkor
elkerülhetetlen, hogy a saját nézőpontunkból, a saját szavainkkal és
a saját képeink alapján tegyük ezt, ami mindig magában hordozza
Isten „bezárásának” kockázatát. Ezért olyan lényeges, hogy
lehetővé tegyük a gyermekeink számára, hogy más keresztényekkel
is találkozzanak, lássák, hogy más módon is lehet beszélni Istenről,
kapcsolatban lenni vele, vagy épp imádkozni hozzá. Hiszen ebből
megsejthetik, hogy Isten jócskán felette áll azoknak a szavaknak,
képeknek, amelyeket alkotunk róla, és amelyek nem többek feléje
vezető kis ösvényeknél.

- 242 -

- 243 -

A

HIT A CSALÁDBAN

A VAKÁCIÓ

Hogy az imádságnál maradjunk, a nyaralások alkalmával például a
következőket tehetjük:

Levelek a nyaralásról

− Imádkozzunk együtt más családokkal: csak rajtunk áll, hogy
megragadjuk-e ezt a jó lehetőséget a nyitásra egy olyan imamód
felé, amely nálunk esetleg nincs szokásban, megmutatva gyermekeinknek, hogy nem annyira az ima formája számít, hanem
maga a tény, hogy imádkozunk, hogy időt áldozunk Istennek,
hogy összegyűlünk az Ő nevében. Hazatérésünk után ennek ellenére
sem fogjuk feltétlenül megváltoztatni a családi szertartásokat,
– nagyszerű, ha minden család a maga egyéni módján imádkozik,
ami egyéniségéhez a legjobban illik –, de legalább láttuk, hogy
mások másképp élik meg ugyanazt a hitet.
− Látogassunk meg szerzetesközösségeket: kisebb házakat és
nagyobb kolostorokat, apostoli és szemlélődő rendeket egyaránt.
Még jobb, ha olyan kolostorokat vagy közösségeket is felfedezünk,
amelyek nem igazán szimpatikusak nekünk. Nem győzzük
hangsúlyozni, hogy ez különösen is fontos a kamaszok számára,
akik így fogják felesleges magyarázatok nélkül is megérteni, hogy
bár a szüleik teljes joggal egyfajta módon fejezik ki a hitüket, ez a
hit nem korlátozódik az ő személyes érzékenységükre és kifejezésmódjukra, és hogy ők maguk nyugodtan vonzódhatnak másik
„áramlathoz”, attól még nem lesznek rossz keresztények vagy
méltatlan gyerekek.
− Vegyünk részt nagy találkozókon (például egy-egy zarándoklat
alkalmával). Imádkozzunk nagy tömegbe vegyülve is, mert
konkrétan megtapasztalhatunk valamit általa az Egyház egyetemes
jellegéből - még ha nehéz is elmélyülni így. Lourdes-ban mondani
el a rózsafüzért augusztus 15-én, a világ szinte valamennyi nyelvén,
ott találni magunkat a különböző élethelyzetekből és országokból
érkezett emberek mellett, és osztozni velük ugyanabban a
bizalomban és áhítatban, többet ér, mint megannyi tanítás „az
Istent keresők hatalmas népéről”.

M

ég a mobiltelefonok korában sem ér fel semmi a levelezés
örömével. A családon belül különösen is igaz ez: házastársak,
szülők és gyerekek, valamint a testvérek között, nem beszélve a
távolabbi családtagokról: a levelek segítenek fenntartani az értékes
kötelékeket. Nyáron sok gyerek hagyja el otthonát hátizsákkal vagy
bőrönddel a kezében; használjuk ki az alkalmat, és írjunk nekik!
A szó elszáll, az írás megmarad: egy telefonbeszélgetésből nem marad
meg semmi, leszámítva a tovatűnő érzést, hogy hallhattuk egy szeretett
személy hangját. Egy levelet azonban újra és újra elolvashatunk,
magunkkal vihetjük, megőrizhetjük, és évek múlva megtalálhatjuk,
mint valami nagy kincset. A levél kézzelfogható: még az olvasni nem
tudó kicsik számára is valóságos csoda, ha levelet kapnak a saját
nevükre!
A távol lévő gyermeknek a levél mondja el, hogy „Szeretünk”. Apu
vagy anyu telefonban hallott hangja nem éri el ugyanezt a hatást:
a telefont egyszer csak letesszük, és vége. Annál tanácstalanabbak
lesznek a kicsik (sőt olykor a nagyok is), ha a telefonhívások felébresztik bennük a nosztalgiát. Míg a levelek segítenek nekik békésen
megélni az elszakadást, mert a szükséges távolságtartással ápolják az
érzelmi kötelékeket.
Ha az elszakadás rövid időre szól, akkor már első nap tanácsos írni.
A busz, amely öt napos táborba viszi a kiscserkészünket, elindult:
ha holnaputánig várunk az írással, akkor a kisfiunk csak a tábor
utolsó napján fogja megkapni a levelet. Pedig már az első nap lesni
fogja a postát! Miért ne adhatnánk fel neki egy levelet rögtön a busz
indulása után? Nem érdemes túl hosszúra nyújtani, elég pár szó, hogy
elmondjuk: „Sokat gondolunk rád, nagyon szeretünk.”

A nyaralások számos alkalmat kínálnak az Egyház különböző arcainak
felfedezéséhez: ragadjuk meg ezeket az alkalmakat.

Fontos, hogy a levél olvasható legyen: különösen oda kell figyelni
a még kezdő olvasókra, akik nem tudják kibetűzni apa macskakaparását vagy anya rövidítéseit. Persze egy kísérőtanár vagy egy
cserkészvezető segítségével el fogják tudni olvasni, de ez nagyban
csökkenti a levél élvezetét, sőt a helyzet egyenesen kellemetlenné
válhat. Ha az ember úgy hét-nyolc éves és épp a szülei után sóvárog,
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akkor pompás érzés kisilabizálni, hogy „Drága kis nyuszikám, szeretettel ölellek”, de ha ezt egy harmadik személy olvassa fel, mindjárt
nevetségessé válik az egész.

Aki nem utazik el

Egy levél nem nyelvtanlecke. Hány kisgyerek vagy kamasz hagy fel
az írással a nagymamája (vagy más felnőtt) felé, csak mert a szemére
vetették a helyesírási hibáit és gyenge stílusát? Természetesen az is
fontos, hogy a gyerek apránként megtanulja uralni anyanyelvének
finomságait, de mindent a maga idejében! Kellemetlen összecsapott,
rosszul megírt, stílustalan, igénytelen irományt kapni, mert ez azt
sugallja, hogy „Gyorsan meg akartam szabadulni ettől a feladattól”.
Viszont milyen megható az a levél, amelyben a helyesírási
bizonytalanságokon túl a gyermek elküldi minden szeretetét és
lelkesedését, még ha olykor hangosan is fel kell olvasni, hogy némelyik
kifejezését megértsük.
Egy szép levél ezt mondja a címzettjének: „Értékes vagy a szememben,
sokat jelentesz nekem.” Nem mindenki Madame Sévigné, nem az a
fontos, hogy a leveleinket az utókorra hagyományozhassuk. Nem
az utókornak írjuk őket, hanem Tamásnak, Máriának vagy Julinak:
ők pedig nem irodalmi alkotást várnak, hanem azt, hogy arról
beszéljünk, ami a szívünket nyomja, hogy olyan szavakat találjunk,
amelyek levelünket egyedi csodává teszik, nem pedig sablonos,
jellegtelen küldeménnyé, amelyek mind egy kaptafára íródnak.
„Nem mernénk a gyerekeinknek egy üres csomagot küldeni. Mégis
olyan leveleket írunk nekik, amelyek semmitmondóak, amelyek nem
érintik meg, nem szórakoztatják őket, amelyekből nem derül ki, hogy
gondoltunk rájuk. Semmit sem tartalmaznak belőlünk, az életből,
önmagukból…”135
„A fizikai elválás mély találkozásokra adhat alkalmat. A távollét
nagyobb rálátást enged, az érzelmek megtisztulnak a megszokás
salakjától. És ha elég időt és figyelmet fordítunk rájuk, akkor a levelek
szorosabbra fűzik a kötelékeket, mint amennyire a távolság meglazítja
őket.”136

135. Marie-Madeleine Martinie, Communiquer en famille, Le Sarment/Fayard. A „Leur écrire,
c’est encore leur parler” c. fejezet (237-251. o.) a jótanácsok kincsestára.
136. I.m.

- 246 -

A

világ másik végére vagy közel az otthonunkhoz, tengerpartra
vagy hegyvidékre, mindenhová jó elutazni! De ne feledkezzünk
meg azokról sem, akiknek nem adatik meg ez az öröm.
„Az elutazás örömét mindig tompítja bennem, ha azokra gondolok,
akik nem utazhatnak” – írta Jean-Claude Délas atya, az Antony-i Szűz
Mária Intézet igazgatója, akinek minden évben meg kellett állapítania,
hogy néhány fiatal kénytelen ott maradni, míg az osztálytársaik
elutaznak. „Sokszor egyfajta túlzott tapintat vagy egyszerűen a közöny
akadályoz meg bennünket a helyzet felismerésében. Hogyan vehetjük
észre, és miképpen orvosolhatjuk ezt?”137 A kérdés mindannyiunkhoz
szól. Nem kell bűntudatot éreznünk: ha van lehetőségünk menni,
akkor annál jobb, használjuk ki, amennyire csak tudjuk! De nem
maradhatunk közönyösek azok iránt, akik itthon maradnak: a nyaralás
öröme nem jelenti azt, hogy bezárkózunk az önös élvezetek felhőibe.
„Az én időmben nem utaztak ennyit nyaralni, mégsem éreztük
rosszabbul magunkat” – jegyzi meg egy nagypapa. Ez így igaz. De az
is igaz, amit a fiatalok vetnek ellen: „Ciki, ha nincs mit mesélnünk
az évnyitón” – sóhajt fel Natasa. Végül is minden a körülményeken
múlik: „Mi nem utazunk el, mert nagy a családunk, kicsi az autónk
és nincs sok pénzünk. De szerencsére vidéken élünk. – jegyzi meg
Imre – A szünidőben más életritmust veszünk fel, és meglátogat
bennünket egy halom unokatestvérünk, akik szívesen zsúfolódnak
össze a hálóteremmé átalakított padláson.” Lajos és Mari ezzel
szemben évek óta munkanélküliek, és sajnálkoznak, amiért a gyerekeik otthon kénytelenek tölteni a szünidőt: „A legkisebb fiunk szinte
nem is ismer mást. Lehetetlenség a családdal elutaznunk.”
Pedig a családi nyaralások nagyon fontosak. „Szép emlékeket gyűjthetünk – állapítja meg a négygyerekes Johanna. – Ez is egyre jobban
összeforrasztja a családot.” Úgy is segíthetünk azokon, akik nem
utaznak el, hogy esetleg meghívunk egy gyereket a mieink mellé.
Vagy ötleteket keresünk, hogy miképpen tudna az egész család együtt
eltölteni pár napot igazi nyaralással, amely sugárzó epizód lehet az
olykor valóban nehéz életük folyamán.
137. P. J-C Délas, Eduquer pour faire grandir, Le Sarment/Fayard, 1998, 179. o.
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Az utazás nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagyon messzire megyünk:
ha meghívjuk néhány napra pár barátunkat, akik úgy száz kilométerre
laknak tőlünk, akkor máris segítünk nekik abban, hogy friss levegőt
szívjanak, hogy kimozduljanak a négy fal közül, megfeledkezve egy
időre a gondjaikról. Jól tudjuk, hogy a nyaralást először is az a szeretet
teszi sikeressé, amit beléfektetünk; a találékony szeretet, amely képes
meglepetést okozni, csodálkozást kelteni, bulit szervezni és időt
szakítani a másik nyugodt meghallgatására egyaránt. Számtalan
egyszerű eszköz van a kezünkben és a szívünkben, amelyek segítségével megoszthatjuk a nyaralás örömét olyanokkal is, akik egyébként
nem tudnának elutazni.

Evangélium a volánnál

A nyár rettegett időszak sokak számára az öregek, a fogyatékosok és
a betegek közül, akik ilyenkor egyedül maradnak, megfosztva még
azoktól a látogatásoktól is, amelyeket az év többi részében élvezhetnek. „Segítsenek, hogy ott maradhassunk azok mellett, akik nem
utaznak el nyaralni” – kérik a különböző karitatív szervezetek, olyan
jelszavakkal, mint az „Ima a zavarásért”. Azok a „szalmaözvegyek”
is, akiknek Budapesten vagy más városban kell maradniuk, míg a
családjuk barnára sül a napon, áldozhatnak az idejükből egy kicsit
a betegekre, az öregekre, egyszerűen felkeresve őket az otthonukban.
Nem árt erre is gondolni.
A levélírás vagy a telefonálás módot arra, hogy közel kerüljünk
azokhoz, akik otthon maradtak. Az évek óta kórházban fekvő
Brigitta például annyira örül, ha képeslapot kap, hogy kitapétázza
velük szobája falait; az öregek otthonában veszteglő Sándor pedig
türelmetlenül várja unokái hívását, hogy történeteket meséljenek neki
a hegyi túráról. Tény, hogy ez azért igényel némi erőfeszítést tőlünk,
főleg a nyaralás idején, amikor a napok úgyis olyan gyorsan telnek!
De ha összemérjük azoknak az örömével, akik megkapják ezeket a
szórakoztató részletekkel teli leveleket vagy a gondosan kiválasztott
képeslapokat, akkor nem lesznek kétségeink, hogy sűrűbben kell
írnunk nekik.
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nagy nyári népvándorlás alkalmával sokan vagyunk kénytelenek
autóba ülni. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a volán
mögött is arra vagyunk hivatva, hogy megéljük az evangélium
követelményeit.
„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35). Más szóval, ami a többi
autósnak megmutatja, hogy Jézus tanítványai vagyunk, az nem
a vallásos kis matrica a szélvédőre ragasztva vagy a visszapillantó
tükörre aggatott rózsafüzér, hanem az a mód, ahogyan a volán
mögött viselkedünk. Persze nem kell kereszténynek lenni ahhoz,
hogy óvatosan vezessünk, a szeretet pedig nem korlátozódik a
KRESZ betartására, de valahol itt kezdődik. Mit jelent a felebarát
szeretete, ha gondolkodás nélkül kockára tesszük az életét, áthajtva
a piroson vagy alkoholos befolyásoltság alatt vezetve; ha szidjuk
testvérünket, mint a bokrot, mert veszélyes manőverbe bonyolódott,
vagy ha gátlástalanul elfoglaljuk a mozgássérültek számára fenntartott
parkolóhelyet?
„Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, amikor a magad
szemében a gerendát sem veszed észre?” (Lk 6,40-41). Egy nemrégi
közvélemény-kutatás alapján kijelenthető, hogy az autósok többsége
jó vezetőnek tartja magát: mindig a többiek az erőszakosak. De,
még ha el is fogadjuk, hogy az erőszakos sofőrök jelentik a kisebbséget
( szinte mindig ugyanazok, akik a felelőtlen magatartásformákat
elkövetik), ez nem változtat azon a tényen, hogy mindannyian
javíthatunk közútjaink biztonságán, kiküszöbölve azokat a
fogyatékosságainkat, amelyek annyira megszokottá váltak, hogy
már oda sem figyelünk rájuk. A volán mögötti viselkedésünknek a
lelkiismeretvizsgálat részét kellene képeznie, a Szentlélek fényét azért
is kapjuk, hogy életünknek ezt a szeletét is megvilágítsa.
„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak”
(Lk 6,31). Ez az aranyszabály az autóvezetésre egészen konkrétan
alkalmazható: amikor például városon belül autózunk, gondoljunk
arra, hogy mi milyen viselkedést várnánk el az autósoktól, amikor
a mi gyerekeink biztonsága forog kockán. Nem arról van szó, hogy
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tartunk a rendőrtől és mindenáron meg akarjuk őrizni a jópontjainkat, hanem az embertársaink iránti kötelező tiszteletről: ha a
volán mögé ülünk, akkor felelős helyzetbe kerülünk, ami attól,
hogy elcsépelt, még nem lesz kevésbé súlyos. És ez a felelősség
nem választható el a lelki életünktől: nem szolgálhatjuk Krisztust
úgy, hogy közben semmibe vesszük felebarátaink biztonságát, nem
imádkozhatunk komolyan, ha túl lazán vezetünk.
„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is” (Lk 12,34). Sokszor nem könnyű
eldönteni, hogy valójában hol a kincsünk, és elfogadni, hogy a szívünk
egy kicsit – vagy nagyon is – belemerült olyasmibe, ami nem éri meg a
fáradságot. Az autók és a motorok pedig igen jelentős helyet foglalnak
el a keresztények gondolataiban és anyagi döntéseiben. Pedig Jézus
világosan fogalmazott: „Senki sem szolgálhat két úrnak”. Isten vagy a
pénz, Isten vagy az autó – választanunk kell. Az anyagi javak csak
eszközök, de jól tudjuk: mindig ott a kísértés, hogy célnak tekintsük
őket.
„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok”
(Mt 24,42). A közúti balesetek a tragikus halálesetek fő okai, és ez
nem csak másokkal történhet meg. Persze nem az a megoldás, hogy
borzongva otthon maradunk, lemondva az utazás kínálta számtalan
előnyről. Az sem járja, ha az életünk folytonos aggódásból áll: „Ugyan
ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?”
(Mt 6,27) De letagadni sem szabad a valóságot: halandók vagyunk,
és földi életünk hirtelen, figyelmeztetés nélkül véget érhet, akár már
ma este vagy pár nap múlva. Álljunk tehát készen. Ajánljuk fel már
most az Úrnak az életünket, mondjuk el neki most, amit halálunk
óráján szeretnénk majd elmondani neki, ne várjunk, hanem bízzuk
magunkat az Ő irgalmasságára. Ettől még nem fogunk hamarabb
meghalni, de mindez segíteni fog bennünket abban, hogy életünk
végső céljára irányulva a helyes kerékvágásba kerüljön.

- 250 -

– XV –
Megpróbáltatások
te elhiszed,
hogy ha
elültetjük
a nagypapát,
akkor újra ki
fog hajtani?

„A mélységből kiáltok Hozzád!”

É

letünk bizonyos szakaszaiban, amikor csalódás ér bennünket,
amikor nehézzé válik a kapcsolatunk azokkal, akiket szeretünk,
amikor személyes kudarcok vagy egészségi problémák gyülekeznek
felettünk, egészen úrrá lehet rajtunk a kétségbeesés. Olykor valódi
depresszió kezdetét jelenti ez, amely orvosi segítséget igényel (ez is
bárkivel megtörténhet!). A legtöbb esetben azonban a megpróbáltatás csak rövid ideig tart. Hogy másszunk vissza a lejtőn? Hogyan
szerezzük vissza a bizalmunkat? A zsoltárok utat nyitnak, amelyen át
ki tudunk lépni ebből az éjszakából.
„Meddig feledkezel meg rólam, Uram?” (Zsolt 13,2) Ha Istent oly
távolinak érezzük, hogy már-már a létezésében is kételkedni kezdünk,
akkor hajlamosak vagyunk felhagyni az imádsággal. Azt hisszük,
hogy az ima csak akkor ér valamit, ha szívünk túlcsordul a szeretettől és
a hálától, ha viszont tele van szomorúsággal, akkor nem imádkozunk
többet, mert csak keserű szavak tódulnának az ajkainkra.

És akkor? Miért ne mondhatnánk el az Úrnak a keserűségünket?
Hogyan tudná „panaszunkat öröménekre változtatni, leoldani vezeklőruhánkat és örömmel övezni körül” (Zsolt 30,12), ha elfordulunk tőle?
A Biblia tele van ilyen vészkiáltásokkal és jajszavakkal, Jézus maga is
így fakadt szóra halála előtt: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem?” (Mt 27,46)
„Vesd az Úrra terhedet, ő majd gondot visel rád!” (Zsolt 55,23) Isten
meg akar szabadítani minden terhünktől, és csak egyet kér tőlünk:
hogy ezt lehetővé tegyük számára. Hogy ne szégyelljünk mindent
odaadni neki, beleértve azt is, ami megalázó számunkra, illetve ami
megvetendőnek vagy akár undorítónak tűnik. Egyetlen rothadt
gyümölcs képes megfertőzni egy egész kosárnyi egészségeset: a
rothadás egyetlen csírája elég ahhoz, hogy eltöltsön bennünket
szomorúsággal és keserűséggel, ha nem merjük az Úr elé tárni.
„Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!” (Zsolt 50,4) Isten
nem csak azt várja tőlünk, hogy nekiadjuk a jócselekedeteinket, hogy
elétegyük a keresztjeinket. Azt is kéri, hogy átadjuk neki a bűneinket,
mert az ő öröme a megbocsátás.
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Egy napon az Úr azt kérte Szent Jeromostól, hogy adja neki a
legféltettebb kincsét. Jeromos felsorolta mindazt, amit az Úrnak adni
szokott: az elnyújtott böjtöléseket, az imával töltött hosszú órákat, a
szeretet cselekedeteit… De az Úr mást várt tőle, és Jeromos már nem
tudott mit felajánlani neki. „És a bűneid? – kérdezte Jézus. – Miért
nem jut eszedbe, hogy azokat is nekem add?”

Helyezzük Belé a bizalmunkat fenntartás nélkül, mihamarabb,
és akkor a zsoltárossal együtt énekelhetjük, hogy „valóban, te lettél
gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom” (Zsolt 63,8).

„Fordítsd utadat az Úr felé, remélj benne, s ő irányít majd” (Zsolt 37,5).
Amikor már azt sem tudjuk, hol járunk, és körülvesz a szorongattatás éjszakája, gondoljunk arra, hogy „Fordítsd utadat az Úr felé”,
teljesítsük be lépésről lépésre az Ő akaratát, a hétköznapi élet
apróságain kezdve. Igyekezzünk minél teljesebben megélni a jelen
pillanatot, nem törődve azzal, ami még hátravan. Az egyetlen dolog,
ami számít, az egyetlen, ami rajtunk múlik az, hogy itt és most
teljesítsük Isten akaratát. A többi Rá tartozik. Ne kínozzuk magunkat
feleslegesen! Keressük az Isten országát, és minden más megadatik
majd ráadásként.
„Mindennap dicsérlek téged, nevedet örökké magasztalom” (Zsolt 145,2).
Minden áldott nap, még akkor is, ha minden rosszul alakul, találhatunk legalább egy dolgot, amiért köszönetet mondhatunk az Úrnak.
Még a legfeketébb napon is feldereng egy kis fény, egy gyermek
mosolya, egy táj szépsége, egy gyengéd gesztus, egy váratlan
találkozás, és még sorolhatnánk. Tanítsuk meg gyermekeinknek,
hogy ne aludjanak el anélkül, hogy előbb köszönetet mondanának
az Úrnak: nem csak úgy bele a levegőbe, határozatlanul és
személytelenül, hanem konkrét köszönetet valamilyen konkrét
dologért. Minél többször mondunk köszönetet, annál több okot
fogunk találni a hálára. A dicsőítés megnyitja szívünket és szemünket
Isten csodái felé.

A meddőség kemény próbatétele

E

gyre több olyan házaspár van, akinek nem sikerül szülővé válnia.
Akár csak átmeneti ez a terméketlenség, akár végleges, igen
fájdalmas próbatétel, kiváltképp a nyaralás idején.
Nyáron általában összegyűlik az unokatestvérek vidám csapata.
„Nagyon boldogok vagyunk, ha együtt látjuk az unokaöcséinket és
húgainkat – jegyzi meg Jakab és Andi, akik már nyolc éve várnak
egy kisbabára, hiába. – De ilyenkor a szokásosnál is élénkebben
érezzük a fájdalmat, amiért nincs saját gyerekünk.” Andi hozzáfűzi:
„Sokszor félrevonulok, és jól kisírom magam. Olykor kedvem
lenne inkább otthagyni a családi programot, de aztán arra jutok,
hogy ostobaság lenne megfosztani magam attól az örömtől, amit
a gyerekek társaságában átélhetek. De ez egyáltalán nem könnyű.”
Annál is kevésbé az, hiszen a testvérek és a szülők nem mindig képesek
felmérni a gyermektelen párok mélységes fájdalmát. Néha olyan
véleményt vagy tanácsokat engednek meg maguknak, amelyeket ha
a jószándék vezérel is, valószínűleg rosszul fogják fogadni az érintettek. „A szenvedés túlérzékennyé tesz bennünket – ismeri el Andi.
– Néha rettenetesen magunkra veszünk mindent.”

„Uram, Istenem, te megvilágítod sötétségemet … A harcra felöveztél
bátorsággal” (Zsolt 18,29. 40). Isten nem törli el az éjszakát, hanem
megvilágítja. Nem ment fel minket a küzdelem alól, hanem biztosít
mindent ahhoz, hogy bátran harcolhassunk a győzelemig. Bármilyen
homályos is bennünk az éjszaka, bármilyen kemény küzdelmek
várnak is ránk az életben, biztosak lehetünk abban, hogy a feltámadott
Jézusban már miénk a győzelem.

A meddőség annál is nehezebben élhető probléma, mivel a
jegyesoktatásokon igen ritkán kerül szóba ez a téma. A házasságról
szóló könyvek, újságcikkek és egyéb dokumentumok többsége
csak futólag érinti, mellékesen tárgyalja a kérdést, sőt, a papok
és lelkivezetők közül is csak kevesen gondolkodnak el igazán,
többféle megvilágításból is a problémán, jóllehet, egyre több és több
házaspárt érint. Még ha „csupán” három-négy évig tart is ez a terméketlenség, és a házastársaknak végül sikerül szülőkké válniuk, ezt a
három-négy évet akkor is nehéz végigélni. Szörnyen hosszúnak tűnik.
Az pedig természetesen még sokkal fájdalmasabb, ha a meddőség
örökre szól.
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A házasfeleket ilyenkor az a veszély fenyegeti, hogy bezárkóznak a
szenvedésükbe, hogy elszigetelődnek, hogy elvágják magukat mások
gyerekeinek társaságától. Vannak, akik egyenesen menekülni kezdenek
a családi összejövetelek elől. Ez annál is kellemetlenebb, mivel a
gyerekek ösztönösen érzik, hogy azok a nagybácsik, nagynénik és
barátok, akiknek nincs gyerekük, különösen is tudnának időt szánni
rájuk. Rendkívül erős, értékes kötelékek szövődhetnek, épp úgy,
mint az egyedülálló nagybácsikkal, nagynénikkel vagy barátokkal.
Mert a meddő párok szenvedésének nem szabadna elfeledtetnie
velük, hogy nem ők az egyetlenek, akiknek komoly szomorúságot
okoz, hogy nincs gyerekük: az egyedülállók is átérzik ezt a kínt, sőt
náluk ehhez még hozzájárul az a fájdalom, hogy párjuk sincsen.

biztos abban, hogy Atyja végtelen szeretettel van iránta, és a legjobbat
akarja Neki. A meddőség érthetetlen megpróbáltatás, amely a házastársak legjogosabb törekvéseinek látszik ellentmondani, de ha
felajánljuk ezt a szenvedést szeretetből, akkor határtalanul termékennyé
válhat, olyannyira, hogy teljes nagyságát majd csak a Mennyben
mérhetjük fel.

Életünk termékeny volta nem korlátozható a nemzés aktusára. Lehet
sok gyerekünk úgy is, hogy végső soron nem hozunk sok gyümölcsöt.
És ellenkezőleg, nem kevés példát látunk olyan „terméketlen” párokra,
akik ugyanakkor rendkívül termékenynek bizonyultak. Gondoljunk
csak többek között a Follereau házaspárra, Baudouin királyra és
Fabiola királynéra és arra a számtalan házaspárra, akiket ugyan nem
ismerünk név szerint, de a környezetükre annál mélyebb hatást
gyakoroltak. „Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy ha egy
házasságban nem születhet gyermek, emiatt a házastársak élete nem
veszíti el értékét. A testi terméketlenség ugyanis alkalmat szolgáltathat
a házastársaknak arra, hogy az emberi személy más természetű fontos
szolgálatait végezzék, mint pl. az örökbefogadás, a nevelés különféle
formái, vagy a más családoknak, valamint szegény, illetve nyomorék
gyermekeknek nyújtott segítség.”138
A termékenység mindig a Kereszten át valósul meg. Hol lett Mária
az édesanyánk? A Kereszt tövénél. Ez nem véletlen. Még ha a házastársaknak megadatik is a szülővé válás öröme, a termékenységükre
valamiképpen mindig rányomja a bélyegét a kifosztottság és a szenvedés.
Mégsem a szenvedés a termékeny, hanem a szeretet. A szeretet,
amely odaad mindent, még azt is, ami szívet tépően keserű. Minden
termékenység útja egyfajta Keresztút: fájdalmas út, de mindenekelőtt
a teljes bizalom útja. Jézus végtelen bizalommal ajánlja fel magát
értünk az Atyának, mert még a legsötétebb szenvedés közepette is
138. II. János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítása, 1982, 14.
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„Fogyatékos az unokám”

„Ö

römmel vártuk harmadik unokánk megszületését. Kelemen
megérkezett, és kiderült, hogy Down-kóros. Mit mondjunk
a gyerekeinknek? Hogyan tudunk segíteni nekik?” A fogyatékossággal
szemben egyes nagyszülők olyannyira kifosztottnak érzik magukat,
hogy szinte megbénítja őket az aggódás. Mások nem akarnak
szembenézni a problémával, s egészen odáig juthatnak, hogy a
gyermek intézetbe adását, sőt a róla való lemondást javasolják. De
a többség tiszta szívből próbálja megtalálni a megfelelő szavakat és
hozzáállást. „A nagyszülők – hangsúlyozza Marie-Odile Réthoré139 –
kétszeresen is szenvednek. (…) Látják fiuk vagy lányuk kétségbeesését,
bizonytalankodását, lázadozását és közben tehetetlennek, haszontalannak érzik magukat.” Mit tehetnek a nagyszülők, ha egyik
unokájuk fogyatékkal születik?
Szeretni. A kis Kelemen nem „egy mongoloid”, hanem Kelemen: egy
gyermek, aki gyöngédségre és szeretetre szomjazik. Hogy el tudják
fogadni Kelement, ahhoz nincs szükség bonyolult dolgokra, elég,
ha engedik, hogy megértő szívük vezesse őket. Ha az édesapa és az
édesanya látja, hogy a szüleik karjukba veszik a kisbabát, cirógatják,
gyöngéden beszélnek hozzá, ahogy bármelyik másik unokájukkal
tennék, az segíti őket abban, hogy csodálni tudják Kelement, hogy
úgy tudjanak rátekinteni, mint egy egyedi és pótolhatatlan személyre.
Mint ajándékra, nem pedig mint katasztrófára.
Együttérezni. Azoknak a szülőknek, akik szenvednek, nem nagy
beszélgetésekre van szükségük, hanem mindenekelőtt szeretetteljes
és tapintatos jelenlétre. Oly nagy a kísértés, hogy „tenni” akarjunk
valamit szeretteink szenvedésének enyhítése érdekében! És ha
139. „Ombres et Lumière” 116, 1996. dec. 16. 14-15. o.

- 257 -

HIT A CSALÁDBAN

MEGPRÓBÁLTATÁSOK

nem tudunk mit tenni, akkor oly nagy a kísértés, hogy feladjuk és
elmeneküljünk. Pedig nem tenni kell, hanem elsősorban lenni. Ott
lenni, és kész. Természetesen fennáll a veszélye annak, hogy csak
lábatlankodunk, hogy alkalmatlanok leszünk, de annyi baj legyen.
Sokkal nagyobb baj lenne, ha nem is jelentkeznénk, ha távol
maradnánk.

kisfiúnak a nagybátyjai, nagynénjei és unokatestvérei általi elutasítását. De hát miért? Mert féltek tőle, és mert nem akarták megismerni,
és mindez alapvetően abból következett, hogy a nagyanyja nem
fogadta el őt. Ezzel szemben a nagyszülők sokat tehetnek a többiek
megnyugtatásáért, tájékoztatásáért, bizalmuk felkeltéséért vagy
családi összejövetelek szervezéséért, ahol mindenkinek megvan a
maga helye.

Meghallgatni. „Uram, adj nekem éber szívet”: Salamon imáját a nagyszülők is elismételhetik. Sok mindent el tudnak érni pusztán
azzal, ha nyitottnak és figyelmesnek mutatkoznak. Különösen a fogyatékos gyerek testvéreinek lehetnek kiváltságos beszélgetőpartnerei,
hisz oly sok kérdés lakozik bennük, oly sok különböző és akár
ellentmondásos érzés! A szüleikkel, akik a nehézségekkel közvetlenül
találkoznak, nem tudnak mindig mindenről beszélgetni, sokszor
könnyebb a nagyszüleik előtt kiönteni a szívüket, szavakba önteni
a gondjaikat, a félelmeiket és esetleges szégyenérzetüket, vagy épp
féltékenységüket.
Bizalmat adni. Semmitől sem érezzük magukat olyan erősnek,
semminek hatására nem fogunk olyan merészen előre haladni, mint
édesapánk vagy édesanyánk bizakodó tekintetétől. A fogyatékos
gyerekek szüleinek is szükségük van arra, hogy láthassák ezt a bizalmat
szüleik szemében, hozzáállásában, szavaiban. „Igen képesek lesztek
arra, hogy felneveljétek ezt a gyermeket. Igen, mi mellettetek fogunk
állni.”
Segítséget nyújtani. A nagyszülők a találékonyság és előzékenység
kincsestárát képesek felvonultatni, hogy könnyítsenek gyermekeik
terhén anélkül, hogy kioktatnák őket, vagy hogy a helyükbe
képzelnék magukat. Vannak, akik heti egy délutánra vendégül látják
fogyatékos unokájukat, hogy a mama egy kis lélegzethez jusson,
mások gyógykezelésre vagy nyaralni viszik, és vannak olyanok is, akik
anyagi segítséget nyújtanak, átalakítják a házat, biztosítják az eljutást
a gyógytornászhoz vagy a kórházba stb.
Kapcsolatokat építeni. A fogyatékos gyermeknek lehetnek nagybátyjai, nagynénjei, unokatestvérei: hogyan viszonyulnak vajon
hozzá? Mennyire készek befogadni ezt a gyermeket, biztosítani a neki
járó helyet? Bizonyára emlékszünk Robert Enrico szívbemarkoló
filmjére, „A hallgatag rokonra”, amely bemutatta egy Down-kóros
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„Sok nagyszülő problémáit és aggodalmait ismerem – foglalja össze
Réthoré doktornő –, de ismerem a türelmüket és a gyöngédségüket
is. Már annyi szenvedésen mentek keresztül, hogy napról napra
meg fogják találni az újrakezdéshez szükséges szavakat és
gesztusokat.”140

A betegség a kegyelem időszaka?

A

kár hirtelen tör ránk kíméletlenül, mint a villámcsapás addigi
nyugodt életünk kék egéből, akár lassan, fokozatosan alakul ki, a
betegség mindig egyfajta megpróbáltatás. Miért tekinthetjük mégis a
kegyelem időszakának?
Önmagában véve a betegség rossz. „A betegség néha olyan mélyen
tartozik hozzánk, hogy egyidejűleg rendezkedik be, mint idegen, és
mint győztes hatalom.”141 És ezt a rosszat kiváltképp értelmetlennek és
elviselhetetlennek érezzük akkor, ha áldozata egy kisgyermek. Mit meg
nem adnánk, ha magunkra vállalhatnánk gyermekünk betegségét, ha
helyette szenvedhetnénk; de csak tehetetlen nézők maradunk, akiket
elemészt az aggódás, a lázadás vagy a bűntudat.
Pedig a betegség nem feltétlen rossz. Ahogyan az egészség sem
feltétlenül jó. „Az egészség – írja Nagy Szent Vazul – nem tartozik a
természettől fogva jó dolgok közé, mivel nem teszi jóvá azokat, akikben
megtalálható.” Ami egy másik egyházatyát, Nazianzi Szent Gergelyt
a következő kijelentésre indított: „Ne csodáljuk az egészség minden
fajtáját, és ne irtózzunk minden betegségtől!” Más szóval minden azon
múlik, hogyan élünk az egészségünkkel vagy a betegségünkkel. Még
mélyebbre menve minden attól függ, hogyan tekintünk a szenvedésre,
és hogy milyen távlatokba helyezzük.
140. I.m.
141. Marie-Hélène Mathieu, „Ombres et Lumière” 59, 1982. ősz, 3. o.
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A betegség nem valamilyen átok. Még ha az eredendő bűn következménye is, akkor sem Istentől ránk mért büntetés. Gondoljunk
csak a tanítványoknak a vakon született emberrel kapcsolatban feltett
kérdésére: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?”
(Jn 9,2) És Jézus válaszára: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei.” Jézus
mindig ugyanezt feleli, valahányszor egy-egy betegséggel szembekerülve azt kérdezzük magunktól, hogy „Mivel érdemeltem ezt ki?”
De ezt mondja akkor is, amikor valaki másnak a szerencsétlenségét
látva arra gondolunk, hogy „Megérdemelte, hogy megbűnhődjön”.

értette meg Erzsébet, mikor így írt: „Nem könnyű nyugodtan elismételni, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik”
(Róm 8,28). De a hitem ez, tehát biztos vagyok benne. Uram, egyedül
te tudsz jót kihozni a rosszból, életet a halálból. (…) A bizalmat választom, az Úrra hagyatkozva. Átadom Neki mindazt a meg nem
értést, mindazt az értelmetlen szenvedést, mindazokat a felborított
terveket, ami csak nyugtalanít. Az Úr pedig azt tesz velük, amit
csak akar.”144

„A betegség idején az isteni Gondviselés lát munkához. (…)
Isten minden betegségben az üdvösségéről beszél az emberhez, és
kifejezi abbéli szándékát, hogy segít beteljesíteni azt. (…) Krisztus,
Kínszenvedése által új értelmet adott a fájdalomnak.”142 Jézus maga is
szenvedett és velünk szenved. „Ha belegondolok, hogy velem együtt
sír, hogy a görcseim Neki is fájnak, látom, hogy bennem szenved,
hogy velem szenved… hogy együtt szenved egyenként mindazokkal,
akik szenvednek.”143 A Húsvét fényében a betegség olyan alkalommá
válik, amelynek során közelebb kerülhetünk Istenhez, és mélyebbre
hatolhatunk szeretetének misztériumában.

Mit mondjunk a gyerekeknek a halálról?

Persze ezt könnyű mondani, de összehasonlíthatatlanul nehezebb
megélni, mind a beteg, mind a környezete számára. Ám nem
lehetetlen, mert Isten lehetővé teszi, még az egészen kicsi gyerekek
számára is, és akkor is, ha a fájdalom oly heves vagy a fáradtság oly
nehéz, hogy a szenvedésen kívül másra nem is vagyunk már képesek.
Isten nem kér tőlünk más erőfeszítést, csak hogy igent mondjunk
arra, ami következik, percről percre, nem sajnálkozva azon, ami
elmúlt, és nem rettegve attól, ami még hátravan. Olyan igent, ami
Krisztus erejére támaszkodik: „Mert amikor gyönge vagyok, akkor
vagyok erős” (2Kor 12,10).
„Csak egy szóval mondd, és meggyógyulok” (vö. Mt 8,8). A betegséggel
szembekerülve, főleg ha súlyos az állapotunk, azért könyörgünk
Istenhez, hogy tegyen csodát. És Isten nem egyszer süketnek tűnik.
De vajon Ő nem hall bennünket, vagy mi nem tudunk figyelni Őrá?
A látszat ellenére vajon nem a legjobbat akarja adni nekünk? Ezt
142. Jean-Claude Larchet: Du bon usage de la maladie chez les Pères, Communio 133, 1997. szept.okt., 20-21. o.
143. A huszonhárom éves Erzsébet feljegyzései egy kórházi kezelés alkalmával.
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M

indenszentek krizantémoktól illatozó ünnepe mindannyiunkat, élőket és holtakat egyaránt, ugyanabban az imában
egyesít. Dicsőítésben: azokkal a szentekkel együtt, akik már most örülhetnek a Jézus által ígért végtelen boldogságnak. Közbenjárásban:
mindazokért, akik arra várva, hogy megízlelhessék Isten országának
teljességét, még abban a titokzatos állapotban leledzenek, amelyet
tisztítótűznek nevezünk.
Mindenszentek arra hív bennünket, hogy úgy tekintsünk a halálra,
mint az örök életbe való átmenetre. De sajnos fájdalmasan tapasztaljuk, hogy a halál egyúttal elszakadás is, nyitott kapu az ismeretlen
felé. Hajlamosak lehetünk arra is, hogy a lehető leghosszabb ideig távol
tartsuk gyermekeinket attól, ami hozzá tartozik: „Hamarosan úgyis
meg fogják tapasztalni ezt, lesz még elég idejük szenvedni.” A távol
tartás persze nem mindig lehetséges, de vajon kívánatos-e egyáltalán?
És ha mégis beszélnünk kell a halálról, akkor hogyan tegyük?
Köztudott, hogy egyes gyerekeknek már nagyon fiatalon szembe kell
nézniük a halállal: édesapjuk, édesanyjuk, testvérük, nagyszüleik
halálával… Ők maguk is kerülhetnek életveszélyes helyzetbe. Persze
nem ugyanúgy fogunk beszélni a halálról egy olyan gyereknek,
akinek meg vannak számlálva a napjai, mint annak, aki egy közeli
hozzátartozója távozása miatt gyötrődik, vagy egy harmadiknak, akit
a halál nem érint még közvetlenül. Mindenesetre soha nem könnyű
a halálról beszélni egy gyerekkel, bármilyenek is a körülmények: de
bármilyen ügyetlenek is a szavak, a hallgatásnál azért többet érnek.
Mert kivétel nélkül minden gyereknek vannak kérdései a halálról,
144. I.m.
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még ha nem is beszélnek róla, például abban az esetben, ha érzik, hogy
a szüleik nincsenek készen a válaszadásra (vagy ami még rosszabb: ha
rájönnek, hogy nem mondtak nekik igazat erről).

„A gyerekek csak lassan tanulják meg édesapjuk fizikai távollétét,
hogy felfedezzék benne újfajta, lelki pajtásukat” – írja egy édesanya,
néhány héttel hitvese halála után. A halálról beszélni a gyerekeknek
elsősorban annyit tesz, mint az életről beszélni: arról az életről,
ami idelenn kezdődik, és az örök Életben bontakozik majd ki.
Felkelteni a figyelmüket a halottak valóságos jelenlétére, amely
tapintatos és csöndes, de annál igazabb: a szentek közössége egyazon
szeretetben egyesíti a földön és a mennyben élőket. Elismételni,
hogy azért nem tudunk semmit arról, ami odaát van, vagyis a halál
utáni ismeretlenről, mert Isten meglepetést akar szerezni nekünk.
És mivel Istennél nincs szeretőbb Atya, biztosak lehetünk benne,
hogy a meglepetés nagyon szép lesz!

Nem feltétlenül szükséges, hogy mi magunk igazán megbékéljünk
a halállal ahhoz, hogy merjünk róla beszélni. Megsiratjuk egy kedves
lény halálát? Nem kell leplezni szenvedésünket, de beavatni sem kell
a gyerekeket a kétségbeesésünkbe ahhoz, hogy megmutassuk nekik,
mi is szoktunk sírni, és hogy senkinek sem könnyű szembesülni
a halállal. Különösen is fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy a
keresztények reménysége, Istenbe helyezett bizalma és az örök Életbe
vetett hit átváltoztatják ugyan a szenvedést, de nem törlik el. Maga
Jézus is sírt barátja, Lázár sírja előtt. A halál egyidejűleg káprázatosan
fényes ösvény, amelyen át Isten színe elé juthatunk, és ugyanakkor az
elszakadás borzalma is.
Amikor a halálról beszélünk gyermekeinkkel, vigyázzunk, hogy ne
használjunk félreérthető kifejezéseket! Az „ég” az a valami, ami a
fejünk fölött található, és ha a gyerek számára nem derül ki, hogy ez
a kifejezés Isten Országát jelenti, akkor teljesen természetes, ha úgy
képzeli, hogy a halottak ott lógnak a fejünk fölött. „Ha esik az eső,
akkor leesnek onnét?” – kérdezte egy kisgyerek. Egy kislány pedig rá
akart erősíteni a papírsárkányára egy levelet a pár hónappal korábban
elhunyt édesanyja számára. De kerüljük az olyasféle kijelentéseket is,
mint „Isten magához vette a papádat.” Persze, hogy a gyermek lázadni
fog egy olyan Isten ellen, aki „elveszi” az édesapját.
Általában véve, de kiváltképp amikor ilyen alapvető, a halálra (és az
élet kezdetére) vonatkozó kérdésekről van szó, nem árt emlékeztetni
magunkat arra, hogy a gyerekek csak azt jegyzik meg, ami érdekli
őket: fokozatosan értik meg és fogadják be a dolgokat. Nem kell
tehát csodálkoznunk, ha újra és újra el kell ismételnünk nekik olyan
igazságokat, amelyekről azt hittük, hogy már elfogadták őket. A
kisgyerekek például nehezen tudják elképzelni, hogy a feltámadásra
váró lelket a halál elválasztja a testtől. Az ötéves Gellért például azt
kérdezi, hogy az édesapja pizsamában ment-e fel a Mennybe, a hétéves
Ágnes pedig úgy gondolja, hogy senki nem mehet fel a mennybe
addig, míg el nem temetik, „hiszen még itt van a teste, ahol látjuk”.
- 262 -

Halottkultusz vagy az élők szeretete?

A

mi vidékünkön Mindenszentek mellett Virágvasárnap gyűlik
össze a templomokban a legtöbb hívő. A miséről kijövet sokan
a temető felé veszik az útjukat, hogy hozzátartozóik sírján elhelyezzenek egy szál szentelt zöld ágat. Az öregek a világért se mondanának
le erről a hagyományról, még ha a legtöbben már nem is emlékeznek
közülük eredeti jelentésére. Virágvasárnap egy szál örökzöld ág,
Mindenszentekkor egy cserép krizantém. A legtöbbek szemében
mindkét szokásnak ugyanaz a létjogosultsága: tisztelgés a halottak
előtt, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni az eltávozottak emlékét.
Pedig mi, akik hiszünk a Feltámadásban, nemde arra vagyunk hivatva,
hogy átváltoztassuk a halottak kultuszát az élők szeretetévé?
A megszentelt ágakra sokan úgy tekintenek, mint valami kabalára.
Pedig nekünk csak egy „kabalánk” van, az pedig Jézus. Természetes és
egészséges dolog azt akarni, hogy boldogok legyünk, de ezt egyedül
Jézus tudja nekünk megadni. Az Ő követése tesz bennünket boldoggá.
A többi csak másodlagos, vagyis jelentéktelen. Semmiképpen sem
haszontalan erre emlékeztetni a gyerekeket, hiszen olyan légkörben
élnek, ahol a dekrisztianizáció tág teret enged a különféle babonáknak.
A vallásos tárgyak sem hordozzák magukban a boldogságot, csupán
jelei és emlékeztetői a valódi boldogságnak, amelyre Isten hív
bennünket. Az ágak – és az a nép, amely megéljenzi Jézust, mielőtt
a halálát követelné – arra emlékeztetnek bennünket, hogy a földi
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örömök és győzelmek nem lehetnek tartósak: mi olyan boldogságra
születtünk, amely nem ebből a világból való.

úgy száz kilométerre a lakóhelyüktől, ezért nem visz megszentelt ágakat
a sírjára Virágvasárnap. Viszont a lehető legvalóságosabb módon
tiszteli őt: úgy szereti, mint egy élőt, olyan egyértelműen idézve fel
a jelenlétét, hogy a barátaik azt szokták mondani: „Az az érzésünk,
mintha János most is itt lenne! Olyannyira, hogy néha azon vesszük
észre magunkat, hogy úgy beszélünk Mónikáról, mint „Dobosékról”,
mintha ketten lennének. És valóban ketten vannak, a halálon is túl.”

Az örökzöld ágak a Feltámadást idézik: ebből jön az a szokás, hogy
feldíszítjük vele a feszületeket a házainkban és a sírokat a temetőben.
Ha egy megszentelt ágat helyezünk hozzátartozóink sírjára, azt nem
csak azért tesszük, hogy tisztelegjünk az emlékük előtt. Van, legalábbis
kell legyen egy mélyebb értelme is, mégpedig az, hogy kinyilvánítsuk
hitünket a feltámadt Jézusban. Mert ezzel kijelentjük, hogy „Igen,
hisszük, hogy akiknek a teste itt nyugszik, azok örökké élnek
Krisztusban, és Őbenne arra hivatottak, hogy feltámadjanak az idők
végezetével.”
Annak szemében, aki hisz a feltámadt Jézusban, az élők szeretete
helyettesíti a halottak tiszteletét. Ha hiszünk abban, hogy a halállal
nem ér véget minden, mert a lélek örökké él Isten országának véget
nem érő boldogságára hivatottan, és ha hisszük, hogy ráadásul ez a
lélek a feltámadásra várakozik, ha hisszük, hogy Jézus valóban legyőzte
a halált, akkor ez a hit teljesen megváltoztatja a halottjainkhoz
fűződő viszonyunkat. Nem úgy fogunk beszélni róluk, mint
távollevőkről, hanem mint élőkről, akik láthatatlanok, de mégis
oly közel vannak hozzánk. Nem érjük be azzal, hogy ápoljuk az
emléküket, hanem velük együtt élünk, egy újfajta közelségben, amely
nem szünteti meg az elszakadás fájdalmát, hanem átlényegíti azt.
Azért tiszteljük a testet, mert a feltámadásra hivatott. A halottaink
nincsenek a temetőkben: csupán a halandó testük van ott, a feltámadásra várva. Persze mi ezen a testen keresztül léptünk kapcsolatba
velük, és most ennek az érzékelhető kapocsnak a megsemmisülésével a halál elszakított minket egymástól. De ami mélyen belül
egyesített és továbbra is egyesít velük, az a „szív”, vagyis a lélek. A
sírokra helyezett ágaknak épp arra kell emlékeztetniük bennünket,
hogy a halottaink nem fekszenek mozdulatlanul a sírkövek alatt,
hanem élnek, épp úgy, ahogy Isten. Az ágaknak, mint a feltámadás
jelképeinek nem arra kellene késztetnie bennünket, hogy hátrafelé
nézzünk, hanem hogy fölfelé tekintsünk; ne az emlékeket ápoljuk,
hanem Isten Országát építsük.

Szeressük halottainkat, mintha élnének! És ha ellátogatunk a sírjukhoz, hogy elhelyezzünk rajta egy megszentelt örökzöld ágat, jusson
eszünkbe, hogy annak levelei Isten örök tavaszát hirdetik!

Mit mondjunk a gyerekeknek
az öngyilkosságról?

E

gyre több családot érint egy családtag öngyilkossága. Beszélnünk
kell erről a gyerekekkel, de hogyan?

Olykor egyszerűbbnek tűnik elhallgatni az igazságot. Szívesebben
beszélünk balesetről, hogy ne zavarjuk össze a gyerekeket, kiváltképp
ha még nagyon kicsik, a halott pedig közel állt hozzájuk. Mit feleljünk
az óhatatlanul felmerülő miértekre? Milyen szavakat találhatunk, ha
a bánattól elakad a hangunk? Hogyan magyarázhatunk meg egy
olyan lépést, amelyet mi magunk sem értünk? Hogyan számoljunk el
az elviselhetetlennel? Hogyan beszéljünk az öngyilkosságról anélkül,
hogy banalizálnánk, nem rombolva le ugyanakkor a gyerekek
bizalmát, tiszteletét és szeretetét sem az iránt, aki maga kereste a
halált? Borzasztóan erős a kísértés, hogy úgy tegyünk, mintha egy
„mindennapi” halálesettel állnánk szemben.

„Ritkán látogatom meg János sírját, de vele együtt élek. És vele együtt
nevelem a gyerekeket is.” Mónika férjét a családi kriptába temették,

A gyerekeknek azonban az igazságra van szükségük. Ha letagadjuk
előttük, akkor is megérzik, rájönnek, vagy akár egyértelműen megtudják az egyik szomszédtól, unokatestvértől vagy épp osztálytárstól.
Akkor pedig fennáll a veszélye, hogy soha nem mernek majd erről
beszélgetni a szüleikkel, és egyedül maradnak fájdalmas kérdéseikkel.
A hazugság rombol, akkor is, ha a legjobb szándék mondatja velünk.
Egy gyerek számára természetesen rettenetes érzés tudomást szerezni
egy szeretett személy öngyilkosságáról, de még ennél is rosszabb, ha
magától jön rá, rádöbbenve egyúttal arra is, hogy a felnőttek hazudtak
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neki, tehát nem bízhat bennük. Az igazság ezzel szemben szabaddá
tesz akkor is, ha kegyetlen. A szüleivel együtt kell szembenéznie a
ténnyel, és fontos, hogy a családban beszélni tudjon róla.

mellett legyek.” Azonban Márta érezte, hogy főleg a legidősebb lánya
annyira aggódik, mintha legalábbis mindenre rájött volna. Néhány
héttel később Márta és a férje a családi ima időpontját választotta
ki, hogy visszatérjenek a nagypapa halálára, és hogy elmondják az
igazságot, megmagyarázva azt is, hogy miért beszéltek balesetről.
Sohasem késő leleplezni a titkot; még több hét vagy akár több év
múlva is mély megkönnyebbülést okozhat egy gyereknek, és egészen
felszabadíthatja. Kérjük az igazság Lelkét, a Vigasztalót, hogy segítsen
bennünket ebben.

De hogyan mondjuk el az igazságot? Egyszerű, szívből jövő szavakkal.
Nem baj, ha úgy érezzük, hogy nagyon ügyetlenül fogalmaztunk,
az a fontos, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Nem kell mindent
elmondanunk, de amit mondunk, az igaz legyen. Például így: „Vannak
olyan betegségek, amelyek nem feltétlenül vehetők észre, de sok
fájdalmat okoznak. Ezeknek a betegségeknek az áldozatai többé már
nem igazán lehetnek önmaguk, mintha elmerültek volna a sötétségbe;
a szívükben és a fejükben nincs több világosság. Ez néha olyan nehézzé,
olyan fájdalmassá válik, hogy nem is igazán tudják, mit tesznek, és
akár meg is ölhetik magukat.” Beszélgetés közben engedjük szóhoz
jutni a gyerekeket is. Figyeljünk oda a reakcióikra (vagy épp a reakciók
látszólagos hiányára), hallgassuk meg őket. Nem tudunk felelni
a kérdéseikre? Akkor mondjuk el egyszerűen azt, amit mi magunk
sem értünk. Nem tudunk megszólalni anélkül, hogy könnyekre ne
fakadnánk? Ne féljünk kimutatni előttük a szomorúságunkat, hisz
ez természetes. Ezerszer jobb sírva mondani valamit, mint csendben
maradni csak azért, mert félünk, nehogy összeomoljunk.
Rossz dolog az öngyilkosság? Feleljünk világosan erre a kérdésre: Igen.
„Az Isten által ránk bízott élet kezelői, de nem birtokosai vagyunk.
Nem rendelkezünk vele.”145 Az öngyilkosság sohasem helyes döntés,
mindig szöges ellentétben áll Isten akaratával. Ezt el kell mondanunk
a gyerekeknek. De szeretetteljes és irgalmas hangnemben tegyük ezt.
Az ítélet egyedül Istené. Senki nem tudhatja, mi lakozik egy öngyilkos
szívében, kiváltképp ha ez a tragédia egy depresszió végkifejleteként
történik meg. Az elhunyt élete akkor sem korlátozódik erre a tettére:
volt megannyi jó tulajdonsága, ami drágává tette őt a szemünkben,
nagyszerű dolgokat vitt véghez, szeretett… Mindez Isten szívében
valóságos kincsestár. Imádkozzunk érte reménységgel és békességben!
Mikor beszéljünk a gyerekekkel? Minél előbb, annál jobb, de azért nem
muszáj azonnal. „Amikor tudomást szereztem apám öngyilkosságáról,
annyira ki voltam ütve – magyarázza a négygyerekes Márta –, hogy azt
mondtam, baleset érte őt. Azután gyorsan elutaztam, hogy a mama

„Köszönet a sok boldog percért!”

„K

öszönet a sok boldog percért!” – Vilmos szülei adtak hálát
ezekkel a szavakkal fiuk gyászmiséjének elején. Vilmos egy
balesetben vesztette életét, tizenkettedik születésnapjának előestéjén,
amikor a borzasztó kegyetlen halál elragadta ígéretekkel teli,
fiatal életét. Vilmos szülei mégis köszönetet mernek mondani, és
boldogságról beszélnek. És ez megváltoztat mindent: arra ösztönöz,
hogy tekintsünk a halálon túlra, arra, ami erősebb a halálnál:
a szeretetre. A tizenkét éven keresztül Vilmossal együtt megélt
szeretetre, a szeretetre, amely továbbra is összeköti őket Vilmossal,
a halálon is túl. És mindenekfölött arra a végtelen Szeretetre,
amelyre keresztségének pillanatától fogva hivatott volt, és amely
mostantól az örök életben bontakozik ki.
Köszönet és boldogság: olyan szavak, amelyek látszólag egyáltalán
nem illenek a halálhoz. És mégis, a hálának ezek a fájdalom mélyéről
feltörő szavai vajon nem a Feltámadás jelei már most?
Köszönet az életért, nem pedig a halálért. „Áldott légy, Uram,
nővérünkért, a testi haláért” – énekelte Assisi Szent Ferenc. Mit jelentsen
ez? Hogyan is áldhatnánk az Urat a halálért, amely elválasztja az egymást
szeretőket? Ez vérlázító! És egyúttal aggasztó Assisi Szent Ferenc (és
vele együtt annyi más szent) elmeállapotára nézvést. Valójában nem
a halál indítja dicséretre Ferencet, hanem az élet, annak az életnek a
teljessége, amelyre hivatott a halálon túl. Elég elolvasni a Bibliát ahhoz,
hogy kiderüljön: Isten nem szereti a halált, Isten nem akarja az emberek
halálát, legyen szó bár a legaljasabb bűnösről. Ezt mondja szüntelenül.

145. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2280. §.
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Nem csak hogy nem akarja a halált – megszabadít tőle bennünket.
Jézus odaadja az életét, hogy megszabadítson bennünket a haláltól.

„végső búcsúról” beszélünk a feloldozás pillanatában, pedig amikor
áldást hintünk a halott teste fölé, akkor nem valamiféle utolsó
tiszteletadásról vagy a szeretet végső jeléről van szó. Ez valójában
reménységünk kifejezésének a jele: együtt maradunk a halálon túl is,
találkozunk majd Istennél, és egy napon a testünk is fel fog támadni.

Köszönet mindazért, amit együtt élhettünk át. Ha Vilmos soha nem is
létezett volna, akkor a szülei és a testvérei most nem szenvednének az
elválás fájdalmától. De nem ismernék azt a boldogságot sem, amelyet
a vele való élet jelentett számukra. S pontosan itt a nagy kérdés, amit
oly sok fiatal feltesz a halállal kapcsolatban: megéri-e vajon vállalni
a szeretet kockázatát, ha így kell véget érnie? A köszönet szavaival
Vilmos szülei igent mondtak erre a kérdésre. Igen, merni kell szeretni,
mert bármilyen erős a szenvedés, a szeretet boldogsága még ennél is
hatalmasabb.
Amikor elveszítünk egy kedves lényt, a gyermekeink figyelnek
bennünket: szükségük van arra, hogy lássák a könnyeinket,
hogy megértsék: az ő fájdalmuk is teljesen normális, és nem a
reményvesztettségre utal, ha magával ragadja őket a fájdalom. De arra
is szükségük van, hogy azt hallják tőlünk: „Köszönet a sok boldog
percért!” Látniuk kell, hogy a szeretet boldogsága erősebb a halálnál.
Köszönet a mennybéli boldogságért! A hitben tudjuk, hogy akik
elhagynak bennünket, azok Isten Országának végtelen boldogságára
kapnak meghívást, még ha nem is ismerjük a hívásra adott válaszukat.
„Ha szeretsz, akkor ne sírj!” – kérte Szent Ágoston, a Mennyország
ragyogásának ábrázolásakor. Ha valóban szeretjük a gyermekeinket,
házastársunkat, szüleinket, barátainkat, akkor örülnünk kell annak a
boldogságnak, ami osztályrészükül jutott, és ami felülmúlja mindazt,
amit itt a földön adni tudtunk nekik. Vagy esetleg a Tisztítótűzben
lehetnek? „Amit ügyetlenül tisztítótűznek nevezünk, (…) az az
irgalom győzelmének áradata! (…) Nem a szomorúság ideje, hanem
a fájdalmas örömé. Mert abban a bizonyosságban élhetünk ott, hogy
egy napon megláthatjuk Isten Országát. Túlárad bennünk a boldog
reménység.”146 Imádkozzunk halottainkért, együtt örvendezve velük!
Köszönet a búcsúért, a viszontlátás ígéretéért. A francia köznyelvben
az „à Dieu” kifejezés végleges elválást pecsétel meg. Az etimológia
azonban egyértelművé teszi, hogy találkozásra utal: arra, hogy majd
viszontlátjuk egymást Istennél147. Ahogyan a temetések kapcsán is
146. P. Daniel-Ange: missel Ephata 3, Fayard, Paris 1988.
147. A búcsúvétel (a latin nyelvekben „adieu”, „addio”, „adiós”=Istenhez) az elhunyttól azt jelenti,
hogy az Egyház „Istennek ajánlja” őt. „Végső búcsúvétel, mellyel a keresztény közösség elköszön
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Ez a reménység persze egyáltalán nem vesz el semmit a halál fájdalmából. De értelmet ad neki. Egy napon újra egyek leszünk mindörökre,
Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, és vég nélkül mondhatjuk:
„Köszönet a sok boldog percért!”

Az élet telén

„N

em szeretem a telet – sóhajt fel Magdi –, olyan
végeláthatatlannak tűnik az éjszaka: jóval a nap előtt kelünk
fel, és már a délután első óráit követően kezd eltünedezni a fény.
Jöjjön már a tavasz!” Az életünkben is eljönnek a telek, amikor a
sötét és a hideg elnyelni látszik bennünket: a betegségek, a gyász, a
munkanélküliség, az anyagi, érzelmi vagy lelki nehézségek idején.
„Éjszaka jó, ha tudunk hinni a fényben”, ahogy a mondás tartja, de
hogyan vészeljük át az éjszakát? Honnan vegyük az erőt, hogy hinni
tudjunk a fényben?
Először is ne feledjük, hogy a gyerekek a fiatal korukra általában
jellemző nemtörődömség ellenére sincsenek védve a sötétség óráitól.
A lélek tele őket is mélyen érintheti, például egy gyászeset vagy egy
szeretett személy távolléte alkalmával, vagy bármely, lelküket felkavaró
nehézség kapcsán, akár a felnőttek tudtán kívül is. Luigi Comencini
híres filmje, „A meg nem értett” – eltekintve túlzottan is érzelmes
hangsúlyaitól – nagyon is pontosan mutatja be, hogyan képes egy
gyerek a könnyedség álarca mögé rejteni rendkívüli szenvedését.
Ami a mi szemünkben csupán semmiség, gyerekes fájdalom, az egy
törékeny, kialakulatlan személyiség számára talán nem az.
A hit azt jelenti, hogy valóságosnak fogadjuk el azt, amit nem látunk,
hogy vak bizalommal fordulunk az Úr felé: bizalommal az éjszakában.
Amikor sötétben járunk, az Úr mintha azt kérdezné tőlünk: „Valóban
bízol bennem?” A legfontosabb ezért az, hogy soha ne veszítsük el a
tagjától, mielőtt testét kiviszik vagy eltemetik.” A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1690. §.
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kapcsolatot Istennel, még ha az is az érzésünk, hogy már nem szeret
bennünket, sőt nem is létezik és a Vele való életünk csupán illúzió.
Folytatni kell az imádkozást, még ha csupán kínjaink elüvöltésében,
az Úr lázadozó zaklatásában és dühös kiáltásainkban merül is ki, vagy
annak ismételgetésében, hogy „Nem tudom, létezel-e, de nagyon
szeretném!” Gondoljunk azokra a szavakra, amelyeket Pascal ad Jézus
szájába: „Nem keresnél, ha nem találtál volna már meg.”

Az Egyház valódi Édesanya. Azért kaptuk, hogy megpihenhessünk
nála, ahogyan a gyermek elengedi magát anyja karjaiban. Ha nem
találjuk a szavakat az imádsághoz, ha fogytán az erőnk a reménységhez,
engedjük magunkat hordozni az Egyház imája által, az Egyház hite
által. A tél derekán, február 2-án ünnepeljük Jézust, a nemzetek
világosságát; támaszkodjunk az Egyházra, és mondjuk vele együtt:
„Urunk, Istenünk, igaz világosság, az örök fény forrása és tűzhelye,
ragyogtasd fel híveid szívében a soha ki nem alvó fényt!”149

Még a legsötétebb napok éjszakájában is mindig találhatunk legalább
egy okot a hálaadásra. Ha képesek vagyunk köszönetet mondani,
megőrizni magunkban a dicsőítés lelkét a tomboló viharban is, az
meg fog tartani az örömben. Ahhoz, hogy dicsőítsük az Urat, nem
kell arra várni, hogy legyen hozzá kedvünk, és nem kell a dicsőítést
azokra a napokra tartogatnunk, amikor minden jól megy. „Egy
hatalmas láncot vonszoltam magam után – meséli József –, az
életuntság láncát, valahogy nem akartam élni. Ez egyfajta alapvető
lázadást váltott ki belőlem Isten ellen. (…) Egy este elmentem
gyónni. A pap azt rótta ki rám penitenciaként, hogy dicsőítsem az
Urat minden nap! Ez kibírhatatlannak tűnt! Másnap reggel bátran,
de haraggal a szívemben kinyitottam az énekfüzetemet és nekifogtam
a dicsőítésnek. A rendkívüli az volt, hogy az Úr ott várt rám. (…)
Fokozatosan beléptem a dicsőítés lelkületébe.”148
A dicsőítés és a lázadás, a harag és a hálaadás egyazon imában is
jelen lehetnek. A hálaadás a keresztény ima meghatározó alaptónusa,
de ez a hálaadás nem választható el a kereszttől. Épp erről van szó:
az Eukarisztia Jézus misztériuma, aki felajánlja magát az Atyának
„hálaadó áldozatként”. És Jézus, az Atya dicsőítése az, aki így kiált fel:
„Miért hagytál el engem?”
Télen a természet is halottnak tűnik. Elég megnézni egy lombját
vesztett ágat: el tudjuk képzelni, hogy ez a csupasz fadarab nemsokára
leveleket, virágokat és gyümölcsöket hajt? A látszat csal, amikor a
tél a halál arcát adja, holott ez az évszak ugyanolyan fontos, mint
a tavasz vagy a nyár: ha láthatatlanul is, de az élet ott van, titokban
érik. Így van ez életünk teleivel is: terméketlennek tűnnek, pedig ott
készülődik bennük a holnap tavasza.
148. Az Il est vivant-ban (114, 1995. május) közzétett tanúságtétel.
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Az öregség: megpróbáltatás vagy hivatás?

N

em könnyű megöregedni, főleg egy olyan társadalomban, ahol
a fiatalság illúzióját igyekeznek fenntartani, ráncfelvarratással és
csodapirulákkal. Pedig az élet őszének termékenysége pótolhatatlan
lehet.
Az öregség a megfosztás időszaka: lassanként visszavonulunk az
úgynevezett „aktív” életviteltől, a fiatalabbakra hagyjuk szívesen vállalt
felelősségeinket, fel kell ismernünk a korlátainkat, amelyek az évek
során egyre kényszerítőbbekké válnak, elveszítjük függetlenségünket;
körülöttünk egymás után halnak meg a barátaink, testvéreink,
házastársunk; sokszor érezzük úgy, hogy kirekeszt, elfordul tőlünk az
a világ, ahol a jövedelmezőségé a főszerep. Félünk a haláltól, amelynek
valóságát egyre közelebb érezzük magunkhoz. „Képzelete és gyengesége
az idős emberben alapvető bizonytalanságot és szorongásokat kelt,
ami az öregkor egyik leglényegesebb jellemzője. Nem tudhatjuk,
hogy vajon képesek leszünk-e befejezni azt, amit az év, a hónap vagy
az adott nap elején elkezdtünk!”150

Ez az emlékek ideje is, amelyek hol keserű megbánásra, hol hálaadásra
késztetnek. Van, aki úgy érzi, elrontotta az életét, és ez kegyetlen
dolog. Mások a gyász végtelen fájdalmát vagy a meg nem történt
megbocsátások, helyrehozhatatlannak hitt tévedések súlyát hordozzák.
De azért bőven akadnak olyanok is, akik a megpróbáltatások mögött
is meg tudják látni azt, ami szép és jó volt, azt, amit Isten ajándékának
tekinthetnek. Amint a bő nyolcvanas Marcella is: „Ha jókedvre
akarunk derülni, elég meglátogatni őt – tanúsítja egyik dédunokája.
149. A gyertyák megáldásának imája február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.
150. P. Thomas Philippe: Une nouvelle maturité chez nos aînés, Saint-Paul 1994, 10. o.
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– Pedig sok szempontból nehéz élete volt, és most szinte mindenben
segítségre szorul. Mégis mindig el tud csodálkozni azon, ami szép, és
a bánatát imája csöndjébe temeti.”

testvéreinknek szentelve magunkat a szeretetben.”155 Ez az önfeláldozás egészen rejtett, szegényes formákat is ölthet – korlátaink felajánlásán kezdve – de egy élet termékenysége nem a látszatokban mérhető
le. Hogy gyümölcsöt hozzunk, annak egyetlen feltétele az, hogy
egész lényünkkel Krisztushoz ragaszkodjunk, ahogyan szőlővessző a
szőlőtőhöz tapad. Életkorunk és gyengeségünk nem számít: egyedül
az Isten szeretetére mondott „igenünk”, itt és most.

„Tény, hogy az öregség nagyon nehéz életkor lenne a Szentlélek
nélkül.”151 És ha a mai világ annyira retteg ettől az életszakasztól,
annak oka bizonyára az, hogy elveszítette érzékét a természetfeletti
dolgok iránt. Emberi szemmel nézve az öregedésnek nincs semmi
értelme, és a belőle következő károk olyan bajoknak tűnnek, amiket
vagy meg kell szüntetni, vagy ki kell bírni. Az evangélium azonban
arra hív, hogy megváltoztassuk a nézőpontunkat. Amikor Jézus
azt mondja: „Boldogok a szegények” (Mt 5,3), akkor gondolhatunk
közvetlenül azokra is, akiket életkoruk megfoszt a fizikai erejüktől,
az emlékezetüktől és a függetlenségüktől. Ezért mondta Kis Szent
Teréz is, amikor ledöntötte lábáról a betegség: „Oly nagy békesség
tölt el attól, hogy egészen szegény lettem, hogy csak a Jóistenre
számíthatok!”
Az öregség meghívás arra, hogy belépjünk a reménységbe. A
reménységbe, amelyre „támaszkodva törekszünk a mennyek országára
és az örök életre mint boldogságunkra”152, ez a reménység egyedül
Istenre számít. Minél jobban érezzük, hogy elhagy az erőnk, annál
közelebb kerülünk ahhoz – persze, csak ha mi is úgy akarjuk – hogy
minden bizalmunkat Őbeléje helyezzük, a halál közeledtével különösen
is. „Mindezek ellenére nekünk, öregeknek sem egyszerű földolgozni
az átmenet kilátásait. A bűnnel megjelölt emberi létben van ugyanis
egy sötét dimenzió, mely szükségszerűen elszomorít és szorongást
kelt.”153 De „Krisztusban a halálnak ez a tragikus és megrendítő
valósága megváltást nyer és átalakul, mígnem végül úgy jelenik meg,
mint „nővérünk”, aki a mennyei Atya ölelő karjaiba vezet”154.
Az öregség az ígéret időszaka: látjuk, hogy közeledünk a teljes érettség
pillanata felé, amelyért mindannyian megszülettünk, és amely a
halálon túl teljesedik majd be. „Ezeket az éveket úgy kell megélnünk,
hogy hittel belevetjük magunkat az Atyaisten és az Ő irgalmas
Gondviselésének karjaiba; találékonyan használjuk fel ezt az időszakot
arra, hogy elmélyítsük lelki életünket, intenzívebben imádkozva és
151. I.m. 11. o.
152. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1817. §.
153. II. János Pál pápa levele az idősekhez, 1999. okt. 1. 14.
154. I.m. 15.
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A bátortalan szülőkhöz

„N

émely szülők olyannyira bátortalanok – figyelte meg egyszer
az egyik püspök –, hogy felteszik maguknak a kérdést, vajon
nem tévedtek-e rossz csatatérre.” Egy édesanya pedig a következő
keserű megállapítást tette: „Azt mondják, Isten megadja a szülőknek
a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy megfelelően el tudják látni
nevelői küldetésüket. Ha ez így van, akkor miért bukunk el? Miért
bizonyulunk oly sokszor rossz nevelőnek?” Ha Isten velünk van, akkor
miért érezzük magunkat annyira tehetetlennek? Miért ütközünk bele
olyan erővel a saját korlátainkba?
Először is szögezzük le: mi nem ítélhetjük meg sem a kudarcainkat,
sem a sikereinket. Az életünk olyan, mint egy szőnyeg, amelyiknek mi
csak a visszáját látjuk: a színét egyedül Isten látja. Amit mi kudarcnak
gondolunk, az valójában talán győzelem, és viszont. Egy szülő sem
mondhatja ki, hogy jól csinálta, vagy hogy elrontotta a gyereknevelést.
Gondoljunk csak a Jobb Lator példájára: látszólag elrontott élete
végül mégis célhoz ért.
Tehát tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Amikor házastársi vagy szülői
működésünket elemezzük, jól látjuk, hogy melyik ponton követtünk
el hibát feladatunk teljesítése során, akár a szeretet hiányából, akár
lustaságból vagy gyengeségből kifolyólag. Minél inkább a tudatára
ébredünk bűnünknek, annál nagyobb a kísértés, hogy valami ilyesmit
mondjunk: „Mire jó Isten nagylelkűsége, ha úgyis elherdálom az
ajándékait!” Csakhogy ez a Gonosz csapdája. Mert Isten nagyon
szívesen nekünk adja újra meg újra szívének kincseit: kimeríthetetlen
készletei vannak ugyanis! Az Atya szívét épp akkor törjük össze, ha azt
látja, hogy kevés bennünk a bizalom.
155. I.m. 16.
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„A Jóisten mindenre képes, még arra is, hogy helyrehozza az
ostobaságainkat, amit bőségesen meg is tett a kereszten. Ő mindent
nekünk adott, a mi feladatunk, hogy elfogadjunk mindent, és ez
csakis rajtunk múlik, személy szerint!”156

hiúságunk ékesítésére, illetve büszkeségünk táplálására használjuk.
Ezért aztán bölcsességében meghonosította a könyörgés imádságát.
(…) A könyörgés utat váj bennünk a kért javak előtt: alázatossá
tesz, hogy Isten szabadon betölthessen bennünket isteni mértéke
szerint.”157

Ne ápoljuk magunkban a bűntudatot: mérgező növény az, az ördög
fegyvere. Ami Istentől jön, az a bűnbánat, annak a fájdalma, aki
megsebezte a szeretetet. A bűnbánat nem zár be bennünket elkövetett
hibánkba, hanem visszafordít az Atya felé, mint a tékozló fiút. A
bűnbocsánat szentsége ezért alapíttatott: hogy Isten megadja nekünk
bocsánatát, irgalmába fogadjon, felemeljen és meggyógyítson.
Ha pedig Isten megbocsátott, akkor nincs tovább: ha folyton
visszatérünk a bűnünkhöz, hogy rágódjunk rajta, az Isten szeretetének
megkérdőjelezése.
Isten irántunk való szeretete felülmúlja minden képzeletünket.
Elméletben tudjuk ezt, de vajon valóban hisszük is? A bizalom
hiánya nagy kísértés. Olyanok vagyunk, mint az apostolok Húsvét
éjszakáján, szemben a feltámadt Jézussal: „örömükben még mindig nem
mertek hinni” (Lk 24,41). Nem merjük hinni, hogy Isten úgy szeret
bennünket, ahogyan a legjobb édesapa, mert túl szépnek érezzük ahhoz,
hogy igaz legyen! Nem merjük szó szerint venni az evangéliumot:
„Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér?
Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér,
akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok
jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11,11-13).
Isten szeretne mindenek fölött elárasztani bennünket ajándékaival:
de vajon tudjuk-e kérni Tőle azokat? Tudjuk-e fáradhatatlanul követelni tőle nap mint nap azt, amire szükségünk van gyermekeink
neveléséhez? „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és
ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7) De miért kérjük? – gondolkodtok
talán el. Elvégre Isten nem tudja, mire van szükségünk?
Természetesen tudja, jobban is, mint mi magunk. De „amikor
be szeretne tölteni bennünket, művészetre és végtelen türelemre
van szüksége irántunk, mi ugyanis gyakorta szembeszegülünk a
legnagyszerűbb ajándékokkal is; mert vagy nem ismerjük őket, vagy
156. Max Huot de Longchamp: Aygulfin à vue de clocher, Paroisse et Famille, Paris 1991.
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Amikor elkedvetlenedünk, amikor már nem tudjuk, mit kezdjünk
egy zavarba ejtő gyerekkel, amikor úgy érezzük, hogy képtelenek
vagyunk ellátni kötelezettségeinket, akkor az első tennivalónk az –
majd újra és újra, fáradhatatlanul –, hogy mielőtt megoldásokat és
válaszokat keresnénk a kérdéseinkre, adjunk oda mindent bizalommal
az Úrnak. Mindent: a kételyeinket, fájdalmas kérdéseinket,
lázadásainkat, lelkiismeret-furdalásainkat, álmatlan éjszakáinkat,
könnyeinket, tűnő reményeinket. És bízzuk rá a gyermekeket, hiszen
elsősorban Hozzá tartoznak. Ő még nálunk is jobban szereti őket,
Ő tudja, mi a legjobb számukra. Ő mindig kész a megbocsátásra,
és minden rosszat képes jóra fordítani.
Annak, aki Hozzá kiált, mindig válaszol. Ha úgy érezzük, hogy nekünk
nem felel, akkor még nem vagyunk készek befogadni a válaszát, mert
mindig sietünk, türelmetlenkedünk, vagy mert azt a választ keressük,
amit mi jónak hiszünk, ami a mi szempontjainknak megfelel, nem
gondolva arra, hogy a mi terveink nem feltétlenül azonosak az Úr
terveivel.
Nem gondolunk arra sem, hogy az Úr gyakran másokat használ fel
arra, hogy rajtuk keresztül segítsen nekünk. Testvéreket ad, elsősorban
más szülők személyében, akik hozzánk hasonló nehézségekkel
szembesülnek a nevelés terén. Tény, hogy minden eset egyedi,
és nem szabad a szomszédhoz hasonlítani magunkat, mert még
elbátortalanodunk vagy elhamarkodott ítéletet hozunk. És tény,
hogy mindenkinek egyedül kell szembenéznie a szenvedéssel, és
mindig lesz egy olyan része a nehézségeinknek, amit nem tudunk
jól kifejezni. Így van ez akkor is, ha legtöbbször azért maradunk
egyedül a problémáinkkal, mert nincs bennünk elég egyszerűség a
megosztásukhoz. Annyira szégyelljük, hogy nem felelünk meg „a
jó keresztény család” eszményének, hogy nem merjük leleplezni a
nehézségeinket. Annyira félünk az ítélettől, a meg nem értettségtől
157. Sœur Jeanne d’Arc: Un cœur qui écoute, Desclée de Brouwer, Paris 1993.
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vagy az elutasítástól, hogy inkább egyedül maradunk a bajban. Pedig
milyen értékes segítséget nyújthatnánk egymásnak! Köztudomású,
hogy sokszor elég, ha beszélgetni tudunk egy problémáról, és máris
világosabban látunk benne. És a nehéz pillanatokban általában a
kis dolgok segítenek lábra állni: egy mosoly, egy barát új hírekről
beszámoló telefonhívása, egy szeretetteljes gesztus stb. Tartsunk
össze jobban, mint bármikor, maradjunk közel egymáshoz, legyünk
nyitottak, odafigyelők, hallgassuk meg a másikat türelmesen és
fogadjuk el ítélkezés nélkül. Ez persze nem könnyű, de Istennel
lehetséges.

kábítószerezik, hogy elhagyta a feleségét, vagy börtönben ül gyerekek
molesztálásáért, akkor hajlamosak elhatárolni magukat a problémától,
odavágva, hogy „ez az ő döntése, ő akarta”, és hogy „egyébként sem
történt volna meg, ha nem neveltétek volna félre”.

A tékozló fiúra várva

S

zámos szülő tapasztalja meg élőben a példázatbeli atya virrasztó
fájdalmát, aki lankadatlanul várja tékozló fiát. Hónapokon, sőt
akár éveken át várják ezek az édesapák és édesanyák távolra szakadt
gyermekük hazatértét: távolra a valódi hivatásától, távolra azoktól,
akik szeretik, távolra Istentől. Persze egyszer-kétszer minden gyermek
tékozló fiúként viselkedik, és családunk életének minden pillanatában adva van a lehetőség, hogy megtapasztaljuk a bűn fájdalmát,
illetve a megbocsátás örömét. Egyes gyerekek azonban komolyabban és
hosszabb időre eltávolodnak. És épp ilyenkor van minden korábbinál
nagyobb szükségük szüleik hűséges és bizalommal teli szeretetére. Ez
utóbbiak számára pedig ekkor jön el a türelem és a szerető és fájdalmas
tehetetlenség érzésének időszaka.
Az ember igazi boldogsága egyedül Istenben található meg: ha a
keresztény szülőkben ott él ez a bizonyosság, akkor hogyne okozna
nekik fájdalmat az, hogy gyermekük eltávolodik Istentől?
Ez a szenvedés többnyire ismeretlen és meg nem értett marad,
elsősorban azért, mert az érdekeltek nem igazán akarnak beszélni
róla, hacsak nem a gyerekük védelme érdekében: hány és hány
család leplez így el látszólag gond nélkül komoly bajokat, akár valódi
tragédiákat! Azután azért, mert a környezetük általában jobban hajlik
az ítélkezésre, mint az együttérzésre. Ha megtudják, hogy valakinek a
gyereke súlyos beteg lett, akkor együtt sírnak vele. De ha kiderül, hogy
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Tegyük hozzá, hogy a tékozló gyermek nem feltétlenül él kicsapongó
életet, ami a szülők szenvedését még nehezebben észrevehetővé
teszi, fokozva elszigeteltségüket. Valaki nagyon jó arcát mutathatja a
világnak, sikeres lehet a szemükben, míg belül rothad a gonoszságtól,
önzéstől és gőgtől. Hány szülő szenved attól, hogy látnia kell, amint
a fia vagy lánya elzárkózik a szeretettől, csakis az anyagi sikereket
hajszolja (látszólag vagy sem), akár a gyengébbek eltaposása árán is!
Bőven sorolhatnánk még a példákat, a bűn különböző árnyalatai és
fajtái szerint ragozva.
Természetesen a szülőknek is megvan a maguk felelőssége: mindanynyian bűnösök vagyunk, mindannyian követünk el hibákat és
tévedéseket, amelyeknek súlyos következményei lehetnek gyermekeinkre nézvést. De nem megyünk semmire azzal, ha a végeláthatatlan
bűntudatunkon rágódunk. A Gonosz felettébb gonosz, aki a kétségbeesésbe próbál kergetni bennünket, bezárva minket a meddő
lelkiismeretfurdalás börtönébe.
A múltat bízzuk az irgalomra: Isten megbocsátása mindig ott van,
mindig a rendelkezésünkre áll. És amit egyszer megbocsátott, az
egyszer és mindenkorra meg lett bocsátva.
Mit tegyünk, míg tékozló gyermekünkre várunk? A választ Jézusnál
találjuk meg, halálküzdelme során az Olajfák hegyén: „Virrasszatok
és imádkozzatok!” Azok a szülők, akik azt látják, hogy gyermekük
elutasítja szeretetüket, elutasítja Isten szeretetét, hátat fordít az
igazi boldogságnak, ezek a szülők belépnek Jézus halálküzdelmének
misztériumába. És itt, a Szenvedés éjszakáján találják meg reménységük
forrását: mert Jézus előbb szenvedett ezért a gyermekért, mert életét
adta érte: semmi sincs veszve, meg van mentve minden.
De mit tehetnek a környezetükben élők? Osztozzanak akár szavak
nélkül a szülők fájdalmában, és virrasszanak velük együtt az imában
és a reménységben. Hogy legyen erejük fáradhatatlanul akarni
gyermekük megtérését, hogy legyen merészségük várni rá mindennek
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ellenére, ahhoz arra van szükségük, hogy ne maradjanak magukra.
Arra van szükségük, hogy velük együtt mások is higgyenek a
Feltámadásban.

hogy az ő földi szeretete csupán Isten Ágoston iránti szeretetének
visszatükröződése, akkor hogyan tudta volna oly sok éven át őrizni
magában a reményt? Mert több mint húsz esztendeig várt fia
megtérésére. Hány édesanya adta volna már fel, belefáradva a meddő
lelkiismeretfurdalásba! Ő viszont megőrizte a reményt, mert a saját
kívánságát Istenére alapozta.

Szent Mónikával

S

zent Mónika rendkívüli példát mutat a kitartásra minden összetört,
és tévúton járó gyermeke miatt kedvét vesztett szülő számára.
Mennyi szenvedést okoz, ha fiunk vagy lányunk például úgy dönt,
hogy hátat fordít gyerekkori hitének, ha látszólag nem érdekli más,
csak a személyes sikere, vagy ha hagyja magát bezárni a kábítószer, a
szexuális kicsapongás vagy a pénzhajhászás börtönébe. A keserűség, a
bűntudat vagy a beletörődés kísérti a szülőket, mert rettegnek attól,
hogy látniuk kell, amint a gyermekük tartósan eltávolodik attól, aki
egyedül tudná őt boldoggá tenni.

Gyermekünk eltévelyedésével szemben többféle magatartást tanúsíthatunk. Az első a hamis tolerancia: „Ez az ő élete, azt csinál, amit akar.
Végül is nem kizárt, hogy az ő útja jobb is a miénknél.” A beletörődés:
„Micsoda szerencsétlenség! Dehát nem tehetünk ellene semmit.” A
büntetés: „Amíg ezt csinálja, nem teheti be a lábát a lakásba.” Az
önvád: „A mi hibánk. Szigorúbbnak vagy épp engedékenyebbnek
kellett volna lennünk, elfogadóbbnak vagy védelmezőbbnek, kevésbé
birtoklónak, de jelenlévőnek.” Az önigazolás: „Mi minden tőlünk
telhetőt megtettünk. Ha a gyerekünk rossz útra tért, annak a tanárai,
a hitoktatói vagy a barátai az oka.”
Ezek a magatartásformák mind terméketlenek: nem változtatják meg
a helyzetet, sőt, még tovább tetézik a meglévő bajt. Hiába döngölik
a földbe önmagukat vagy vádolják a környezetüket, ezzel nem fogják
rávenni a gyereküket arra, hogy megváltoztassa az életét. Mint ahogy
azzal sem, ha tolerancia címén becsukják a szemüket. Szent Mónika
sem törődött bele fia, Szent Ágoston hibáiba és tévedéseibe, nem
tűrte el, hogy rendezetlen életvitelét egy lehetséges útnak tekintse.
Szerette a fiát, ezért a legjobbat akarta számára, és tudta azt is, hogy
ez a legjobb az Istennel való élet.

A remény nem törli el a szenvedést. „Nem veszhet el ennyi könny
gyermeke” – bátorította Mónikát Szent Ambrus. Ennek a fájdalmas
anyának nem csak egyszer kellett könnyet hullatnia: szenvedése közel
hozta őt mindazokhoz a szülőkhöz, akiknek a szívét összetörte tékozló
gyermekük távozása, legyen szó akár tényleges szakításról, akár kevésbé
látványos, de ugyanolyan jelentős eltávolodásról. Nem számít, hogy
ezekhez a könnyekhez milyen érzelmek keverednek, büszkeséggel
vegyes csalódás, vagy őszinte sajnálkozás, egyedül az számít, ahogyan
lassanként megnyitják a síró szülők szívét, és az irgalom Atyjához
vezetik őket. „A mélységből kiáltok, Uram, hozzád” (Zsolt 130,1).
Szent Mónika megtette, amit tudott. Lépett, ha módjában állt, és
szüntelenül imádkozott. Hányszor adjuk fel egyfajta fatalizmustól
indítva, például egy válás esetében, arra hivatkozva, hogy nincs semmi
beleszólásunk. Természetesen nem kényszeríthetjük a házastársakat,
még ha a saját gyermekünkről van is szó, arra, hogy kibéküljenek.
Nem jobban, mint ahogy Mónika kényszeríthette volna Ágostont
életének megváltoztatására: felnőtt férfi volt, nem pedig kisgyerek,
akinek a mamája mondja meg, hogy merre menjen. A szülők jól
ismerik a tehetetlenség szörnyű érzését gyermekeik szabadságával
szemben. Minél nagyobbak lesznek, annál kevesebb lehetőségünk
marad arra, hogy visszavezessük őket a jó útra, ha eltévednének.
Mónika semmire sem volt képes a saját erejéből, de Istenben képes volt
mindenre: egyedül az imádságra támaszkodhatott, így hát imádkozott.
Nem egy alkalommal, nem egy kilenced erejéig, nem is egy évig: több
mint húsz esztendőn keresztül, látványos eredmény nélkül. Egészen
addig a napig, mígnem Ágoston megnyílt a kegyelem számára. S
„a könnyek gyermeke” az öröm fiává lett. Merjük kérni mi is ezt az
örömöt, hiszen Isten még jobban vágyik rá, mint mi magunk!

Isten is a legjobbat akarja minden gyermekének: ha Szent Mónika
nem lett volna meggyőződve erről, ha nem tudta volna a hitben,
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