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Tiszteld atyádat és anyádat! 

Textus: 2Móz 20,12  

 
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te 
Istened ád tenéked.” Ma egy kedves kötelességnek kell eleget tennünk. 
Anyák napja van, és nem lenne szép tőlünk, ha nem kötnénk egy csokrot 

az emlékezés és a hála virágaiból, hogy lélekben átadjuk az édesanyánknak.  
Az anyák napja keletkezésével kapcsolatban érdemes néhány tudnivalót rögzí-

tenünk. Tudja-e valaki, hogyan keletkezett az anyák napja? A század elején az ame-
rikai Philadelphiában élt egy leány, Jarvis Annának hívták.1 Édesanyja halálának az 
első évfordulóján beszélni kezdett a barátainak arról, hogy minden édesanya meg-
érdemelne egy napot, amikor különösebben is rágondolnának. Ha még életben van, 
örömet szereznének neki a gyermekei, ha pedig már elköltözött, ünnepet szentelné-
nek az emlékének. A tervének hamarosan sokakat megnyert úgy, hogy 1906-ban 
már egész Philadelphia városa megünnepelte május második vasárnapját. Ezzel 
azonban nem elégedett meg. Ezer és ezer levelet írt befolyásos embereknek, míg 
végül 1913-ban a washingtoni kongresszus is magáévá tette az eszmét, és május 
második vasárnapját rövidesen nemzeti ünneppé nyilvánította. Ahogy az amerikai 
törvény szövege mondja: „odaszentelvén ezt a világon a legjobb anya, a te anyád emlékének.” 

Innen jött át az anyák napja Európába. Ha valaki ezen a napon becsületesen 
visszagondol az édesanyjára, bizonyára titokban egy könny is megjelenik a szemé-
ben. Vannak ezek között bűnbánó könnyek. Bocsánatot kérő könnyek, adósságot 
törlesztő könnyek, halott anyát sirató könnyek. De abban mind megegyeznek, hogy 
utánuk az embernek könnyebb. Mintha ma egy nagy, láthatatlan vetélkedő indulna. 

                                                 
1 Anna Jarvist (1864-1948) tekinthetjük az anyák napja ünnep megteremtőjének, noha a történelem 

során évezredek óta volt igény és többféle kezdeményezés arra nézve, hogy az esztendő egy napján 
megemlékezzenek az édesanyákról. Az ókori görögök Rheát – Gaia (Nagy Földanya) és Uranos 
leánya, akinek saját testvérével, Kronosszal való nászából istenek születtek: Hestia, Demeter, Héra, 
Poseidon és Zeusz – tekintették az istenek anyjának. Az iránta megnyilvánuló kultuszban helye volt 
az édesanyák iránti tiszteletnek is. A XVII. században Angliában a húsvétot követő negyedik va-
sárnapon emlékeztek meg az édesanyákról. Széleskörű, nemzetközi elfogadtatása azonban mégis 
Anna Jarvis nevéhez kötődik. Édesapja metodista lelkész volt. Két évvel édesanyja halála után 
(1907) emlékező istentisztelet tartását kezdeményezte, majd erőfeszítéseket tett szélesebb körben is 
az anyák napja megünneplésére, amire egy évvel később szintén istentisztelet keretében sor is ke-
rült. Az igehirdetés után ötszáz szál fehér és piros szegfűt osztott szét a résztvevők között, édes-
anyja kedvenc virágát. A fehér a már nem élő, a piros a még élő édesanyák tiszteletét fejezte ki. Az 
anyák napját hivatalosan 1914-ben ismerték el. Az ünnephez tapadó üzleties jelenségek ellen har-
colt, annyira, hogy később el akarta érni az anyák napja megünneplésének törvény általi megtiltását. 
Ezt a keresetet azonban a bíróság elutasította. Egy anyák napi ünnepség megzavarása miatt bör-
tönbüntetésre ítélték. Öregotthonban, szegény emberként halt meg. Szomorú epizód, hogy az 
idősotthon üzemeltetését egy olyan virágkereskedés vette át, amelyik ellen sokat küzdött. Az Egye-
sült Államokban 1872-ben ünnepelték először, Európában pedig az első világháború után terjedt 
el. Magyarországon 1928-ban betagolták az iskolai ünnepélyek közé. Megünneplésének időpontja 
eltérő. Van, ahol más ünneppel kötik egybe (pl. Angliában böjthöz), sok országban pl. május má-
sodik vasárnapján, nálunk május első vasárnapjára esik.  
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Az édesanyák abban versenyeznek, kinek a gyermeke tudja jobban kimutatni a sze-
retetét? Ugye nem marad le a te édesanyád sem ebben a versenyben? 

Elmélkedésünkhöz azzal a meggondolással vettem fel az ötödik parancsolatot, 
hogy mivel apák napja külön nincsen, nekünk ezen a napon tulajdonképpen a szüle-
inkről kell megemlékeznünk. Tehát amit ma az édesanyákról fogunk elmondani, az 
mind az édesapánkra is vonatkozik. Gondolataink három irányba indulnak el: 

I. Először a szüleinkről fogunk beszélni, 
II. aztán az irántuk megnyilvánuló tiszteletről, 
III. és végül arról az érdekes záradékról, amit Isten ehhez a parancsolathoz fű-

zött. 
                                                              

I. Édesanyám arca 
Gondoltál-e már arra, hogy az édesanyádnak hányféle arca van? Ha mindegyiket 
megfestenék, tele lenne vele egy szobád.   
 
1)Van olyan képe, amely alá azt írhatnád, az én tervezgető anyám. A pszichológu-
sok sokat beszélnek arról, hogy milyen korán elkezdődik az anyának és a magzatá-
nak az egymással való kapcsolata. Az anya életének minden rezdülése, megrázkód-
tatása vagy szenvedése nyomot hagy a magzata lelkén és a jellemén. Még csak az 
anyaszív tudja azt, hogy a kis jövevény megérkezik, és már elkezdődik vele a nagy 
tervezgetés. Elgondolja, hogyan fogja öltöztetni, nevelni. Kézen fogva mennek 
majd a templomba. Megvédi minden kísértéstől. Az ő leánya tisztán fog férjhez 
menni. Az ő fiánál nem lesz becsületesebb férfi. Ha még módod van rá, nézz a sze-
mébe az édesanyádnak, és kérdezd meg tőle: Ilyennek gondolt el, amilyen vagyok? 
Sohasem csalódott bennem, édesanyám? 
 
2) A második kép alá azt írhatnád, a gyermekeiért áldozatot hozó édesanya. Tor-
may Cécile-nek van egy kedves novellája: Az időtlen bolt. Egy sötét sikátor végén 
áll egy öreg bolt. Ide járnak az emberek megvenni azt, amit az életben szeretnének 
elérni. A boltos egy nagy könyvbe jegyzi, hogy ki mit kért, és mivel fizetett. Egy 
öreg bankár pénzért akar boldogságot venni. De a boltos nem ad neki. Pénzzel ki-
sebbé lehet tenni a szenvedést, meg lehet szépíteni a boldogságot, de csak pénzért 
boldogságot venni nem lehet. Egy fiatal szerelmes király a koronájával fizet a bol-
dogságáért. Egy katona a két szeme világát adta a Bátrak Keresztjéért. A nagy ál-
lamférfinak krétafehér lett az arca, amikor egy gyémántkövekből kirakott csillagért 
a becsületével kellett fizetnie. Valaki egy zacskó aranyért a szabadságát adta oda. 
Egy hosszú hajú diáknak égen-földön nincsen más kincse, mint a fiatalsága. Ennek 
az árán akar hírnevet szerezni. Mire nagy sokára kiért a boltból, megőszült a haja, 
meghajlott a háta. Öregember lett belőle.  

Végül az utolsó vevő egy fiatal édesanya. Én a gyermekem számára akarok bol-
dogságot venni! A kalmár értetlenül néz rá. Boltjában időtlen idők óta árulja azt, 
amit az emberek boldogságnak neveznek, de a vevők mindig csak önmaguknak vá-
sároltak, önmagukért fizettek. Ez a halvány asszony, egy gyereknek az édesanyja 
volt az első, aki másnak akart venni, és a sajátjából akart fizetni.  

A boltos előveszi a könyvét, ujját végighúzza rovatokon, aztán becsapja a 
könyvet, és megrázza a fejét: – Nincs semmid a világon. Ugyan minek az árán akar-
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nál a gyermekednek boldogságot venni? – A magam boldogsága árán! – feleli az 
asszony. – Nagy árat kínálsz érte – mondja komoran a boltos. Aztán tudod-e, hogy 
ennél az alkunál még túl kell fizetned a portékámat, mert igazi boldogságot csak 
úgy adhatok a gyermekednek, ha nem sejti meg az áldozatot, és nem lesz érte hálás 
soha! Az édesanya ezzel a feltétellel is vállalja az alkut. Mert amikor az anyák áldo-
zatot hoznak a gyermekeikért, nem nézik az árát, és nem gondolnak azzal sem, 
hogy vajon egyszer visszafizetik-e.  
 
3) A harmadik kép, a megbántott, de a bocsánatra mindig kész édesanya képe. Még 
a régi világban történt, hogy egy özvegyasszony nagyon keservesen tanítatta a fiát. 
Mosni járt, míg a fiú iskolában volt. Amikor kitanult a fia, a szomszéd városba ke-
rült, és nagy úr lett belőle. Az anyját hamar elfeledte, sőt szégyellni kezdte. Az édes-
anya azt gondolta, bizonyára beteg a fia, azért nem ír. Elindult hát gyalog, hogy 
meglátogassa. Amikor odaért, a fiánál éppen nagy társaság volt együtt. A csöngetés-
re ajtót nyitott, s amikor meglátta az anyját, pénzt adott neki, hogy utazzon vissza, 
és becsukta az ajtót. A vendégek megkérdezték: – Ki volt ez a rongyos asszony? – 
A volt mosónőm – felelte a fiú. 

De nemcsak olyan gyerekek vannak, akik szégyellik a szüleiket. Sajnos olyan is 
van, aki felemeli a kezét a szülei ellen. Nyilván nem ok nélkül került bele a Bibliába 
ez a két törvény: „Aki megveri az atyját vagy anyját, halállal lakoljon” (2Móz 21,15), 
vagy „aki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon” (17). A Példabeszédek 
könyvében pedig ezt olvassuk: „aki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és 
megszégyenítő fiú az” (19,26), „aki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szö-
vétneke a legnagyobb sötétségben (20,20).  

Mindig akadnak gyerekek, akik tiszteletlenek a szüleikkel szemben. Az a csodá-
latos, hogy a szülők még ezeket a rossz, hűtlen gyermekeiket is mennyire szeretik. 
Amikor Absolon fellázadt királyi atyja ellen, a nép két táborra oszlott. Dávid hadait 
Jóáb vezette. Mikor elindultak a csatába, hogy megbüntessék a lázadó fiút, hogy is 
könyörgött Dávid Jóábnak? Ezt mondta neki „Az én fiammal, Absolonnal én érettem 
kíméletesen bánjatok” (2Sám 18,5). Néró császár születésekor az augurok megjósolták 
az édesanyjának, hogy a fiából császár lesz. Aztán félve azt is hozzátették, gonosz 
ember lesz, és sok ártatlan ember életét fogja kiontani. Az édesanya minderre csak 
azt válaszolta, hogy akkor is az én fiam lesz. 

Bizony, hány édesanya hordozza fején a megbántás vagy a hálátlanság láthatat-
lan töviskoszorúját. Hiszen még a legjobb gyermek is hagy egy-két keserű cseppet 
az édesanyja szívében. Erre egyetlen orvosság van, a bocsánatkérés. Neked nincsen 
semmi ilyen elintéznivalód az édesanyáddal? Ne várd, hogy ő menjen hozzád, vagy 
ő írjon először. Hiszen amikor kicsi voltál, akkor is úgy volt, hogy az édesanyád ki-
tárta a karját, és te futottál mosolyogva. Nem okoskodtál, hogy én nem megyek, 
egyforma köztünk a távolság, jöjjön az édesanyám!  
 
4) A negyedik kép, a hibás édesanya képe. Sokféle ellentét támadhat a szülők és a 
gyermekek között. Belejátszik ebbe manapság a nemzedékváltás feszültsége is úgy, 
ahogy azt Németh László a Két Bólyai című drámájában kifejti. A Biblia is ismeri 
ezt a gondot, és ezért sok helyen beszél a szülőknek a gyermekeik iránti kötelessé-
géről, hogy elősegítse a szülők tiszteletét. Az efézusiaknak például azt írja Pál: „Ti 
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atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint” 
(6,4). Hány olyan példát tudok, amikor a szülők zsarnoksága szinte megkeserítette a 
fiatalok életét. A szülők nem engedték, hogy maguk gazdálkodjanak, az öregek ne-
vén lévő családi házat átépítsék, kibővítsék, az új menyecske a hagyományos étele-
ken kívül mást is főzzön, a szobájukat a maguk kedvére átrendezzék. Mikor aztán a 
szülők erejüket vesztették, a fiatalok bosszút álltak rajtuk. Valósággal kiéheztették 
őket. A botrány akkor tört ki, amikor a fiú jött jelenteni a halálesetet, és azt kérte a 
lelkipásztorától, hogy olyan prédikációt mondjon, hogy szem ne maradjon szára-
zon. Ő megfizeti!  

Az anyáknak is lehet, és van is hibájuk. De a gyerekének az a kötelessége, hogy 
ezt a képet olyan helyre akassza, ahol senki se látja. A gyerek ne beszéljen az anyja 
hibáiról. Ha valaki nem tud, vagy nem akar bokrétát kötni virágból, az ne kössön 
tövisből sem.  

Amikor az özönvíz után Noé újból elkezdte a földművelést, olyan gyümölcsök-
kel is találkozott, amiket addig még nem ismert. Az első szüret után, amikor megit-
ta a szőlő levét, lerészegedett tőle, és ledűlve a sátra közepén, a vállára terített ruha 
is lehullott róla. Az egyik fia, Khám, belépett a sátorba, és meglátva így az apját, ki-
nevette őt. A másik két fiú, Sém és Jáfet viszont fogtak egy ruhát, és háttal menve 
betakarták atyjuk mezítelenségét (1Móz 9,20-23). Szóval a szülőknek is lehetnek hi-
báik. De a gyermekek dolga eltakarni azt. 
 
5) A következő képünk, az öregedő édesanya képe. Amíg az ember kisgyermek, az 
édesanyját tartja a világ legszebb asszonyának. Aztán amikor felnövünk, észrevesz-
szük, hogy beesett a szeme, ráncos az arca, lassan hajlik a föld felé. Különösen 
azok veszik ezt észre, akik ritkán látják az édesanyjukat. Az ilyen vendégként haza-
járó gyerekek szívéből beszél Ady Endre Az anyám és én című versében. Elmondja, 
hogy milyen volt fiatalkorában az édesanyja:  

 
„Sötét haja szikrákat szórt. 
Dió szeme lángban égett, 
Csípője ringott, a büszke  
Kreol arca vakított. 
………….. 
Ilyen volt a legszebb asszony,  
Az én fiatal anyám.” 
Aztán hozzáteszi: 
„Fénye sincs már a szemének,  
Feketéje a hajának, 
Töpörödött, béna asszony  
Az én jó anyám.             
Én kergettem a vénségbe…”   

 
Bizony, mi kergetjük őket a vénségbe. Ahogy az öregedő édesanyánk képét nézege-
tem, a mezőn dolgozó emberek jutnak az eszembe. Amikor már szállóban van a 
nap, rendszerint azzal biztatják egymást, hogy siessünk egy kicsit, mindjárt leszáll a 
nap. Akinek már öregszik az édesanyja, siessen egy kicsit, és most szeresse őt igazán! 
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6) Végül az utolsó képünk, a halott édesanyánk képe. Sok ember szobájában már 
csak az a kép áll. Anyaszentegyházunk tanítása szerint a halottainkkal az a köteles-
ségünk, hogy emléküket holtunkig áldjuk, sírjaikat pedig tegyük virágoskertté. A 
meghalt édesanyjának az emlékét az áldja igazán, akinek eszébe jutnak azok a pozi-
tív tanácsok, amiket életében adott, és követi azokat.  

 
II. Tiszteld atyádat és anyádat 
Most nézzük, mit mond Isten a szüleinkről. Az ige azt mondja, „tiszteld atyádat és 
anyádat!” 
 
1) Egy fiatal lelkipásztor jegyezte fel a naplójában, egy konfirmandus kislány elpa-
naszolta neki, hogy részeges apja veri az anyját, a saját leányait is le akarja gyűrni, ő 
is éppen előle menekült. Most azt kérdezi, tisztelheti-e ő az apját?  

Bibliánk bővölködik a családi bűnök feljegyzésében. Ádám az Úr számonkéré-
sekor Évára akarta áthárítani a felelősséget. Ábrahám, Izsák és Jákób családjában is 
óh, milyen kínos jelenetek vannak! Dávid király derék hadvezérét veszíti el, hogy 
házasságtörését mentse. Fia, Absolon haddal lázad apja ellen. Bizony sokszor előfor-
dul az Ószövetségben is, hogy a család tagjai „megvetik apjukat és anyjukat” (Ez 22,7). 

Az Újszövetségben a szent családról is azt olvassuk, hogy a szülők nem értik 
meg Jézust, amikor mennyei Atyjának dolgairól beszél. Testvérei nem hisznek ben-
ne, anyját többször félre kell, állítsa. Ha mármost ilyen szakadékok vannak a Jézus 
családjában is, hogyne lennének a mienkben? (Mk 10,21; 2Tim 3,2). Dosztojevszkij: 
Bűn és bűnhődés című regényében van egy jelenet, melyben a regény főhőse a 
gyermekek neveléséről beszél a barátjával, és többek között azt mondja, itt, Moszk-
vában találhatsz nagyon sokféle foglalkozású és hivatású embert, és köztük a legke-
vesebbet találhatsz olyat, aki méltó e névre, hogy apa, anya. 

Mert nemcsak a gyerekeknek vannak kötelességeik a szülőkkel szemben, ha-
nem a szülőknek is vannak kötelességeik a gyermekeikkel szemben. Egy karthágói 
anyának kivégzésre kísérték az egyetlen fiát. Az édesanya kezét tördelve haladt a fia 
mellett és kérte, hogy legalább egy szót szóljon hozzá még búcsúzóul. A fiú, akinek 
a keze hátul össze volt kötözve, végre odahajolt az édesanyja füléhez, aki azt várta, 
hogy végre súgni fog bele valamit. De a fiú tehetetlen dühében váratlanul tőből le-
harapta az anyja fülét, majd rákiáltott, s azt mondta: hogy most kivégeznek, azt a te 
rossz nevelésednek köszönhetem! 
 
2) Mit is jelent ez a szó, hogy tisztelet? A Biblia a héber kâbôd szót használja rá. 
Hogy mi a kâbôd, azt egy történettel tudom megvilágítani. A Sámuel könyvében ol-
vassuk (1Sám 5), hogy a zsidók egyszer háborúba keveredtek a filiszteusokkal, és a 
háborúba elvitték magukkal a szövetség ládáját is, amelyen a hitük szerint Jahve la-
kozott. Azért vitték magukkal, hogy Jahve segítsen rajtuk. A csatát azonban elveszí-
tették, és a filiszteusok a szövetségládát is zsákmányul ejtették. Aztán beállították a 
saját templomukba, a saját istenük, Dágon szobra elé. Reggelre a Dágon szobor a 
földre esett Jahve kâbôd-ja, dicsősége előtt, amely a ládán lakozott.  

Nos, Isten megtehette volna, hogy az emberiség szaporodását továbbra is a sa-
ját kezében tartja, és ma is úgy teremtene meg minden embert a föld porából, mint 
az első kettőt, Ádámot és Évát. Isten azonban ezt a jogát, ezt a teremtői méltóságát 
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átadta a szülőknek. Bennük tehát, amikor atyákká és anyákká lesznek, az Isten 
kâbôd-ja, az Isten dicsősége, az Isten atyasága jelenik meg. Ez követel tiszteletet. 

Tiszteld atyádat és anyádat! Nem azért, mert ezt követeli a józan megfontolás, 
hogy amíg magatehetetlen gyermek voltál, és gondozásra szorultál, addig a szüleid 
láttak el, most pedig, amikor a szüleid ereje fogyatkozik el, te ápold, gondozd és 
tartsd el őket. Hanem azért, mert a szülők mögött Isten atyai szeretete rejlik.  

Isten büntetés terhe mellett megtiltja nekünk, hogy lebecsüljük vagy ítélgessük 
a szüleinket. Megsértjük Isten törvényét, és megbántjuk magát az Istent, ha elkezd-
jük figyelni a szüleinket, aztán megpróbáljuk lemérni, hogy mennyi tisztelet illeti 
meg őket. Szüleink súlyát maga Isten szabta meg, amikor dicsőségét megosztotta 
velük. Nekünk ez előtt kell meghajolnunk, amikor azt parancsolja Isten, hogy tisz-
teld atyádat és anyádat.  

Az Ószövetségben gyakran halljuk, amint a gyerekek azt kérdezik a szüleiktől, 
hogy miért vannak itt ezek az emlékkövek? Mit jelentenek ezek? Miért esszük a 
pászkabárányt? A szülőknek felelniük kell ezekre a kérdésekre. Meg kell mondani-
uk, mit cselekedett a népével Istenük. A gyermekeknek a válaszadásban azt is látni-
uk kell, hogy a nehéz kérdésekben a szülők nem a maguk feje után döntenek, ha-
nem megkérdezik Istent. Látják, hogy testi atyjuk hogyan hajol meg a Mennyei Aty-
juk előtt. A szülők tiszteletének gyakorlatilag ez a közvetítés az alapja. A hallgatóla-
gos, mégis mindennapi prédikáció Isten atyaságáról. Isten erre akarja használni a 
szülőket. Még a rossz szülőket is, akik Istenről hallani sem akarnak.  
 
3) Persze az is előfordul, hogy valakinek nincsenek tiszteletreméltó szülei. Mi törté-
nik ekkor? Történetünk idején Józsi 14 éves, erős, fejlett fiú volt. Akkor járt konfir-
mációra. Odahaza a családban furcsa dolgokat látott. A szülei soha nem jártak 
templomba. Vasárnap délelőtt rendszerint aludtak. Az anyja még csinos volt és fia-
tal, de az apját csak az ital érdekelte. Az egyik konfirmandus órán az ötödik paran-
csolatról volt szó. Jóska eddig nem nagyon gondolkodott a szüleiről. Azok gondos-
kodtak az élelméről és a ruházatáról. A többi nem tartozott rá. Most azonban egy-
szerre egészen máshogy kezdett nézni a szüleire. Azt tanulta a Tízparancsolatból, 
hogy tisztelni kell a szüleit. Egyszeriben figyelni kezdte, milyenek is az én szüleim. 
Milyen a családunk? Milyen fiú vagyok én? Az anyjáról csak annyit tudott, hogy egy 
vendéglőben dolgozik. Elhatározta, megnézi, mit csinál ott az édesanyja. Este belé-
pett a vendéglő hátsó bejáratán. A folyosó végén egy üvegajtónál megállt. Innen jól 
be lehetett látni. Az anyja éppen italt vitt az egyik asztalhoz. Leült a vendégek közé, 
velük ivott. A szeme ragyogott. Úgy nézett az egyik férfira, ahogy az apjára soha-
sem látta nézni. Ekkor az egyik férfi megfogta az anyja karját és megsimogatta. Az 
asszony felugrott és tréfásan ráütött. De közben megbotlott és beleesett a másik 
férfi ölébe. Az ölelgetni kezdte. Mindenki nevetett, az asszony kapálózott. Ekkor 
egy fiú ugrott a szoba közepére, ezt kiáltotta:  

Engedd el az anyámat! Hozzá ne nyúlj! Valaki hátulról félre akarta tolni, de a 
fiú megfordult és teljes erővel az arcába vágott. Most már hárman is lefogták. Az 
anyja felugrott a férfi öléből. A haja kuszált. Vad hangon kiabálta: Ne bántsátok, ez 
az én fiam! Az arca egyre pirosabb lett, kötényéből közben a padlón szétgurult a 
pénz, a férfiaktól kapott borravaló. Engedjétek el a fiamat! Az asszony a szája szélét 
harapdálta. A szemét nem merte felemelni sem. Józsi nézte az anyját. A lelkipászto-
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ra azt tanította: Tiszteld atyádat és anyádat! Hát lehet egy ilyen anyát tisztelni? Gyű-
lölni kellene, és megvetni. De ezt sem tudja. Közben a férfiak elengedték. Az 
egészből nem értenek semmit. A fiú lassan odament az anyjához és karon fogta. 
Gyere, menjünk haza! - mondta. Vezeti a hátsó kijárat felé. Kinyitja az ajtót, aztán 
hátralép, és előre engedi az anyját.  

Ennek a gyereknek a vendéglő ajtajában összeomlott a gyermekkori képe az 
édesanyjáról. Nekünk, szülőknek tudnunk kell, hogy a felnövő gyermekeink élesen 
látják a bűneinket. A szüleikhez való viszonyukban ez a legégetőbb sebük. Itt aztán 
nem segít a nagyképűség, sem a szülői tekintély, csak az alázatosság. Amikor pedig 
az szükséges, a gyermekeinktől való bocsánatkérés. Gondoljunk most Isten színe 
előtt arra, hogy életünkkel, cselekedeteinkkel valóban példaképei vagyunk-e a gyer-
mekeinknek? Valóban az Isten tekintélyének vagyunk a tükörképe? A szent és jo-
gos harag az irgalmas megértéssel párosul bennünk? Egyengetjük-e az utat ahhoz, 
hogy a gyermekeink Istent tiszteljék és Jézus Krisztust kövessék? Hiszel-e abban, 
hogy egyszer ilyen apa vagy anya leszel? 

Persze a szülőknek mindezek a vívódásai vagy mulasztásai sem mentik fel a 
gyermekeket a köteles tisztelet és engedelmesség alól. Józsi az édesanyját az ajtónál 
a kiábrándulás után is maga elé engedte. Hiszen az anyja akkor is Istentől rendelt 
szülője. A fiataloknak tehát meg kell tanulniuk, hogy a szülői tiszteletet nem a szü-
lők érdeme, hanem azt Isten akarata dönti el! 

 
III. Az ígéret 
Igénk harmadik része egy szép ígéret: „hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr, a 
te Istened ad tenéked.” Tehát nem ilyen kurta ez a parancsolat, ahogy mondani szok-
tuk, „hogy hosszú ideig élj a földön.” Ezt egyébként a statisztika sem igazolja. Hány ez-
ren halnak meg egyetlen országon belül is ifjú korban olyanok, akik szeretettel és 
tisztelettel néztek a szüleikre. A pontos szöveg azt mondja, „hogy hosszú ideig élj azon 
a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.” 

Ez az ígéret Izraelnek, mint népnek szólt. Kánaán a választott nép részére Isten 
kegyelmének, áldásainak a jele és bizonysága. Kánaán az átmeneti fok volt Isten or-
szága felé. A bűn alá rekesztetett embervilágnak a kegyelem hirdetése, az elveszített 
Éden és a megígért örök haza e földi előképe. 

De jelenti ez az ige azt is, hogy csak az a nemzet marad fenn hosszú ideig, ame-
lyik ezt a törvényt megtartja. Ha az egyes emberek megbecsülik a szüleiket, tiszte-
lettel veszik körül az öregeket, a törvényes felsőbbségnek engedelmeskednek, ott 
rend, béke és egyetértés van. Az ilyen nemzet sokáig él ezen a földön. Azokról vi-
szont, akik nem tisztelik a szüleiket, azt mondja a 109. zsoltár: „Vesszen ki az ő ma-
radéka, a második nemzedékben töröltessék el az ő nevük” (13).  

Szóval Isten komolyan veszi gyermekvoltunkat, de komolyan veszi a mi szülői 
mivoltunkat is. Minden emberi atya ott, ahol van, tehát vagy a templomban, vagy a 
gúnyolódók székében, a földi árnyéka annak az igazságnak, hogy Isten a mi Atyánk. 
Mi mindnyájan ez után ítéltetünk is meg. Mert mi mindnyájan olyan Atyának va-
gyunk a gyermekei, amilyeneknek nekünk is kellene lennünk, és ahogyan viselke-
dünk vele szemben. Persze, ha szó szerint vennék számon rajtunk a törvényt, 
mindnyájan elvesznénk, mivel egyikünk sem tudja betölteni ezt az ötödik parancso-
latot. Mindnyájan abból élünk, hogy Jézus Krisztus betöltötte helyettünk. 
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Ha tehát úgy érzed, hogy nagyon nehéz tisztelned a szüleidet, jöjj Jézushoz, 
akinek a segítségével mindnyájan Isten valódi gyermekeivé lehetünk. Hiszen Jézus 
Krisztusnak, neked és nekem közös Atyánk van.  

Foglaljuk tehát össze, hogyan fogjuk tisztelni a szüleinket! Úgy tekintünk rájuk, 
mint Isten által kiválasztott és méltóvá tett emberekre. Isten atyaságának a visszfé-
nyét keressük bennük, akkor is, ha ez a tükör eltört vagy homályos. Minden fényké-
pet és minden levelet azzal az imádságos gondolattal fogunk bekeretezni, hogy Is-
ten mindnyájunknak az Atyja, és hogy apánkat, anyánkat életünk létrehozásában, 
nevelésében eszközként használta. Ha szüleink jó és engedelmes dolgokat végeztek 
vagy végeznek, mindazokért Istennek mondunk hálát, és ha néha érthetetlenek 
vagy régimódinak tűnnek is fel előttünk, vagy szemlátomást engedetlenkednek, ak-
kor sem azzal a gyerekes gondolattal vigasztaljuk magunkat, hogy mindnyájan kö-
vetünk el hibát, hanem akkor arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus őértük is enge-
delmes volt, és őket is hordozza. Így tudjuk vállalni a parancsolatot: „Tiszteld atyádat 
és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.” 
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