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„Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily 
gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, 
az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére; 
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion he-
gyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”

Zsolt 133

Aki szereti az Istent, és eljut addig a felismeré-
sig, hogy Ő ott van élete minden pillanatában, 
és a szívverésétől a vérkeringéséig, vagy a mun-
kájától a gyermeknevelésig semmi nem történt 
úgy vele, hogy ne Isten cselekedett volna, az azt 
is felismeri, hogy nem ő a világa közepe, annak 
kezdete és vége, hanem egyszerre teremtették 
az embertársaival, akik szintén Isten gyerme-
kei, Isten velük is ugyanolyan kapcsolatban 
van. Aki odaszenteli az életét Istennek, azt is 
észreveszi, milyen csodálatos, ha ezt az oda-
szentelődést közösségben tudja megélni. Ezért 
fogalmaz így ez a zsoltár: gyönyörűszép, mert 
aki felismeri, hogy Isten atyja, és azt is, hogy 
a másik embernek is Isten az atyja, az előbb-
utóbb meglátja a másik emberben a testvért, 
és azt, hogy milyen csodálatos lehetőség és 
ajándék, hogy közösségben élhetnek. Nem vé-
letlen, hogy ha valakit nagyon akarnak büntet-
ni, még a börtönben is, magánzárkába zárják. 
Az elszigetelődés mérhetetlen szenvedést tud 
okozni. Amikor tétlen vagy, nincs kihez szólni, 
nincs kivel megosztani a problémákat, gondo-
kat, az előbb-utóbb a személyiség torzulásához 
vezet. De nemcsak az ilyen szélsőséges elszige-
telődés roncsol: elég, ha a kultúrádtól, anya-
nyelvedtől szigetelődsz el, például, ha hirtelen 
teljesen idegen környezetbe kerülsz hosszabb 
időre, és talán a hazaiakkal sem tudsz kom-
munikálni. Ilyenkor az történik, hogy nagyon 
rövid idő alatt a gondolkodásod nyelve, belső 
hangod idegen nyelvre vált. Márai Sándor Ha-
lotti beszéd c. verse pedig páratlan szépséggel 
ábrázolja annak a gyászát és fájdalmát, hogy 
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ami számára fontos és emlékezetes, az nem érdekel senkit, nincs kivel megosztani:  
„ A gyereknek Toldit olvasod és azt feleli, oké”. Talán innen az Ige felismerése: „Nem 
jó az embernek egyedül lenni.” Közösségben lenni ajándék: ugyanazt a hitet vallani, 
ugyanahhoz az Istenhez imádkozni, ugyanazt az éneket énekelni együtt, ugyanattól 
az értéktől meghatódni, ha a Himnuszt hallgatjuk, vagy ha gólt rúg a magyar válo-
gatott, vagy ugyanúgy örülni annak, ha leaszfaltozzák a bekötőutat a falunkba, ezek 
csodálatos érzések. Az ember szárnyakat tud ettől kapni, a legnagyobb mélységet is 
könnyebben elviseli. Erdélyi gyerekkorom feledhetetlen emléke a minden esti áram-
szünet, amivel a kommunista hatalom takarékossági okokból sújtotta a lakosságot. 
Mindennap este hattól nyolcig áramszünet volt, télen mindnyájan sötétben ültünk. 
Ijesztő, mégis elviselhető volt, mert összegyűltünk egy petróleumlámpa fénye mellé, 
beszélgettünk vagy kártyáztunk, jó volt ott lenni, gyermekekként észre sem vettük 
ennek botrányát. Volt két óra közösség: apánknak, anyánknak volt ideje ránk, nem 
volt más tennivalója. Jó példája ez annak, hogy egy közösség a döbbenetet, a nyo-
mort is elhordozhatóvá teszi. A magánytól viszont az ember beszűkül, rémeket kezd 
látni, démonok kínozzák, és ha nincs, aki helyreállítsa torzult gondolkodását, hamar 
elveszti a józan eszét, hajlamos el is hinni mindazt, amit démonjai súgnak a fülébe. 

A zsoltár, miközben csodálatosnak nevezi az Istent szeretők közösségét, nem áltat 
annak előfordulási gyakorisága felől. A szakállon lefolyó olaj hasonlata segítségével 
a papszenteléssel állítja párhuzamba az igazi közösséget. A főpapot életében egyszer 
szentelték fel, és haláláig töltötte be ezt a tisztséget. Ilyen szentelést látni ritka ki-
váltság volt. Valószínű, hogy sokan élték le úgy az életüket, hogy soha nem látták, 
hogy valakit valaha felszenteltek volna. A zsoltáros szerint igazán közösségben lenni 
egymással életre szóló élmény tud lenni. Vannak emberek, akiknek egész életében 
csak egyszer vagy egyszer sem adatik meg ez. Közösségben lenni nem olyan, mint 
a levegő vagy az evés meg az ivás, hogy ösztönből vágynánk rá. Az ember nem tud 
ösztönből közösségben élni, zsigerből csak szétesés, széthúzás, atomizálódás, sértődés, 
harag, egymásnak hátat fordítás, összeráncolt szemöldökök, homlokok, egymáshoz 
oda vágott kemény szavak és ledorongolás jön. Akinek csak érdekei vannak, és nin-
csenek barátai, előbb-utóbb nagyon egyedül találja magát. És valóban ez a két dolog 
könnyen kioltja egymást: az embernek, vagy csak érdekei vannak, vagy barátai. Ha 
csak az érdekeket nézem, senki sem lesz elég jó nekem: a másik nem úgy él, ahogy 
nekem jó, nem azt gondolja, amit én akarok, nem úgy cselekszik, ahogy az nekem 
kedves, nem azt hallom tőle, ami jól esik, az érdekemből pedig nem engedek, ennek 
következménye pedig, hogy leépülnek a kapcsolataim, elviselhetetlen társaság leszek. 

Közösségben lenni erőfeszítés, áldozat, kompromisszumkészség, elengedésre való 
hajlam, akár még a szükségletek, sérelmek szintjén is, megbocsátás, megbékélés, alá-
zat, felismerése annak, hogy a másik is ember, ő is ugyanarra a szeretetre és irgalomra 
vágyik és szorul rá, akárcsak én, és épp ezért az Istennel való kapcsolatomban a ket-
tőnk kapcsolata fontos. Sajnos, ez a fajta megélése a közösségnek ritka, mint a fehér 
holló. Mert, ha zsigeri késztetéseimen nem kerekedem felül, ha egyre jobban belecsa-
varodom a haragom keserű spiráljába, ha lassan mindenkit különböző indokok alap-
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ján kizárok az életemből, hamar a teljes elmagányosodás állapotában találom magam, 
és úgy kell elmennem az élők közül, hogy nem tudok megbékélni sem magammal, 
sem a másik emberrel, sem a közösséggel.

Ugyanakkor arról beszél a zsoltár, hogy a jó közösség olyan, mint a harmat. Le-
száll a hegyről reggel, megöntözi a Siont, és érezzük az áldását. A harmatot ritkán 
vesszük észre, legfeljebb, ha reggel fűben járunk, és vizes lesz a cipőnk, sőt, ilyenkor 
bosszantó. Nem vesszük észre, mert hamar elillan, de jól tudjuk, hogy a növényzet 
számára nélkülözhetetlen. Mindenesetre olyasmi, amit csak akkor vennénk észre, ha 
hirtelen elmaradna. Nélküle a vidékünk menthetetlenül elsivatagosodna. A közösség 
ilyen: benne vagyunk, csak nem látjuk az áldását. Alkalmak, lehetőségek most is 
vannak, a szomszédok nem költöznek el, és az emberek nem változnak, az emlékek, 
kapcsolataink története nem szűnik meg azok dinamikája miatt. Ahogy a harmat 
helyrehozza az alélt fűszálakat, úgy a közösség is alkalmas arra, hogy helyrehozza 
folyton sérülő kapcsolatainkat, csak valahogy észre kéne venni, hogy ott van. A kö-
zösség nem feltétlenül valami projekt, megépítésre, megvalósításra való program, 
egyszerűen adott. Itt vagyunk: de nagyon fontos kérdés, hogy közösségben élünk, 
vagy csak kohabitálunk. Egymás mellett élünk, vagy tényleg együtt élünk? Vannak 
közös céljaink, közös hitünk, közös kapcsolódásunk, közös erőforrásaink, melyekből 
közösen meríthetünk? A tudomány is hajlik annak elfogadására, hogy a tudat irányít-
ja az anyagot: ha sokan ugyanarra gondolnak, ugyanazt akarják, befolyással vannak 
az események alakulására. Ez a közös ima ereje, amit már nem lehet tagadni. „Oda 
küld az Isten áldást…” mondja a zsoltár. Ha életre vágysz, ne a sivatagban keresd, ne 
magányodban, hogy közben megveted az embereket. Ha Istennel kapcsolatra vágysz, 
keresd az emberek közösségét, ahogy Jakab apostol mondja: „ha valaki nem szereti az 
embereket, akiket lát, hogyan szerethetné az Istent, akit nem lát”. Ha Isten áldására 
vágysz, keresd az emberek közösségét.
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