
olyan kedves számomra a római százados, aki mélységes bizalom
mal fordul Jézushoz lánya gyógyulása érdekében.

A másik magatartásmód, amelynek megélését és bemutatását a
mai ember számára különösen fontosnak tartom, a szavahihető

ség, a megbízhatóság, a vállalások betartása, a komolyan vett "ige
nek" és "nemek" kimondása. Ennek hiányában kiszámíthatatla
nok az emberi kapcsolatok, elsorvadnak a barátságok, a szerelmek
és a házasságok.

A mindennapi kereszténységnek, hívő voltunknak további meg
mutatási formája a megbocsátás és a dialógusra való készenlét,
amely ugyancsak hiánycikk a mai ember számára. Karácsony Sán
dor írja, hogy a világtörténelem legnagyobb szenzációja az, hogy
"bűnbocsánatotadtam és kaptam". Nem könnyűmegbocsátani, kű
lönösen nehéz azoknak, akik nemcsak megbánást nem mutatnak,
hanem továbbra is sértenek, bántanak bennünket, és haragot éb
resztenek bennünk. De a megbocsátás a hívő ember nagy lehetősé

ge önmaga meghaladására és a "jellé" válásra. A megbocsátás láttá
ra kialakuló csodálkozás a nemhívőket és a keresőket kérdések fel
tételére, mérlegelésre, a kereszténység iránti nyitottságra indíthatja.

A globalizáció térhódításával a mai ember számára egyre többen
válnak személyes ismerőssé, szomszéddá és felebaráttá. Szomszé
daink, munkatársaink gyakran "vámosok", és kereszténységünk
nagy próbatétele, hogy ilyenkor ne legyünk "farizeusok", hanem
próbáljunk meg velük kapcsolatba lépni, dialógust kezdeményez
ni, a másikat megérteni és a benne lévő jót felfedezni. Nehéz ke
reszténynek lenni a mai világban, de hát nem a könnyű útra kap
tunk ígéretet, hanem arra, hogy nem maradunk egyedül az úton,
van Valaki, aki velünk van, kísér, segít és támogat.

",:~~~:: Hajnali ének
Ha a hétköznapi, azaz a megélt keresztyénség "hívószót" hallom
- bár magam inkább egyfajta sajátos varázsszónak nevezném -,
szinte mindig ugyanaz a gyerekkori emlék jut az eszembe. Azt
nem gondolnám, hogy ennek az az oka, hogy asszociációs mecha
nizmusom nagyon eltér az átlagostól. Ha van valami, ami eltér at
tól, tudniillik az átlagostól, akkor az inkább maga az emlék, sőt ta
lán helyesebb azt mondanom: az, akire ilyenkor emlékezem. Közel
két évvel ezelőtt elhunyt édesanyámra gondolok ilyenkor. Az öz
vegy papnéra, aki édesapánk korai és hirtelen halála után
0950-ben, életének 46. évében egy influenza szövődményekéntki-
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alakult heveny agyhártyagyulladás vitte el) negyvenévesen egye
dül maradt öt gyermekével, akik közül a legidősebb éppen érettsé
gire készült, a legkisebb - ez voltam én - meg még iskolába se
járt. Meggyőződésem, rá igazán illett az evangélikus körökben jól
ismert és sokszor használt kifejezés, hogy amíg csak élt, Isten ke
gyelmének koldusa volt. Koldus volt/ de megelégített koldus. (Az
egyházunkban közismert hagyomány szerint Luther Márton utol
só leírt szavai voltak ezek: Wir sind Bettler; hoc est verum, azaz: Kol
dusok vagyunk; ez az igazság.)

Amit elmondani szeretnék, valamikor az ötvenes évek dere
kán történt. Ekkor édesanyánk már munkát is kapott, állást vál
lalhatott. Nagy szó volt ez, hiszen özvegysége első idejében még
ez sem volt lehetséges. Mondhatnánk, élte azt az életet, amit ak
kor sokan éltek e hazában. De máris ki kell magamat javítanom,
hiszen mégsem volt ez ugyanolyan élet. A korai özvegység terhe
és a volt-papnéség bélyege bizony egészen sajátos - ma már
alig-alig elgondolható - próbatételt jelentett akkoriban. Tudtam
én azt - bár kiskamaszként szinte csak József Attila-i duzzogás
sal ("Hagyja a dagadt ruhát másra ... ") törődtem bele -/ hogy
papné hivatása özvegységével sem szűnt meg. Sokakat istápolt,
,,lelkigondozott" ekkor is. Mindig volt ideje azokra, akik ügyes
bajos dolgaikkal megkeresték, vagy akár az utcán egy kiadós be
szélgetésre meg-megállították. Így hát nem csoda, hogya háztar
tással és a gyerekeivel kapcsolatos tennivalók jócskán éjszakába
nyúlóan igénybe vették. De azért reggelre az ágy mellé oda volt
készítve a tiszta fehérnemű, és az örökös éjszakai műszakban

mindig elkészült a másnapi ebéd is...
Nagyon meleg, fülledt nyári éjszaka volt akkor, így él az em

lékezetemben. Ahogy visszagondolok, azon nem is lepődtem

megJ amikor felriadtam, hogy a szokásos konyhai zaj szűrődött

be a szobába (készült az ebéd), és az sem döbbentett meg külö
nősképpen. hogya hajnali derengés már kirajzolta az ablak kon
túrjait. De az a hajnali ének, édesanyám éneke, úgy égett bele
emlékezetembe, hogy szinte most is hallom. Ha valami szomorú
éneket dúdolt volna, biztosan nem lesz olyan meghatározó em
lék számomra az a hajnal; vagy ha sóhajtozni hallom, a gyerme
ki együttérzés szelíd szomorúságát biztosan megtartotta volna
magának régvolt gyermekkorom. De a sokat szenvedett német
lelkész - mondhatnám akár bizonyos értelemben sorstársának
is -, Paul Gerhardt jól ismert korálját énekelte:

"Hogyne dicsérném az Istent
Zengedező énekkel,
Ki dolgában oly bölcs, oly szent,
És jót tesz mindenekkel!
6 minden áldások Atyja,
Csupa jóság, szeretet,
Ki engem bölcsen vezet,
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JÓKAI ANNA
író

Születésnapja alkalmá
ból szeretettel köszönt
jük a Kossuth-díjas írót.
(A Szerk.)

És hű szívét hozzám hajtja.
Minden elhagy, elfeled,
Isten vég nélkül szeret."

Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy ez a kora hajnali
himnusz nagyon megrázott. Nem megrázott, hanem mást mon
dott ez akkor nekem. Ha gyerek voltam is, azért már nyiladozni
kezdett a szemem, az értelmem a minket körülvevő világra.
Néha a halványsárga irigység is megkörnyékezett, ha mások
könnyebb életét láttam. De láttam, hallottam azt is, hogy akik
sokkal jobb körülmények között, hozzánk képest szinte jómód
ban élhettek, hányszor voltak tele panasszal, megoldatlan prob
lémákkal. És milyen sokszor láttam, hogy éppen ilyen ismerősök
keresték édesanyánkat vigasztalásért, tanácsért, lelki elsősegélyért.

Akkor még csak sejtettem, késöbb aztán egyre jobban megértet
tem életének a titkát. Ez a titok nem volt más, sem több, sem ke
vesebb, mint az Istenre hagyatkozó, mindent az ő kezébó1 elfoga
dó és mindent őrá hagyó feltétlen bizalom. Vigasztaló, tartást adó
erő volt számára az evangélium: "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindeni?" (Róm 8,31b-32).

Később láttam édesanyámat sírni is (olykor magam is oka vol
tam könnyeinek), hallottam időnként betegség terhe alatt sóhaj
tozni is; soha nem hallottam, hogy Istent vádoló, sorsát - korai
özvegységet, egyik gyermeke korai halálát, szegénységet, betegsé
get - felhánytorgató, perlekedő mondatok hagyták volna el száját.

Luther szerint az igazi keresztyén ritka, mint a fehér holló.
Egyetértek vele. A hiteles Krisztus-tanúk hiányától szenved ma
világunk. Számomra a "hétköznapi keresztyénség" édesanyánk
életében ábrázolódott ki. Nem volt ő angyal, de szent volt - ab
ban az értelemben, ahogy azt a 20. század nagy svéd evangéli
kus érseke, Nathan Söderblom olyan szépen mondta: "Szent az
az ember, akinek az élete lehetetlenné teszi embertársai számára,
hogy kétségbe vonják Isten létezését."

Mindennapi
kenyerünk
A kirakati kereszténység a látványra ügyel: amit beképzel, azt fitog
tatva mutogtatja; fontos számára, hogyelismerjék, számontartsák,
dicsérően emlegessék. A kirakati kereszténység jól tettenérhető

kellékekkel dolgozik: gőg, hiúság, könyörtelen ítélkezés, tévedhe
tetlenség, elzárkózás, életidegenség, állandó eufória, lusta befeje-
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