
HORGAS BÉLA VERSEI

Da~

Nyáron a nyírfák zöld réten,
nyárfák lépnek az estében,

jönnek és mennek, dolguk van,
táncokat járnak álmukban.

T~len a nyárfák bánatban,
élnek a n'//Írfák páratlan,

állnak és várnak, hó hullik,
fagyban az erdő, hajnallik.

Juditról: mieUitt megs~ületett

Almának gondolom,
jár bordás csolnakon,
álmodik almavirágot,
este lepke-lángok,
bölcső-kezek,

elringatják a morgós tengerek,
hullámok hátán aztán átlebeg,
szunnyad pincemélyben,
idegen árnyak tenyerében,
zöld almák erre megborzonganak,

GALLA! JÓZSEF

padlásablakban nyugszanak,
holdsugárban fázna k,
körül tündérek járnak,
alma zúg, zizeg a szalma-alom,
két part közén malom,
félig 'a vízben-szélben,
félig a lombok felhőjében,

magház-íz, piros héj,
ő lesz az, ő lesz, Ő,

reggeltől estig mondogatom.

A GYERMEK ISTENKÉPE A CSALÁDBAN

'Jézus megkérdezte tanítványait: "Kinek tartanak engem az emberek?" (Mk
8,27) A róla alkotott kép iránt érdeklődött náluk. Nem ő volt erre kíváncsi,
hiszen "nem szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberről. Tudta ő mi
lakik az emberben" ,(Jn 2,25.); hanem az ember szempontjából nagyon fontos,
hogyan vélekedik az Istenről. Hogy mílyen sokféleképpen vélekednek az embe
rek, azt jól mutatja Carré: Ki nekem Jézus Krisztus című könyve. Jézus fölhívása
nekünk is szól. Magunknak is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést.

Mindnyájunknak van istenképe. A kicsinyeknek és a nagyoknak is, ahivőnek

és a nem hivőnek egyaránt van elképzelése Istenről. Ez utóbbi kijelentés talán
meglepűen hangzik, pedig így van. Csak a nem hivő ember istenképe annyira
csonka, hogy nem is érdekli őt, és ezért mínt értéktelen valamit egyszerűen

sutba dobja, és tovább nem foglalkozik vele. Istenképünk lehet tudatosan kere
sett és alakított kép, de akarva-akaratlanul is kialakulhat. Hiszen előbb-utóbb

mindnyájan találkozunk valamilyen formában az Istennel: sétánk során templomot
látunk, benne imádkozó embereket; de hallunk káromló beszédet is, amikor va
laki az Istent szidja; a művészeti alkotások, a képek, a szobrok, a zeneművek

sokszor beszélnek nekünk Istenről; a könyveknek is gyakori szeraplője az Isten;
nem beszélve aztán a szentbeszédekről, a hitoktatásról, az évről évre ismétlődő

ünnepekről, mint például a karácsony és húsvét, amiket a mi kuItúrkörünkben
míndenkí ünnepnek tart. A templomi szertartások, és még sok más jelenség, mind
képet alakít bennünk az Istenről. Az elsorolt példákból az is rögtön kitűnik,

hogy a különböző behatások alapján más-más színezetet, tartalmat nyer ez a
bennünk kialakult kép. Nem míndegy azonban, hogy végül is milyennek látjuk
az Istent. Ezért figyelmeztet Romano Guardini nagyon komolyon bennünket: "A
keresztény ember számára minden azon múlik, hogy az Úrról alkotott képe ere-
deti és erőteljes-e, vagy ellenkezőleg: hamis és homályos-e?" (1). .

381



-A gyermek istenképe. Ilyen körülhatároltan talán nem is lehet ezzel a kérdés
sel foglalkozni, hiszen ez az istenkép létrejöttében is és alakulásában is míndíg
függvénye a környezete, elsősorban a szülők istenképének. Sok mai szülő he
lyezkedik arra az álláspontra, hogy gyermekét nem neveli hívőnek,mondván: dönt
se el maga majd annak idején, ahogy ő jónak látja. Hivő szülők ezt sosem vall
hatják. Gondoljunk csak Jézusra! Ö sem mondta, hogy nem kívánesi a gyerme
ke,kre, nem tart rájuk igényt, jöjjenek majd felnőtt korban. Az ember alapjá
ban véve "aqimal educandum": tanításra, tanulásra és nevelésre szoruló lény és
csak így tud fejlődni. All ez az istenképére is. Rég megdőlt már az a hiedelem,
hogy amennyiben az embert nem éri semmiféle külső hatás, akkor magától rá
talál az igazi nyelvre, a tökéletes erkölcsre és csak így lehet igazi ember. Ma
éppen az ellenkezőjét tudjuk. Az embert tanítani, vezetni és irányítani kell (2).
Ezt a feladatot elsősorban a szülőknek kell teljesíteniök, ahogy erre a II. vati
káni zsinat tanítása is fölhívja a figyelmet: "A szülők adták az életet gyermekeik
nek, ezért az ő súlyos kötelességük azok! felnevelése; őket kell tehát tekinteni
az első és legfontosabb nevelőknek. Annyira jelentős a szülői nevelés, hogy hiányát
alig lehet pótolni" (3). .

Hogyan alakithatja ki, a szülő gyermeke; lelkében az istenképet? Úgy, ahogy
a festő dolgozik. Előtte üres vászon van, és arra helyezi rá a színeket, a vonásokat.
Felelős, művészi feladat ez! Hasonló feladat vár a szülőre is. Nagyon sok finom,
művészí vonással kell képet festenie az Istenről. Az első ilyen vonás az, amikor
megcsókolja gyermekét és keresztet rajzol homlokára. Az első prédikáció, ami
kor az Istent vagy Krisztust ábrázoló képre, szoborra mutat rá az anya; amikor
mély hitből fakadó szavakkal imádkozik gyermekéért; amikor imára kulcsolja a
kicsi kezét ...

A gyermekről tudjuk, hogy egyre fokozódó mértékben nyílik meg a külső

behatások iránt: hall, megnyílik a szeme, lassan fölismeri az arcvonásokat is.
De ugyanígy kialakulnak lelkében még valakinek a vonásai: az Istenről is ké
pet nyer, ő is hozzátartozik életéhez és igényli őt. - Szülők...mesélték, hogy az
esti lefekvés előtt két pici gyereküket karjukra vették és a szoba sarkában gyer
tyát gyújtottak egy kép előtt, elénekeltek egy szép esti dalt, elmondtak egy rö
vidke imát, majd lefektették" a gyerekeket. Egyik este azonban minden elhúzódott
és ki akarták hagyni ezt a kedves kis szokásukat. Erre a nagyobbik gyerek, aki
azonban még nem tudott beszélni, követelődző 'hangokat hallatva mutatott a sarok
felé. ~ Mi más ez, ha nem Isten felé mutató igény, ' még akkor is, ha egyelőre

még nagyon távoli és kezdetleges fokon. De idővel tökéletesedik ez az igény és
maga a kép is. Főleg,' ha a gyermek a szülők példáját' látja. A gyermek ugyanis
míndíg azt teszi, amit a szülőktől lát. Utánozza mozdulataíkat, de még a hang
hordozásukat is. Ha szülei vallásosak, aminek természetesen külső megnyilvánu
lásai is vannak, akkor ő is ebben nő fel. Ráadásul az első években a szülőnek

van a legnagyobb tekintélye a gyermek előtt. Amit a szülő mond és tesz, az a
gyermek előtt szent. Példájuknak tehát óriási súlya van. De éppen! ezért olyan
rendkívüli a felelősségük; Felelősek a magatartásukért, de főleg azért a képért.
amit gyermekükben kialakítanak az Istenről. (Mível sok szülő maga sem rendelkezik
az igazi és eredeti istenképpel, azért egyre több helyen őket is oktatják a gyerme
kek hittanóráiával párhuzamosán.) Feladatuknak olyan boldogan és lelkesen
kell eleget tenniük, mint ahogy ezt az Úszövetségbentették a zsidók: "Amit
hallottunk és amit tanultunk, amit atyáink elmeséltek, az unokák előtt nem tart
juk titokban, de elmondjuk a jövő nemzedékének Jahve nagyságát és hatalmát,
és hogy milyen csodákat vitt véghez" (Zsolt 78,3-4.) .

.. A szülők feladata gyermekükben tudatosítani Isten létét. A gyermek a vallá
sos, hivő szülők esetében azt tapasztalja, hogy 'nemcsak egymással beszélgetnek
a család tagjai, hanem valaki mással is, akit azonban nem lehet látni, mégis
jelenvalónak ismeri meg őt szülei viselkedéséből. Észreveszi, hogy ezt a valakit,
akit Istennek' neveznek, milyen komolyan veszik, mekkora tekintélye van. Azt
is látja, hogy mennyire szeretik az Istent, milyen gyakran gondolnak rá, milyen
szerep jut neki szülei életében. Ragaszkodnak hozzá, életüket irányítja és meg
tapasztalják az ő szeretetét is .• - Hogy milyen magas fokra juthat el egy gyermek,
szüleí magatartása láttán, az Isten iránti szeretet és ragaszkodás terén, és hogy
mennyire igaznak érezheti Isten létét, az egy 3 éves fiú esetében úgy jutott kife
jezésre, hogy apjának azt mondta: "ugye apa, az Isten il barátunk?!"
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A gyermeket szavakkal is kell tanitani az Isten ismeretére. Csakhogy ez a
szó: Isten, vajon mond-e valamit a gyermeknek .egyáltalán? Csak üres fogalom
marad és nem lesz mögötte tartalom, ha ugyan gyakran emlegetik előtte Isten
nevét, de nem áll médjában másképpen is tapasztalatokat szerezni vele kapcso
latban. Nagyon lényeges, hogy ne meggondolatlanul mondogassuk nevét, ne utal
junk rá állandóan, mert akkor könnyen közömbössé és komolytalanná válik.
Fontos, hogy megfontoltan beszéljünk az Istenről. Ne fessüR' le hamisan: például
szakállasan, aki a felhők felett trónol; ne amolyan mesebeli királynak vagy va
rázsIónak álcázzuk őt. A gyerek ugyan egyelőre elhinné mindezt, később azonban
rájön, hogy Isten egészen más és akkor ezekkel a hamis képekkel. együtt köny
nyen magát az Istent is elveti. Ne akarjunk többet mondani Istenről, mínt amit
mí :magunk is tudunk róla. A túlzásoktól megmenekülhetünk, ha arra gondolunk:
vajon ha egy felnőttel beszélnék most, neki is ugyanezt és így mondanám el? (4)
Legyünk őszinték. Nyugodtan mondjuk meg neki, hogy Istent nem lehet látni,
mert ő nem olyan mint egy fa vagy egy váza, ő ugyanis nem tárgy. Nem látjuk
őt, mint ahogy egymást látjuk, mert ő nem olyan mínt egy ember. Ű rejtőzködő

Isten. Aki úgy akarja látni mint egy tárgyát vagy mint egy embert, az sosem
fog rátalálni. - Hogy akkor mégis mít mondhatunk a gyermeknek Istenről?

Gabriela Herwagen írása nyomán a következőket mondhatjuk: "Egy gyer
mek azt kérdi: ,Anya hol van az Isten? És mílyen az Isten?' Anyja
ezt válaszolja neki:' ,Istent nem láthatod. Senki sem látja őt. De megtapasztal
hatod.' ,Mi az, hogy megtapasztalni ?' .Az anya nézi gyermekét. Az meg közben
így folytatja: .Anya, én szeretlek téged, és olyan jó, hogy te is szeretsz engem.'
Közben mindkét kezével megsimogatja anyja' arcát. ,Látod, az arcomat meg
érintheted, de a szeretetemet nem foghatod meg. Mégis megtapasztalhatod. hogy
mennyire szerétlek. Te csak az arcomat látod, a szeretetemet nem. Megtapasztalha
tod azonban az arcomon és megérezheted a szavaimból. Ugyanígy lehet az Istent
is megtapasztalní, mégpedig olyan embereken, akik jók, akikben szeretet van.
Isten itt van velünk, velünk él. Sokan ugyan azt mondják: Isten a mennyország
ban van. Én azt mondom neked, hogy ő itt van velünk'" (5).

A pszichológus szemével. Amit az előbbi anya olyan egyszerű, de mégis na
gyon igaz szavakkal mondott el, azt Hollenbach a pszichológus szemével nézve
megerősíti (6). Azt írja, hogy a gyermek kibontakozásához példaképek kellenek.
De hogy az Istenhez eltalálion. ahhoz is feltétlenül szükséges a példakép. Az
Isten felé vezető úton a szülők a közvetítők és segítők. Megtörténhet azonban,
hogy csalódik szüleiben és akkor ezt a szomorú tapasztalatát is nagyon könnyen
kivetíti az Istenre. Napjainkban meg éppen azt tapasztalhatjuk, hogy ez is gyak
ran megtörténik.

A Bibliából nyert istenkép. Örvendetes, hogy má egyre több családban talál
ható meg a Biblia. Külön gyerekeknek szánt' kivonatos és képes szeritírások is
szép számmal állnak rendelkezésünkre. Ha valamiből, úgy ebből a forrásból is
kell képet nyernie az Istenről, hiszen ezt maga az Úr adta nekünk, hogy megis
merhessük őt.

Ugyanakkor azonban óvatosnak is kell lennünk. Mert igaz ugyan, hogy ez a
könyv Isten üzenetet tartalmazza, de emberek rögzítették koruk gondolkodása,
elképzelése és hitélménye alapján. Ezért is olvashatunk benne ilyeneket: Isten'
megharagudott, megbánta; próbára tette, mert tudni akarta, stb. Az ilyen kifeje
zések még sok felnőtt. számára is gondot jelenthetnek és félreértésre adhatnak
okot. Hát akkor mennyivel inkább érthetik rosszul a gyermekek, és így magából
a Bibliából eredhet téves, hamis és nem éppen kívánatos istenkép. Ez a veszély
annál inkább is fenyeget, mert a gyermek eleve szó szerint vesz és ért mindent.
Ezért nagyon fontos, hogy ne a teljes Bibliát kapja azonnal kézhez, hanem először az
Újszövetséget ismerje meg (7). A következő szemelvényeket lehetne talán javasolni:
A gyermekek megáldása (Mk 10,13-15.); A tékozló fiú története (Lk 15,11-32.);
Lévi meghívása (Mk 2,13-17.); Jézus és Zakeus találkozása (Lk 19,1-10.); Példa
beszéd a szőlőművesekről (Mt 20,1-15.); Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37.);
Jézus és a szombat (Mk 2,23-27.).

Súlyos nehézséget okozhat a Biblia fogalomvilága is. Ki tudja, érti-e és va
jon mít ért az ilyen kifejezésekból, mint pl. mennysrszág, pokol, alvilág, üdvös
ség, hozsanna, angyal, paradicsom, kegyelem, kígyó, megdicsőülés, mennyeí hang,
stb. Éppen ezért nem elég ezt a könyvet kézbeadni vagy fölolvasni; hanem az
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olvasott részeket meg is kell beszélni és magyarázátot kell hozzá fűzni, különben :
még a fent ajánlott részeket serp. érti meg, hiszen van köztük néhány példabeszéd,
amit értelmezni is kell. A gyermek pedig erre magától nem jön rá! Különben
is kérdés, hogy mennyíre tud elvonatkoztatni a hallottaktól. A megbeszélés azért
is szükséges, hogy megtudjuk. mit és hogyan értett meg; milyen tévedések fe-
nyegetik az istenképet. -

Fontos, hogy míkőzben ismerkedik a Biblia eseményeivel, fölfigyeljen azoknak
tulajdonképpeni mondanivalójára is. Ha ugyanis az ószövetségből csak az "izgal
mas" történetekre figyel föl (Jákob és Ézsau, József és testvérei, Dávid, és Góliát,
Dávid vétke,. Absalom lázadása), akkor félő, hogy tisztán a krimi szintjén ismeri
meg az eseményeket, és nem jut el a kinyilatkoztató Isten üzenetéig. Ez azonban
egyáltalán nem könnyű feladat" hiszen még a hittankönyvek többsége is csak
nagyon mostohán kezeli ezt a kérdést, pedig ezáltal a lényegről feledkeznek meg.
Ugyanakkor ilyen értelemben is közel kell hozni a Bibliát és rajta keresztül az
Istent - Irja Klaus Gouders - és a gyermeknek van is ehhez érzéke (8). Hiszen
nap mínt nap megtapasztalják a kicsinyek is a szomorúságot és éhséget, az egye
düllétet, az elhagyatottságot; vannak fájdalmaik és örömeik, és azt is nagyon
jól tudják, mit is jelent számukra, ha valaki ott van mellettük, aki szereti őket

és segítőkész hozzájuk. Természetesen a szülő vagy bárki más, csak abban az
esetben lesz képes az üdvösség eseményeit így értelmezni és a gyermek életére
is alkalmazni, ha maga is fölfedezi ezt a lényegi tar:talmat.

A barátunk. Ezt érezhette János meg András apostol, amikor fölkeresték
Jézust otthonában és egész nap nála voltak (Jn 1,35-39.). Ebben a híszemben
erősítette meg őket Jézus az utolsó vacsorán, amikor azt mondta apostolainak:
"Barátaimnak mondalak titeket" (Jn 15,15.). Ha pedig egy mai ember érzi úgy,
vagy egy gyerek tudja kimondani az Istenről, hogy barátjának tekinti és barát
jának érzi; akkor ez nagyszerű, hiszen ezáltal egészen szoros kapcsolatról tesz
tanuságot. A gyermek esetében erre természetesen csak akkor kerülhet sor, ameny
nyiben a barátságról komoly élményei vannak (9). Ezek viszont könnyen adódhat
nak. Hiszen megismerheti szülei baráti körét, akik látogatóba jönnek, akiket
szívesen látnak míndíg. Ö is jelen van, mikor beszélgetnek, hallja problémáikat,
együtt örülnek, terveznek, megismert segítőkészségüket, látja vidám életüket.
Ezeket az embereket ő is barátainak tekinti és ezt nemegyszer ki is fejezi, talán
éppen ilyen szavakkal: szia, barátom! A fentebb említett gyermek, aki Istent ba
rátjának mondta, éppen ilyen élményekkel rendelkezik és ezek alapján tekinti
őt is barátjának, hiszen ugyanúgy, sőt még fokozottabb mértékben érzi, hogy a
családjukhoz tartozik az Isten. És milyen jó, hogyha ilyen élménnyel rendel
kezik a gyermek, mert akkor erre már lehet tovább építeni a következőképpen:

szerét minket és ezért eljött hozzánk, segítőkész és ezért tanította az embereket,
de a szenvedést is vállalta értünk, meg a halált is, hogy minket megmentsen.
Ezért ő a legfőbb barátunk (10).

Isten és a rossz. Elég gyakran hallani, amint a szülő azt mondja gyermekének: ha
rossz leszel, megbüntet az Isten. Meg is toldja még: mert a rosszakat nem szeréti.
Közben nem vesszük észre, hogy az ilyen mondásokkal válaszfalakat építünk a
gyermek és az Isten közé. Mert hogyan is tudná őszinte ragaszkodással szeretni
az Istent, aki - a szülő állítása szerint - azért haragszik rá, mert az ebédet
nem ette meg, mert fölmászott a székre, mert testvérétől elvette a játékot. Mi
történik azonban, ha az apa csap rá a gyerekre? Akkor őt sem kell többé sze
retni, mert ő is verekedős? Egyáltalán van ember, akit szeretni lehet? Nem kell-e
inkább mindenkit büntetni, hiszen mindenki van legalább olyan rossz, mínt ő. 
A gyerek következetes és gondolkodása bizony könnyen elferdülhet a féligazsá
gok vagy a rosszul fogalmazott igazságok nyomán. De nem árt, ha komolyan
megfontoljuk Jézus szavait: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, .... Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem
hogy üdvözüljön általa a világ" (Jn 3,16-18). Gondoljunk még a tékozló fiúról,
az elgurult drachmáról, de különösen az elveszett bárányról szóló példabeszédekre.
Ha ezeket mi magunk helyesen értjük, akkor talán óvatosabban és rítkábban. fo
gunk a büntető Istenről beszélni. Sokkal inkább azt fogjuk majd mondani, hogy
Isten a rossz gyermekeket is szereti de azt várja, hogy javuljanak meg, mert a jó
gyermeknek sokkal inkább tud örülni. Ezzel viszont egy nagyon is szimpatikus,
vonzó és egyben igényes Istent ismert meg a gyerek. Ennek a gondolkodásmódnak
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egy másik, egyáltalán nem elvetendő következménye az lesz, hogy megtanulja: a
hibás, a gyarló embert is szeretni kell, bárki legyen is az, és senkit sem szabad
elutasítani (11).

A félelem. A gyermekben sosem szabad félelmet kelteni, és nagyon helytelen
lenne, ha éppen az Istentől félne. Mert aki fél, az eltaszítja magától félelme
tárgyát, menekül előle, hallani sem akar róla, elbújik előle. fme egy jellemző

eset: A 4 éves Jancsi azt kéri, hogy vetítsenek neki diafilmet. Mikor pedig elő

veszik a Piroska meg a farkas című filmet, Jancsi behunyja a· szemét, elfordítja
a fejét, elhárító mozdulatot tesz a kezével és hangosan kiabálja: Ne ezt, ne ezt!
Szülei csodálkozó kérdésére ezt válaszolja: "Mert félek a farkastól!" - Az utcán
a 3 éves Katinka felé kutya közeledik, mire félelmében sikoltozni kezd. és moz
dulatlanul áll, pedig egyetlen lépéssel bemehetne anyja után az üzletbe, de a
félelern teljesen megbénította őt. Ettől kezdve messze kerüli a kutyákat. - Ezek
után képzeljük el, mí történik, ha a gyermek az Istentől fél. Pedig ez a félelem
könnyen kialakul benne, ha nem vagyunk óvatosak. Félni fog a téves megjegy
zések nyomán, a hamis és túlzott bűntudat következtében, valóságos gyarlóságai
és mulasztásai miatt. Fél majd a haláltól, a számadástól és a pokoltól. Pedig
félelemben nem lehet élni, mert az felőrli az ember idegeit. Ezért előbb-utóbb

menekülni próbál majd, talán éppen úgy, ahogy azt Sartre írja önmagáról: "Egyet
lenegyalkalommal támadt az az érzésem, hogy Ö valóban van. Gyufával ját
szottam és kiégettem egy kis szőnyeget; éppen el akartam tüntetni bűnös tettem
nyomait, amikor Isten rámnézett, éreztem tekintetét belül, a koponyámban és a
kezemen; körbejártam a fürdőszobában, borzasztóan szernbetűnőnek, eleven cél
pontnak éreztem magamat. A felháborodás mentett meg: dühbe gurultam e durva
tolakodás rníatt, káromkodni . kezdtem, nagyapámat utánozva ezt mormogtam: ,Azt
a keserves hétszentségít az Istennek, az Isten verje meg az egészet. . .' Soha többé
nem nézett rám" (12).

A gyereknek sokkal inkább egy szerető, irgalmas Istent kell megísmerníe,
akit ő is szeretní képes, akire míndíg számíthat, mert az feltétlenül szereti őt is,
akárcsak az apja vagy az anyja. Ezt az istenképet erősíthetik meg a szülők, ha
a szabadító Jézusról beszélnek neki, aki korának betegségeítől, félelmeitől,a túl
zott bűntudattól meg a démonoktól mentette meg az embereket. Nem ment el a
szenvedő ember mellett, hanem mindíg segítőkésznek mutatkozott. Még a bűnök

ből i&..,..kimenti az embert, mert a szív méységéig akarja őt gyógyítani minden
testi-lelki bénaságtól (Mk 2,1-12.). .

A félelmet illetően azonban ne is essünk túlzásba, mert nem minden félelem
rossz. Létezik egy másfajta, ún. üdvös vagy jótékony félelem' is. Mert sokszor
az lenne félelmetes, ha a gyerek semmitől se félne, hanem félelem nélkül föl
mászna pl. a legmagasabb fára és hajmeresztő dolgokat művelne, - Ilyen féle
lem volt Mózesben az égő csipkebokor előtt; Péterben a csodálatos halfogáskor;
az apostolokban a tenger lecsillapításánál ; ezt tapasztalták az asszonyok húsvét
hajnalán az üres sír láttán. Mind féltek, de ez nem bénító, rettegést kiváltó,
taszító, gyűlöletet ébresztő félelem volt, hanem ellenkezőleg: örömre hangolta
őket, fölébredtek végre, lelkesedni kezdtek, csodálatot és bizalmat, sőt hitet váltott
ki bennük. - Ez a félelem is elbizonytalanít, de a rosszat, a tévedést teszi bi
zonytalanná, és az igazi szabadságra vezeti az embert (13).

A megpróbáltatások. A gyermekben kialakult helyes istenképet komolyan ve
szélyeztethetik a váratlan megpróbáltatások. Igy a betegség, a szenvedés és főleg a
halál. De próbára tehetik még apró, jelentéktelennek tűnő esetek is, mint pl.
kellemetlen időjárás a kirándulás idején, amiért pedig előzőleg imádkozott, és
lám, mégsem adta meg az Isten. Hány felnőtt ember mondja ki nagyon könnyen
és határozottan ilyen körűlmények közt: "Nincs Isten!' Ha pedig van, akkor miért
engedte ezt meg? Miért nem segített?" Bizony sok ember hite fut ilyenkor zá
tonyra. A gyermeknek is könnyen eszébe jutnak ilyen gondolatok, főleg, ha a
felnőttektől is ezt látja és hallja. .

Hogy hite kárt ne szenvedjen, meg kell tanítani helyesen gondolkodni. Tud
nia kell, hogy pl. az időjárás nem az Isteh rnűve, hanem a természet rendjének,
erőinek, a légáramlatoknak. a napsütésnek. a páratartalomnak a következménye.
Akkor mégis miért imádkozunk az Istenhez? Hogy segítségével jól érezzük ma
gunkat és gyarlóságunkkal tönkre ne tegyük a kínálkozó lehetőséget, de egyben
erőt is kérünk tőle, hogy a számunkra nem előnyös körűlmények közt is vidá
mak, jókedvűek maradhassunk.
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Ugyanezt kell mondanunk a szenvedéssel, a betegséggel, a megpróbáltatások
kal kapcsolatban is. A megoldást nem az Istentől kell várnunk, mert ő az orvosok,
az ápolók, az embertársak által akar tevékenykedni, nekünk kell a megoldást
kltalálnunkés megvalósítanunk. De tőle kérjük az erőt, a türelmet, .

A legsúlyosabb kérdés a halál. Sok szülő ezt úgy' próbálja megoldani, hogy
távoltartja 'gyermekétől ezeket a kérdéseket: súlyos beteget nem látogatnak, nem
is beszélnek róla, ha mégis szöbakerül, akkor mellébeszélnek, a halált és a te
metést eltitkolják, gyászukat és szornorúságukat takargatják. Csakhogy ez álta
lában mégsem szokott sikerülni. - A 8 éves Panni édesapját halálos kimenetelű

baleset érte. Edesanyja kírnélní akarta kislányát és azt mondta neki, hogy apjá
nak váratlanul külföldre kellett utaznia. A gyermek ezt nehezen hitte el, de
beletörődött. Majd visszajön - gondolta. Közben levelet várt apjától, de nem
kapott. Mivel apja részéről semmi érdeklődést sem tapasztalt, ezért először le
hangolt és szomorú volt, majd elkeseredett, végül gyűlöletbe csaptak át az ér
zelmei. Ezután már teljesen anyjába kapaszkpdott, mert csak ő maradt meg szá
mára. Egy nap azonban egy szomszédasszony elszólta magát a gyerek előtt, aki
most már anyjában is csalódott és. 'kétségbeesetten azt mondta: hazudtál, becsaptál,
többé nem hiszek neked, nem szeretlek...

Igaza is volt ennek a kislánynak, rnert joga van ahhoz, hogy ismerje szeret
tei sorsát. Ezt tudják a szülők is, mégis visszatartja őket a félelem, hogy gyer
meküket nagyon megzavarják az ilyen élmények. Ez különben így is van. Am a
megoldás mégsem az eltitkolás, hanem meg kell tanítani a gyermeket, hogy még
a halállal is szembe tudjon nézni. Ha valahol, hát itt döntő szerepe van a szülők,

a felnőttek magatartásának. Ha maguk emberséggel és főleg hittel tudják elfogadni
a szomorú tényt, ha gyermekükkel megosztják a gyászt, ha előtte is föltárják
a kialakult új helyzetet, akkor mindez a gyermekben csak kisebb megrendülést
okoz általában. Szükséges is, hogy tudjon a halálról, hiszen életünkhöz tartozik.
Amennyiben viszont nincsenek ezen a téren ismeretei, tapasztalatai, akkor félő,

hogy egyszer még súlyosabban fogja őt érinteni a valóság (14).
Amikor a való helyzetet tárjuk elé, természetesen támaszt is kell nyújtanunj,}

számára. Elsősorban érzelmi téren kell mellette állnunk. Adjunk neki racionális
magyarázatot. Különösen hitünk vigasztaló igazságaival próbáljunk érvelni. Mond
juk meg neki, hogy Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, Beszéljünk a
halál utáni életről. Mondjuk el Jézus sorsát: halálát és föltámadását. Ismertes
sük meg vele Lázár történetét. beszéljünk neki Jairus leányáról és a naimi ifjú
ról. Azzal is számolnunk kell, hogy az eljövendő élettel kapcsolatban rengeteg
kérdést fog majd föltenni nekünk. Íme néhány ilyen kérdés: Hol van most, mit
csinál, ott is játszik, milyen játékai vannak, mikor jön haza, míndig kicsi marad
vagy nőni fog? (15).

Ne játsszuk meg a mindentudó felnőttet, amikor válaszolunk a gyermek kér
déseire, hiszen jól tudjuk, hogy szem nem látta, fül nem hallotta életről van
itt szó. Azt viszont mondhatjuk, hogy az a Jézus, aki szeret és hív minket, ott
vár ránk, és kézenfog majd, hogy bevezessen abba az ismeretlen életbe. Egyelő

re azonban titok marad számunkra. Olyan, mint a karácsonyi meglepetés. Az em
ber nem tudja, mit kap, csak egyet tud: biztosan kap ajándékot, szép is lesz, és
nagyon boldogok leszünk, mert tudjuk, hogy aki az ajándékot adja, szeret minket.
Ilyen titok a halál is (16). .

Irodalom: (l) R. Guardini: Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament, Herder
1963. 19. o. - (2) Glaubensver-kündígung für Erwachsene, Herder 1969. 269-272. o. - (3)
Nyilatkozat a keresztény nevelésről, 3. (A II. vatikáni zsinat tanítása, Budapest, 1975.) 
(4) Günther Weber: Wie wir Menschen leben, Herder 1974. III. k, 16-17. o. - (5) Weber:
i. m. II. 24. '0. - (6) J.M. HoUénbach: Christliche Tiefenerziehung, Frankfurt a. M., 1960.
63-67. o. - (7) R. Tschirch: Gott für Kinder, Gütersloh, 1974. 45-52. o; - (8) Klaus Gouders:
Aus Erfahrung von Gott reden, Katechetische BI1itter S/66, 416-422. o. - (9) Die Botschaft
Jesu im Isolotto, Mainz, 1969. 41-44. o; - (10) Günther Lange: Jesus Christus - Freund
und mehr als Freund, Katechetische BI1itter 5/77, 403-405. o. - (ll) Hilda Laible: Az első

~vek, Bécs, 1968. 81-83. o. - (12) Sartre: A szavak, Budapest, 97. o. - (13) F.J. Nocke:
Angst und Glaube, Katechetische BI1itter 1/76, 16-33. o. - (14) Polcz Alaine: A gyermekek
haláltudata, VALOsAG, 1979/3, 62-69. o. (15) Irene Mieth: Katechese in der Kilche,
ORIENTIERUNG 1977/18, 190-191. o. - (16) Lore Bartholomaus: Wie ein Geschenk hinter
der Tür, Katechetische BI1itter 8/78, 633-635. o.

386




