
LUKÁCSLÁSZLÓ A Fiú és a kisfiú
Ott áll a kisfiú Szenteste a karácsonyfa előtt. Nem tud még semmit
a világról, nem izgatja, hogy a Jézuska személyesen hozza-e a ka
rácsonyfát meg az ajándékokat, vagy pedig küldi, az angyalokkal
vagy Anyuékkal. Az ajándékokon gyorsan végigfut a szeme: ott
van-e minden, amit kért - meg még annyi minden más is...

A csöppség egyetlen ámuló pillantással fogja át az egészet: a
feldíszített fát a színes villanyégőkkel, az ajándékokkal, a család
dal. Ebben az egyetlen varázslatos órában egészen boldog, mert
most olyannak látja a világot, amilyen kezdetben lehetett. Meséi
nek "terülj-terülj asztalkám"-ja ez: nem azért, mert a tárgyaknak
ilyen varázsereje van, hanem mert a benne élő emberek annyira
jószívűek, hogyelvarázsolják még a tárgyakat is, csak hogy a má
siknak örömet szerezzenek.

A kisfiú most még önfeledten boldog: nem veszi észre, hogy idő

sebb testvérei feszengve erőltetik arcukra az örömet. Ök már túlestek
az első keserű leckéken: már nemcsak a simogató ölelés melegét is
merik, hanem a pofonok hideg csattanását is; ők már tudják, hogy a
világ nemcsak kedvességből áll, hanem inkább tülekedésből meg
törtetésből; az ő szemükbe már nemcsak mosolyok fészkelték be ma
gukat, hanem közönyös, sőt haragvó meg ellenséges pillantások is.

A kisfiú most igazolva látja örömét: a felnőttek mintha kicserélőd

nének ezen az egyetlen estén. Nem saját hogylétük foglalkoztatja
őket: az rajzol mosolyt az arcukra, hogy a másik örömének örülnek.
A kisfiú háromszázhatvanöt napot vár minden évben erre az órára.
Mégiscsak neki van igaza: élni csak ajándékozó szeretetben érdemes.

Mindnyájan csecsemőként jöttünk a világra, de aztán elkama
szodtunk, majd felnőttük, és elfelejtettük a gyermekkori kará
csonyok igazságát. Eltanultunk a nagyoktól: törtetni, érdekein
kért harcolni, feltételeket szabni, alkukat kötni. Az élet igazi ér
telmét befödte a létért való küzdelem. Csak nagy ritkán villan fel
a szeretet öröme: szerelmes odaadásban, szülői gyengédségben.

Egyetlen Gyermek maradt meg Atyja Kisfiának felnőttként is:
az, aki földi életébe magával hozta örök égi fiúságának melegét,
hiszen öröktől fogva születik a Szeretet végtelen, eredetnélküli
forrásából. Az, aki saját tapasztalatából mondhatta: "Ha nem lesz
tek olyanok, mint a gyermek..."

A karácsonyfa előtt álló kisfiú azóta felnőtt. Évtizedek óta tén
fereg a világban, elszoruló szívvel, befelé csurgó könnyeivel. Csak
karácsonykor tölti el az otthon maradéktalanul boldog öröme, hi
szen a Fiú, akinek születését karácsonykor ünnepeljük, testvéreivé
fogadott, Atyja gyermekeivé tett mindnyájunkat.

Ha az Emberfia eljön, talál-e gyermekeket a földön?
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