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17.

Megöregedni:  
időben emberré válni

Temetésről jövet egy nagy és díszes síremlék előtt men-

tem el. Két ember beszélgetett mellette; akaratlanul 
meghallottam, amit mondtak:

– Ezt is jól megtisztelik halála után. Míg élt, a kis öreg 
egy jó szót nem kapott. Egyszer találkoztam vele: azon 
sírt, hogy enni adnak ugyan, de szóba nem áll vele sen-

ki, hogy már-már elfelejt beszélni is…
Ekkor határoztam el, hogy újpesti gyülekezetünkben 

a halottak napja mellé beiktatunk egy, legalább egy 
„élők napját”: az öregek és betegek vasárnapját, hogy 
megmutassuk szeretetünket irántuk – amikor még nem 
késő. Ezeken a vasárnapokon Igével, virággal és szere-

tettel felkeressük azokat, akik már nem tudnak közénk 
jönni, Igét hallgatni, mert helyhez köti őket a koruk 
vagy a betegségük.

Egy nap, valljuk be, nem sok. De mégis eggyel több, 
mint a semmi. Olykor egy mosoly, kézszorítás, egy szál 
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virág s egy Ige is drága ajándék lehet egy-egy lélek szá-

mára. – Jó lenne, ha minél többen tartanának egy-egy 
„élők napját” tágabb vagy szűkebb környezetükben 
– akár családjukban is! Biztos vagyok abban, hogy kis 
gondolkodás után mindenkinek eszébe jut egy-két em-

ber, aki örülne az ő látogatásának, néhány kedves sza-

vának.

Tanulgassuk a szép öregséget

Az öregek vasárnapjáról az is eszünkbe juthat, hogy ha 
Isten akarja és megengedi, mi is meg fogunk öregedni. 
Mert meg kell öregednünk!

Az egészen fiatalok még nem gondolnak erre.
Akik már nem egészen fiatalok: nem akarnak erre 

gondolni. De mindenkinek van egy pillanat az életében, 
amikor gondolnia kell erre. Meg kell állapítania: „meg-

kezdődött”.
Mint ahogy Rodin, minden idők egyik legnagyobb 

szobrásza, még fiatalon megállapította: „Rájöttem, 
hogy öregszem. Ez rettenetes, mert hiszen akkor nekem 
meg is kell halnom!”

Valóban: ki így, ki úgy, rádöbben, hogy ő sem lesz 
már fiatalabb. Kinek a villamoson áll fel valaki, és ő 
megsemmisülve ül le: hát ilyen öreg lettem én? Kinek 
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csókolommal köszön egy serdültebb emberke, és abba 
sápad bele. Ki tükre előtt döbben rá: szeme sarkában 
már táncolnak a szarkalábak. De egyszer mindenkinek 
rá kell döbbennie, hogy átkerült a napos oldalról az ár-

nyékosra – s már nem fiatal.

Sokszor gondoltam arra, hogy mennyi mindenre meg-

tanítanak bennünket az életben, csak éppen megöre-

gedni nem tanítanak meg. Szépen, derűsen, keresztyén 
módon megöregedni.

Erről szeretnék most írni, az Ige által, Isten Lelkét se-

gítségül híva, hiszen az emberiség kétharmad része már 
nálam fiatalabb – ez is jogcím, hogy szólhassak erről.

Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten sze-
ret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és Isten is őbenne.

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalom-

mal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, 
úgy vagyunk mi is ebben a világban.

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi 
a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, 
nem lett tökéletessé a szeretetben.

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett min-
ket.
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Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét vi-
szont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, 
akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Is-
tent, szeresse a testvérét is.

1Jn 4,16-21

Az öreg János, a szeretett tanítvány közel százéves korá-

ban írta ezt; tanuljunk belőle szépen öregedni.
Három dolgot szeretnék érinteni:
– Az öregség törvényszerűségét;
– az öregség veszélyét, Jézus Krisztus nélkül;
– az öregség lehetőségét Jézus Krisztusban.

Az öregség törvényszerűsége

Az öregség törvényszerűsége: hogy meg kell öreged-

nünk. Az állat nem gondol erre. De vannak emberek is, 
akik nem akarnak gondolni erre – azonban előbb-utóbb 
rákényszerülnek.

Ha nem a külvilág figyelmeztet rá, hát figyelmeztet 
a szemüvegünk, a testünk, a derekunk, a vérnyomásunk 
s az egyre gyanúsabban rohanó idő. Ma volt hétfő, s 
már megint hétfő van. Nem régen nyaraltunk együtt X. 
Y-ékkal, s most ismét. Mintha csak tegnap lett volna! 
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Tíz év, s már nyugdíjérettek vagyunk: csupán 3650 nap! 
Nem is olyan sok ez!

Ám nem mindenki öregszik egyformán. Sem testi-
leg, sem lelkileg. Az úgynevezett „kondíció” változó. A 
legdöntőbb az, hogy lényünkön belül, legbelül – mikor 
kezdődik az öregedés.

Itt három törvényszerűséget kell említenem, mint az 
öregedés kezdetének határkövét.

Amikor valaki már nem tud belülről fejlődni. Képtelen 
friss élményeket befogadni, és kijelenti: én már ilyen 
vagyok – törődjön bele a világ. (Lehet valaki harminc-

éves – és belül már öreg.) Az öreg Goethe halála nap-

ján az iránt érdeklődött, hogy milyen nap van aznap. 
Megmondották neki, hogy március 22-e (1832), és teljes 
szívvel örült a tavasz kezdetének.

Aki öreg korban még élményképes, az belülről fiatal. 
Aki nőni tud az Igében, és szolgálni: nem öregszik, csak 
idősödik.

A másik sarokkőről már szóltunk az előző fejezetben is: 
amikor valaki többet gondol már visszafelé, mint előre. Töb-

bet foglalkozik a múltjával, mint a jövőjével. A múlt 
emlékeit csiszolgatja, festegeti, amíg szép lesz. Tudsz-e 
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még előre tekinteni? Ha igen, akkor az sem baj, ha már 
ráncok jelentkeznek az arcodon.

Fordulópont az is, amikor valaki az életben nem azzal 
számol, amit el kellene érnie, hanem csak azzal, ami van. 
Azaz lemond ideáljairól és arról, hogy alakítsa az életet. 
Megelégszik azzal, hogy csak elfogadja az élet alamizs-
náit.

Nos: ez a három együtt és külön-külön az, ami az öre-

gedés kezdete. Jelzi: öregnek érzem magam.

Veszélyek – Jézus Krisztus nélkül

De vannak az öregedésnek komoly veszélyei is – Jézus 
Krisztus nélkül. És hogy ez mennyire nem kegyes szólam, 
annak maga az élet az illusztrációja. Mert legkeserve-

sebbé és egyben legveszélyesebbé az öregséget a halál 
közelsége teszi. Itt válik döntővé, hogy mi a halál szá-

momra. Pont-e vagy kettőspont: hiszem-e, hogy az élet 
folytatódik odaát.

Az köztudott, hogy „a világ pedig elmúlik, és annak kí-
vánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örök-
ké.” (1Jn 2,17) Ám „mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az 
életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvé-
rét, az a halálban marad.” (1Jn 3,14) És: „akié a Fiú, azé az 


