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Elöljáróban

Huszonkét év óta az az imádságom, az a vágyam, az a ké-

résem s arra törekszem, hogy a mi újpesti gyülekezetünk 
ne ünneplő nagy gyülekezet legyen, hanem nagy család; 
legalább a közösség: a gyülekezet szíve! És arra törekszem, 
azért imádkozom, hogy az én otthoni kis családom pedig 
egyre inkább gyülekezetté váljék, ahol a mi Urunk, Jézus 
Krisztus a Gazda, az Úr.

Mert egy gyülekezet akkor igazán gyülekezet, ha család 
is; s egy család akkor igazán család, ha egy kicsit gyülekezet 
is. S mind a kettő igazán akkor az, amivé lennie kell – ha 
van közepe. S a közepe: az Agapé, a Szeretet, akit mi földi 
néven, egy másik néven Jézus Krisztusnak nevezünk.

Ezért írtam rá erre a könyvre A kis családról – a Nagy 
Családnak alcímet. A mi legszűkebb körünkről beszélek 
majd, s ennek a szűk körnek tagjairól, hiszen először is itt 
születnek a legfontosabb szeretetkapcsolatok. Aztán ahogy 
a családban növekszenek a gyermekek, úgy erősödnek meg 
a szeretetkapcsolatok is, hogy majd kiléphessenek a „nagy-

betűs” Életbe. Az élhető életről, a homo christianusok méltó 
együttéléséről is lesz szó, de nemcsak a vér szerinti roko-

nokról, családról, hanem a lelki testvérségről is.
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VI.

Egymásra vagy egy irányba 
nézünk-e?

A házasságról és a családról szólva nem hallgathatjuk el 
azt a kérdést, hogy milyen nehézzé tudja tenni a szeretet-

kapcsolatot az, hogy gyakran egy családban, egy lakásban 
kell együtt élnie több generációnak. Ma sem ritka, hogy 
az ifjú házasok a szüleiknél laknak, és nemegyszer még a 
nagyszülők is ott élnek. Szinte elkerülhetetlen ilyenkor, 
hogy hosszabb távon valamiféle feszültség, összeütközés 
történjék; különösen akkor, ha a három generáció más-más 
családtípust képvisel.

Tekintsük át, hogyan lehet ilyen körülmények között 
mégis megvalósítani a jézusi szeretet-agapéból fakadó bé-

kés együttélést.
Mi az, amit a családlélektan és az Ige is mond? Mert 

érdekes, valahol a mélyben vagy a magasban ez a két külön-

böző szakág – a pszichológia és a teológia – azonos terápiát 
kínál. Ebben a fejezetben csak négyet említek közülük.

Nagyon jól ismerjük ezt a kifejezést: a kölcsönös be nem avat-
kozás elve. Csak akkor adj tanácsot, fehér hajú testvérem, 
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ha kérik. Sőt, tovább megyek: csak akkor szólalj meg, ha 
kérdeznek. Mert különben letorkolnak. A kéretlen tanács 
olaj a tűzre. De ha nem adsz szüntelen tanácsokat, akkor 
kérik. Akkor olykor-olykor megtisztelnek azzal, hogy kér-

nek.
Mindenkinek joga van betörnie a saját fejét. Egyre in-

kább azt látom, hogy igazi tapasztalatátadás nemigen 
lehetséges. Sok mindent mindenkinek a maga kárán kell 
megtanulnia. Ne irritáljuk a fiatalabbakat!

Sőt, megvallom őszintén, igen gyakran kérek tanácsot 
felnőtt gyermekeimtől vagy a vőimtől. Mert jártasabbak a 
mai világban, mint én. És sokszor megbántam már, amikor 
egyikük-másikuk tanácsát nem fogadtam meg.

A második „titok”, amitől jól működhet a fiatalok és az idő-

sebbek szeretetkapcsolata: a bölcs kompromisszumokra való 
készség. Nem megalkuvásról van szó! Bölcs kompromisszu-

mok nélkül még férj-feleség sem élhet. Hát még, ahol már 
gyermek is van vagy unoka. Az Ige így mondja: „Mindenki-
vel békességben éljetek, amennyire rajtatok áll.” Ezt mai nyel-
ven így mondanám: legyünk készek a bölcs kompromisszu-

mokra. Például: nem életbe vágóan fontos, hogy egy ünnepi 
vacsorára ugyanúgy a legdrágább porcelánnal terítsenek és 
a legelegánsabb ünneplőjében jelenjen meg minden család-

tag, mint a nagymama és nagypapa fiatalsága idején. És 
drága fiatal barátom, lehet halkabban is magnózni! Tehát 
bölcs kompromisszum, kölcsönösen.
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A harmadik tanácsom, amelyről már írtam A boldog házasság 

című könyvemben, a három M betű: MÁS – MÁSKÉPP – MÉGIS.

A másik generáció – vegyük tudomásul – más. Nem jobb, 
nem rosszabb, egyszerűen csak mások az erényei, mások a 
bűnei. Hagyjunk már fel azzal, hogy „Bezzeg a mai fiata-

lok!” Biztosak lehetünk abban, hogy a nagyapánk rólunk 
ugyanezt mondta. Más erényeik vannak, és igenis fel tud-

nám sorolni az erényeiket, amelyeket szinte irigylek tőlük, 
amelyek bennünk, a mi generációnkban nincsenek meg. És 
fel tudnám sorolni a bűneiket is, de azok nem többek, csak 
mások, mint a mieink. Tehát ezt is vegyük egyszer objek-

tíven komolyan, hogy a másik generáció más. És akkor már 
jó kiindulási ponton vagyunk.

A második M betű: másképp. Másképp reagál dolgokra, 
bizonyos eseményekre, mint mi. Lassabban vagy gyorsab-

ban, cinikusabban vagy rezignáltabban, vagy vállrándítás-

sal. Ettől mi méregbe jövünk. Persze mi is reagáltunk volna 
vállrándítással, ha mertünk volna, de akkor olyan pofont 
kaptunk volna, hogy csak na. Ők már merik. És nem aján-

lom, hogy üsd pofon.
A harmadik M: mégis. Ez a mégis azt jelenti, hogy mégis 

együtt kell élni, mert se a nagymamát nem lehet baltával 
agyonverni, se az anyósnak nem lehet ciánkálit adni, mert 
azt büntetik. És valószínűleg az se megoldás, hogy „Fiacs-

kám, itt van néhány millió, inkább nektek adom, csak köl-
tözzetek már el…” – Hát igen, ez volna a legegyszerűbb, de 
az esetek nagy részében nincs erre lehetőség.
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