
Karcolat
Egy kis család Arnesvilleben:
A férfi erős,tele energiával,tengerész volt két és fél évig 
a háboruban.Juliusban lesz nyolc éve,hogy nősült.
Az asszony nyomorék.Szép volt és friss,belerokkant a 
gyermekszülésbe.Borzasztó nézni,nem tud kiegyenesedni,elsorvad 
egészen.Élő halott.Roncs.
A kisfiu hatéves.Nem sokat tud minderről.Nevetve vidáman játszik. 
Csintalan,mint a többi gyerek,nagy szép szemei vannak.

- - - - - - - -
Három ember.Talán nem sokat tudnak Krisztusról,talán nem is 
nagyon hisznek,mégis olyan "Krisztus illatuk" van.Itt van
valami a megváltásból.Egyik a másiknak az életét felvette 
magába.Valami olyan kapocs keletkezett közöttük,amit nem 
lehet egy könnyen felbontani.
Az asszony szereti a gyermekét,mint minden anyai-szereti azt 
aki miatt megrokkant.Aki miatt hiába fiatal,öregebb minden 
vénasszonynál,nem tud ugy élni,mint a többi ilyen koru asszony. 
Házaséletet sem tud ugy élni...Mindenkitől csak sajnálkozó 
pillantást kap,talan némi gyanakvást is:mi is van vele,csak nem 
vérbajos?-Nem ez nem vérbaj,hanem szokatlanul nehéz kereszt.
És a férj nem hagyta ott a feleségét.Ez nem is olyan természetes, 
ez meghökkentő!Egy bikaerős,hatalmsa ember egy nyomorék nő 
mellett és szeretik egymást.Nagyon.
A férfi felvette az ő életébe a nőt.Nem hagyta ott,továbbra 
is szereti.Nem szégyel vele menni,babusgató szeretettel fogja 
karon,segiti föl a lépcsőn vagy be az autóba.
Ilyen erős ember,nem is müveit,nem is szent,nem tud testileg 
házas életet élni,hogy birja szeretni ezt az asszony, mint saját 
erős önmagát?!?
És az asszony nagyon hálás.Hálásan szereti,a rajongásig szereti 
az urát- nem is tehet másképen.
A házasélét több,mint nemi együttélés.Sorsközösség.Ez a szó 
ma már nem fakó előttem.Sziporkázóan ragyogóvá tette ez a család. 
Tudom mit jelent.Láttam.
Egy tragédia - egy borzalmasan sulyos kereszt-egy örökös miért? 
De a szeretet mindennél nagyobbnak bizonyult,fölébehatalmasodott 
a bajoknak.  
Krisztus illatuk van,valami van a megváltásból körülöttük -ezt 
irtam ,igazat irtam.Itt két ember valamiképen egymásnak a 
Krisztusa lett.Itt ketten megszabadultak önmaguktól.Szenvedéssel 
és kinosan,de mindennél nagyobb szeretettel.
Még csak kettőt róluk:Mindig nagyon szerettek volna sok 
gyermeket.Mindketten erre vágytak.De legalább kettőt!mondta az 
a s s z o n y .Egy fiut,meg egy kislányt szerettünk volna.Megszületett 
a fiu s vele meghaltak a tervek...Nekem sirnom kell,mikor hallga- 
tom az asszonyt,őK mindketten tudnak mosolyogni:mert szeretik 
egymást.
A kisfiu pedig csak él és nem tud semmiről,arról sem,hogy a halál 
mesgyéjén született az élete,arról sem,hogy tragédiát okozott 
azzal,hogy született,akaratlanul,a puszta jövetelével.Hálás?
Nem.Olyan,mint a többi gyerek.Minden olyan természetes a 
számára.Az is,hogy az anyja nyomorék.Mindig ilyennek látta-meg-
szokta.- - - Ilyen vagyok én is.Hálás?nem  Hálátlan?Nem!Egyszerüen
természetesnek veszem,hogy Valaki szenvedett értem.Meghalt,hogy 
nekem életem legyen.Megszoktam,hogy mindig ezt mondják:Krisztus 
értem áldozta magát.Mikor döbbenek rá,hogy ez nem is olyan 
természetes? - Ezért a családért imádkoznom kell.Többre tanitot
tak,mint egy egész predikációs kötet:A szeretet hosszutürő, 
mindent elfedsz,mindent eltür.Hit,remény , szeretet s ezek közül 
legnagyobb a szeretet.Ez igaz.Láttam. HK.
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