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AMIKOR GYERMEK

VOLTAM

�Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyer-
mek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értet-
tem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá let-
tem, elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat.�

1Korinthus levél 13:11

Minden férfi, rendkívüli és átlagos, híres és elfeledett, egy
megrázkódtatással és véresen lép be ebbe a világba, környezetét pedig
egy gyermek szemén keresztül kezdi érzékelni. Azonban már zsenge
korú gyermekként megtapasztalja férfi mivoltának kezdeteit.

Férfivá válásunk folyamatát azok a dolgok formálják, amikkel
gyerekekként találjuk szembe magunkat. Férfiúi mivoltunkat apá-
ink és kapcsolataink határozzák meg. Felnõttkorunk mûködési rend-
ellenességeire is azoknak a férfiaknak a jelenléte � vagy hiánya � volt
alakító hatással, akik nemzettek, s neveltek bennünket. Micsoda fáj-
dalmas gyerekkori emlékek üldözték, kísértették a fiatal Adolf Hit-
lert? Milyen hatások érhették az ifjabb Martin Luther King életét,
vagy Ábrahám Lincolnét? Miféle gyermekkori fájdalmak vagy ál-
mok formálták Malcolm X és Mahatma Gandhi gondolatait?

Apáink hiánya egy kitörölhetetlen kérdést formálhat az elménk-
ben, egy gyötrõ gondolatot: Talán valami, amit én tettem, vagy valami,
ami belõlem hiányzott, okozta az elmenetelét. Már egész korán megta-
nuljuk az elhallgatás, eltitkolás mûvészetét, mélyre temetve a fáj-
dalmas kérdéseket és a velünk született érzékenységet, ami oly
könnyen sebezhetõ. Elfojtjuk magunkban a természetes kreativi-
tást, ami a kérdezõ, kutató elménk szintjérõl ered, mivel folyama-
tosan azt kell hallanunk, hogy: �Fogd be a szád! Maradj már csend-
ben! Nincs idõm, hogy megint téged hallgassalak.�

7



Apáink jelentik számunkra a férfiúság elsõ meghatározását és
bemutatását. Sajnálatos módon apáink példája sokunkban azt ered-
ményezte, hogy a férfiasságot a távolléttel, a felelõtlenséggel, a mo-
gorva hallgatással, vagy az erõszakossággal azonosítjuk. Férfikorunk
minden gyümölcse gyermekkorunkban gyökerezik � önértékelé-
sünk, belsõ bizonyosságunk afelõl, hogy kik is vagyunk valójában,
nemiségünk, értékrendünk. Ezek mélyen gyökereznek korai emlé-
keink, tapasztalataink, viszonyulásaink, fogalmaink talajában.

Isten egy végtelenül kíváncsi elmét plántál minden kisgyermek
és kamasz életébe. Ahogy haladnak elõre a korban, sok gyerek a
közömbösség és tudatlanság felé hajlik, míg mások a többieket gú-
nyoló és verekedõ életre adják magukat, azután pedig a legtöbb gye-
rek és fiatal belekényszerül a 'kötelezõ oktatás' kereteibe, ami végül
kioltja belõlük a tudás utáni természetes éhséget.

A fiatalok elméje szünet nélkül gyûjt be minden lehetséges in-
formációt, s közben folyamatosan fejlõdik felfogóképességük. Mit
gondolsz milyen emlékek vésõdtek be azokba a zsidó gyermekekbe
azon a napon, amikor a fiatal rabbi, Jézus, megdorgálta azokat a fér-
fiakat, akik próbálták ezeket a kicsinyeket eltávolítani Tõle? Mi min-
den ment át az elméjükön, amikor e gyermekek hallották Õt: �En-
gedjétek hozzám jõni a gyermekeket, és ne tiltsátok el õket� (Márk
evangéliuma 10:14). (Az angol fordítás szerint: Szenvedjétek el, bír-
játok elviselni, hogy a kisgyermekek hozzám jönnek, és ne tiltsátok
õket.) Mennyi élet és sors változott meg azon a napon az Õ kedves
ölelése és feltétel nélküli szeretete által?!

Minden felnõtt férfiben ott lakozik ama kisgyermek, amelyik
elõtte járt. A férfikor a gyermekkorban gyökerezik, és a gondolatok
nagy része, amik ma benned és bennem vannak, korai gyermekél-
ményeinkbõl származnak. Ezeket a sorokat lehet, hogy szomorú-
sággal olvasod, ha egyike vagy azon ezreknek, akik önkéntelenül is
visszahõkölnek ilyen szavaknak csupán a látásától is, mint Édesapa,
Apa, Apu, Apuci. Ezek a fájdalmat és a hiányérzetet, a veszteséget
idézik fel benned.

ÚGY BESZÉLTEM, MINT EGY GYERMEK

Édesanyám mindig nagyon odafigyelt, amikor beszéltem. Ma
már értem, hogy édesanyám figyelme súlyt és méltóságot adott véleményem-
nek. Minden tette azt bizonyította számomra, hogy számítok, hogy

HAGYD,  HOGY FÉRFI LEGYEN!
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vagyok valaki. Az õ törõdõ (és türelmes) odafigyelése olyan önbe-
csüléssel gazdagította gondolkodásom fejlõdési folyamatát, ami az-
zal az üzenettel bírt számomra, hogy gondolataim fontosak. Füg-
getlenül attól, hogy egyetértett-e azzal, amit mondtam, vagy nem,
ami lelkesítõ volt számomra az az, hogy (meg)hallgatott, hogy oda-
figyelt rám.

Jézus beszélt, amikor gyermek volt. A Lukács evangéliuma 2:46-
47 szerint Jézus betért a templomba és öt napot ott töltött � hallgat-
ta a Törvény legkiválóbb tanítóit, és beszélgetett velük, miközben
még a kamaszkort is alig érte el! A Biblia azt mondja, hogy ezek a
tudósok �elálmélkodának az õ értelmén és az õ feleletein� (Lukács
evangéliuma 2:47). (A szerzõ által használt angol, The Living Bible
szerint: elképedtek az õ értelmén és feleletein.) Ha valakirõl meg
akarod tudni, hogy ki is valójában, hallgasd, hogy mit mond! �Mert
a szívnek a teljességébõl szól az õ szája� (Lukács 6:45). Jézus korán
elkezdte tökéletesíteni önmaga kifejezésének mûvészetét, annyira,
hogy korának legkiválóbb tudósai is hallgatták beszédét. Micsoda
lökést kellett, hogy jelentsen ez önbecsülése számára! Gondolata-
ink kifejezésének van valami köze elménk tisztántartásához és in-
tellektusunk rejtekeinek rendbetételéhez.

Édesanyám azáltal, hogy odafigyelt gondolataim kinyilvánítására,
serkentette kreativitásomat. Odafigyelése saját véleményem megbe-
csülését és értékelését hozta létre bennem � ami még ma is megvan.
Attól tartok azonban, hogy a mai nyüzsgõ világban a gyerekek tudják,
hogy nem figyelünk rájuk, nem hallgatjuk meg õket, s ennek terhe növekszik.

Szomorú, de szüleink nagyon sokszor nem hallgattak meg ben-
nünket. Ahogy mi sem mindig hallgatjuk meg saját gyermekeinket,
vagy figyelünk oda egymásra. Ily módon fiatal férfiak mérges, fe-
szültségekkel és haraggal teli nemzedékét neveltük fel. Ennek ered-
ményeként belsõ haragjukat, mérgüket magukkal vitték olyan há-
zasságokba, amikben � úgy hiszik � senki nem hallgatja meg õket.
Ez az emésztõ harag erõszak, befelé fordulás, perverziók, vagy lep-
lezetlen önpusztítás formájában tör felszínre! Önbecsülésük és sze-
mélyiségük épségét tönkretette, hogy egész életükben úgy érezték,
jobb, ha befogják a szájukat. S megkötözött és betömött szájú fog-
lyok módjára szenvednek a megbántottság és kétségbeesés rideg
burkában.

Mint szülõk, pásztorok és vezetõk, gyakran érezzük magunkat
kifacsarva, de mindenképpen szükséges, hogy tudjunk (meg)hallgatni, oda-
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figyelni! Azok a férfiak, akik káromkodnak és átkozódnak, vagy akár
erõszakosokká válnak, csupán nagyra nõtt hisztis kisfiúk, akik úgy
érzik, hogy most már mindent szabad. Tehetetlen kudarc-kupac-
nak tekintik magukat, mert �az élet nem hajlandó figyelni rám!�

�Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint egy gyermek�
(1Korinthus 13:11, angolból ford.). Mindnyájunknak szükségünk van
arra, hogy képesek legyünk közölni gondolatainkat, és kifejezni ho-
gyan érzünk. Jézus azt mondta: �Amik pedig a szájból jõnek ki, a
szívbõl származnak, és azok fertõztetik meg az embert� (Máté evan-
géliuma 15:18). Ha van valami, ami rosszabb, mint a harag, a tehetet-
lenség érzése, és a többi negatív dolog, ami kijön belõlünk, azok olyan
dolgok, amik nem jönnek ki! A gennyes, üszkösödõ sebek veszedel-
mes sebek. Egy morajló vulkán veszélyes elõjel, komoly, ünnepélyes
figyelmeztetés a közelgõ kitörésrõl, ami pusztítást hozhat minden
élõre, amire ráhullik.

Sok férfi a közlés, kifejezés képességét már gyerekkorban el-
veszíti. Mint gyerkõcöknek, megmondják, hogy mi a 'megfelelõ',
'elfogadható' magaviselet (vagy lehet, hogy csupán a nekik kényelmes?).
�Csak ülj oda a sarokba és maradj csendben!� S most, mint felnõttek,
érezzük megzabolázatlan felnõtt szenvedélyeink, tehetetlenségér-
zetünk, dühünk hömpölygését, ahogy átzúdul a bensõnkön, és �
nem tudunk megszólalni. Nem tudjuk kifejezni, ami bennünk van.
Már majdnem felrobbanunk, de nem merünk sírni, kiáltani! Túl
nagy fájdalmaink vannak ahhoz, hogy nevessünk. Az egyetlen érze-
lem, aminek szabad utat engedünk, a harag! (Miért van az, hogy a
harag, a düh az elsõdleges érzelem, amit a férfiaknak tulajdonítanak?)

A dühös gyermek, aki egy kalapácsot felkapva a felejtés homá-
lyába aprítja játékát, hamarosan felnõtt férfivá válik, aki öklével veri
a falat, és idõ elõtt sírba dönti feleségét. Nagyon gyakran az ilyen
dühöt az gerjeszti, hogy képtelenek vagyunk szavakba önteni gon-
dolatainkat. Egy férfi számára nagyon döntõ, hogy érzelmeinek, te-
hetetlenségérzetének gõzét megfelelõ szelepeken, biztonságosan en-
gedje ki � mert ha nem, akkor elszabadul a pokol. Ez pedig senki
másnak nem gyõzelem, csupán a férfilélek ellenségének.

ÚGY ÉRTETTEM, MINT EGY GYERMEK

A megértésünk az elménk 'emésztési' folyamata.  Az a szint, ahol
döntéseket hozunk, következtetéseinket, állásfoglalásainkat kiala-

10

HAGYD,  HOGY FÉRFI LEGYEN!


