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Mária és Erzsébet örömteli találkozása 

 

Mária és Erzsébet is gyermeket várnak. Csoda mindkettejük teherbeesése, tudják, érzik, 
hogy semmi sem lesz mostantól szokványos, rengeteg öröm és váratlan fordulat következik 
ezután az életükben. Valóban, nagyszerű fiaik lesznek, óriási próféta az egyik, a másik maga 
a Messiás…! De jó, hogy anyai szívük nem is sejti még, hogy fiaikra milyen szenvedések 
várnak. Most még a tiszta öröm, boldogság, ünneplés pillanata jött csak el, hol van még az 
aggódás, kétségek, fájdalom … 

Amikor utoljára erről a szentírási részről írtam adventi elmélkedést, én is babát vártam, a 
másodikat, a most majdnem 2 méteres, erős, dörgően mély hangú Kristófot. 

Milyen jó volt az az időszak! Akartam volna tudni akkor, 2001 végén, hogy milyen lesz majd 
az életem ezzel a gyermekemmel? Nem, és milyen jó, hogy nem tudtam. Örömteli, izgalmas 
volt gyermeket várni – nemcsak akkor, mindegyik várandósságomban. Jó és izgalmas fontos 
dolgok ELŐTT állni…! 

De mégis! Kell, hogy legyen szépsége annak is, hogy már lezajlottak, véget értek a legizgal-
masabb, legfontosabb események az életemben! 

Rettenetesen forró téma most az abortusz kérdése. Hálát adok Neked, Istenem, hogy a 
„produktív” életszakaszomban én mindig csak azért izgultam, hogy két csík legyen… 

Bárcsak átadhatnék a gyermekesség örömeiből, sajátos élethelyzeteinkből legalább pár 
nőnek, olyanoknak, akik negatívan vagy elkeseredve, kiutat nem látva gyötrődnek ebben a 
témában. 

Óriási lehetőség lett az én karakteremnek az, hogy meglassultam kissé. Mennyi buta izgága-
ság, büszkeség, közléskényszer volt bennem huszonévesen …  Olyan jó csak akkor beszélni, 
ha a mondanivaló előremutató, valóban segítő. Nagyon megtisztelő, hogy új kolléganőm 
szerint olyan vagyok, mint egy mentor. Hát csak eltanultam valamennyire szegény nagyma-
mámtól, milyen elhallgatni, meghallgatni…. 

Forrongó a világ, mindenki feszültségekkel, dühökkel telített, és minden átpolitizált. De jó 
lenne, ha a beszélgetések nem jólértesültségi mérkőzések, infópuffogtatások lennének! 
Bárcsak ne váltanék ki indulatokat a fiatalabbakból, ne ugranának nekem verbálisan, ne 
boomereznének le! Talán többet tudnék tenni ezért… Lennének értékek, amiket szeretnék 
átadni. Lehet, hogy nem jó oldalról nyitok? 

Az életet szolgálni ezerféleképpen lehet. Vágyom rá, hogy új utakat találjak erre magamnak. 
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