
A KIS ÚT
" ... Ne értsenek félre,nemsze1'etnék ugyanabba a hibába esni•

.amelyet e magát jó kereszténynek valló ember magatartásában ki
[oaásoltam, De az az érzésem, hogy aránylag keveset hallunk s.zó
székeinkről a nyolcadik parancsolatról, vagyis a rágalmazásról
-és megszólúsról, amit az tilt. Pedi.q tapasztalhatjuk, hogy keresz
tény közösségeinkben eléggé elterjedt rossz szokás ez ..."

Nem is rossz szokás, hanem ban áll, vagy egész egyszerűen
mond.iuk ki bátran: bűn. Még- csak azért, mert nem rokonszen
hozzá súlyos bűn, amiről azon- ves nekünk.
ban sajnos éppen azok feled- Akúrmilyen hihetetlenül
keznek rueg gyakran, akik - hangzik is, szép számmal van
mint (jn is i i-ja - jó keresz- nak f'elnőtt keresztények, akik
ténynek vallják magukat. gyermekkoruk óta azt hiszik,

Szent János apostol beszéli el hogy II nyolcadik parancsolat,
evangéliumában azt a jelenetet, amely így szól : Hamis tanúsú
amelyben maga az Úr J ézus ke gat ne szólj felebarátod ellen,
rült szembe a róla terjesztett rá- csak azt jelenti. hogy nem sza
galmakkul. "f~llnekcm (irdiil';(iJI1 bad humisan tanúskodni, ha pél
nincsen, hanem tisztelem .\tYI1- dául híróság vagy más hatóság
maj és ti gyalázattal ii lettck megkérdezi az embert. Gondol
engem" - mond.ia ekkor .fhus. jú.k, a régi zsidók vitáiban ál
J ános evangéliumúból azt is talánosan elterjedt rossz szokás
megtudjuk, mi volt az a goya- Tehetett ez, él' ezért kellett k ii
lázat, amivel a zsidók a k özöt. lön parancsban gondolni rá. DB
tük tanító mcstert illették. Rá· még akiknek nincsenek is ilyen
galmazó híreket teriesztettok ró- g yerrnekes elképzeléseik, azok
la, hogy ördöge van és szamari- is milvcn gynkran feledkeznek
táuus, ami az akkori rell'{)gú~ meg arról, hogy ez a paran
szer-int sziute gyüjtö fo.~·a1Jlw csalat 11 rágalmazást tiltja. És-
volt m inden emberi gonoszság- pedig nem csak annak legsú-
nak, csalárdságnak. Az Ul' .J é Iyosabh formáját, hanem a
í:US természetesen fiilól,YCSClI·- megszólrlst. a pletykát, a mások
bár !le,lJl bántóan --o ha.l:ítin ~1 hátukműeött] szidalmazásút,
m::gatol a ragalmazo k ijeleuté még a lcwmyhébb formában i",
seket, És mikor ellenfeleit ez- Hány mag'át jó katolikusnak
zel még narrvohh haragra j 11- tartó és valló embert ismerünk,
gc'l'li, kitér ú ijukhól. :J1á azonnal ld-Si: az ilyenfajta

E sZP:J1il'ási jelenetnek bizony kijelentésekkel: X. nem meabíz
magnnkbaszúllásra kellene ill' ható, nem lehet rá pénzt bízni
ditania bennünket lwresztéilYP' mert másra fogja költeni; vagy
ket, akik Krisztus tan ítvánvai Y. - hiszen mí ndenki tudja ró
nr,l;: va.l liuk mavn nkat. Hnmru', la, hogy rossz ul ól az urával.
néha lúlsúgofian i s hamar VH' Eddig esetleg senki sem tudta,
gYUllk készek az i túlettel, horrv de most már vajóban .aninden
ez vag-y nC~ 11 keresztény íele· ki tudja" mert ő, a jó keresz
bnrátunk"szamaritánns". 'I'alán tény gondoskodott róla, hogy
csnk azért, mert az illető egy megtudják.
szel' megmondta nekünk az iga· POl'SZ') nem arról van itt szó,
-zut, VHII;Y mcrj, valamiképpen -- hogy mindenkit szentnek tari
.anélkül, hogy tudná -- utunk- sunk, vagy hogy minden körül-
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mények között hunyjunk sze
met a mások hibái előtt. Ellen
kezőleg' a ezeretet parancsa hi
zonvos mértékig kötelez is arra,
hogy másokat a hibáikra figyel
ineztessünk. De nem a hátuk
mögötr és mások előtt, hanem
éppen megfordítva, szemlől

szembe és negyszemközött. }js
akkor Bem bántóan, hanem tü
relemmel és szerétettel. MU111yi
sértődést, rossz érzést, gyanak
vást lehetne elkerülni, ha ezek
ben a dolgokban mindenki ke
resztény módra és a nyolcadik
parancsolat szellemében visel
kednék.

Az ön esetében azonban van
még valami, amire az Úr J é
zus példája meg'tan ít.: anyu·

SZIKS6

galomra, amellyel Ö a méltat
lan rágalmakat tudomásul ve
szi.. "Én azonban nem keresem
a magam dicsőségét; van, aki
keresi és megítéli" - mondja
ugyanazon helyen. Erre is gon
doljunk. Az érzésünk szerint
igaztalanul elszenvedett bánta
sért, sérelemért nem az egyedül
lehetséges elégtétel, ha vissza
bántunk és visszarágalmazunk,.
hanem, hogy rábízzuk arra, aki
egyedül hivatott bennünket
megítélni. Inkább imádkozzunk
azért, aki méltatlanul bántott
minket és előbb-utóbb be fogja
látni tévedését. Igy lesz belő
lük igazi, Krisztus képére aJa
kitott keresztény közősség. D.

A sziken minden nád kiszáradt,
alig nőttek ki a fűszálak,
meghaltak gyenge ifjúságban,
zörgött a fű, amerre jártam.

Az ember lelke sírni tudna,
hogy ez a föld csak erre futja
leginkább: gyászra, temetésre,
hogy be nem érik jó vetése.

De sorsa nem gyász szakadatlan,
derengő, néma hainalokban,
mikor a táj harmatban ázik,
a sziksó rajta kivirágzik.

Csanád
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Jobbat nem adhat, ami érték,
virággá szövi seenoedését
elreitoe fehér sósziromban
derengő néma hajnalokban ...

Én vagyok néha e,z a száradt,
szikes föld, mikor a oiláimak:
s az Úrnak nem 'is adhatok már
többet magasztos kínjaimnál.
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