
Sík Sándor

GONDOLATOK
(A szeretetről szóló konferencia-beszédekből)

Miért élünk ? - hogy szeressünk.

Az örök üdvösségre csak "egy a szükséges": az élő hit, a hit a be-
lőle fakadó szeretetben él.

Ami a szeretettel ellenkezik, az nem kereszténység.

·Első a szeretet! Sürgős a szeretet! Jaj annak, akinek nincs !

Jó az, amí szeretetből történik.

A szeretet és a jog a keresztény gondolatban, Isten országában nem
kettő, összetartozik.

Szeretet az igazság: a valóság szeretete. Szeretet a szépség: minden
egyes valónak a szeretete. Szeretet a jóság, az emberek szere
tete. Szeretet a szentség, az Isten szeretete.

Csak a szeretetben állhatok meg Isten előtt, máskép nem vesz rólam
tudomást.

Az Isten országában semmit sem tett az, aki nem él a szeretetből és
a szeretetben.

:f;lj keresztény ember módjára, szeretetből, szeretetben, szeretetnek!

A szeretet mivoltához elsőbb sorban tartozik hozzá a szeretés, mínt.
a szerettetés.

Boldogságet elsősorban az adakozó szeretet ad. De adakozó szere
tettel elsősorban nem magamat tudom szeretni, hanem Istent
és az embereket. Vagyis bámulatosan egyszerű módon az ígazi
önszeretet voltaképp istenszeretetbe és felebaráti szeretetbe ol
vad bele, ebben jelentkezik, ebben nyilvánul.

A szeretet természetfölötti erény, isteni erény, belénk öntött erény.
Nem ember műve, Isten műve. Isten adja a lelkünkbe. Vagyis
a szeretet: kegyelem.

A szeretet mindenekelőtt erény, vagyis nem egyes cselekedetekről

van szó, hanem magatartásról, életformáról, habitusról. Világos,
hogy ide eljutni nem lehet másként, mint egyes jócselekedetek
kel.

A keresztény tökéletesség nem több és nem kevesebb, mint szeretet.

Szent annyit jelent, hogy valaki hősies fokban gyakorolja a szere
tetet. Pontosan ennyi, nem kevesebb, nem több, nem más.

Nem érti a kereszténységet, aki csak a maga üdvét keresi. A ke
reszténység titka: a szeretet.
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A szereteten kívül minden más öncsalás. Illetve minden más érté
kes dolog értékes lehet, ha szeretet is.

Soha emberi nagy dolog még nem jött létre pusztán gondolkodás
sal. Nagy dologhoz míndíg kell a sziv működése, a szeretet.

Akármit tettél a szeretetben, még eddig nem tettél nagyot: a sze-
retetben nincs mérték. .

A szeretetet nem lehet túlozni. Lehet helytelenül szeretni, de túl
ságosan szeretni nem lehet.

Az egészséges ember nem egészséges akar lenni, hanem éli az egész
séges. ember életét. Igya keresztény ember is nem önmagát
akarja szeretni helyesen, hanem Istent és felebarátját és ezzel
szereti önmagát legjobban.

A szeretet külső megnyilvánulásai csak látszanak külsőnek, mert
hiszen lelket hordoznak.

A szeretetnek vannak követei, amelyeket előre tud küldeni maga
előtt. Mi,ndenütt megszületik a szeretet, ahol megszületnek a
szeretet cselekedetei.

A részleteknek gyakorlati teljesítése teszi, hogy szentekké legyünk,
- ha ott van a lényeg, a döntő, a szeretet. Enélkül nincs értéke
semminek.

Nem lehet az alantas szeretet megtagadása nélkül eljutni a ma
gasabb szeretetig.

Azt a remek festményt, amelyet a szeretet alkot, majd a halál pil
lanatában befejezi a nagy Mester; nekünk dolgozni kell rajta
holtig.

Az emberszeretet parancsa hasonló az istenszeretetéhez, mert az
ember, ahogyan az Isten elgondolta és ahogyan az egész-emberi
életben kialakul, mélyen hasonló az Istenhez.

Azért kell szeretni egymást és úgy, mert és amint az Isten szeret
bennünket.

A felebaráti szeretet: istenszeretet.

Azt mondta valaki: aki megismerte az embereket és mégis szeréti
őket, az hős. Ebben az értelemben minden keresztény hős. Meg
ismerte az embereket - önmagán keresztül ismerte meg, - de
Istenben szereti ezt az önmagáért nem szeretetreméltó s Isten
ben annál szeretetreméltóbb embert.

Nem kerülhetek úgy viszonyba az Úristennel, hogy abból kikap-.
csolhatnám felebarátaimat.

Nem mehetek egyedül az Isten elé.
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A szeretet azt jelenti, hogy az ember egész magatartása pozitiv lesz
az emberekkel szemben.

A szeretet kinyitja az embert; addig be van bőrtönözve önössége
börtönébe és irreálisan áll szemben a világgal. Minden nagy
szeretet újjászületés: mássá lesz az ember, kinyílik a szeme, ha
megismer valakit, akit igazán szeret. Más emberré lesz, meg
látja a valóságot.

Akkor lesz az ember reális, igazi emberré, ha az én-en túl fölfedezi
a mi-t. És ezen túl is föl kell fedeznünk, hogya mi mögött is
ott áll az Isten.

Énem: testvér-én, - a testvériségben leszek énné.

Én, a felebarát és az Isten. Aki ezt a hármasságot fel nem fedezi,
csonka valóságot él és emberi mivolta is csonka marad.

A legbiztosabb gazdagodás a folytonos adás.

Az kap, aki ad ! Azáltal kap, hogy ad.

Mit adjunk? Elsősorban jóakaratot és amit a jóakarat parancsol.

Tudom, hogy az emberek testvéreim, tudom, hogy gyengék, tudom
azt is, hogy én is gyenge vagyok, valószínűleg még gyengébb.
De jóakarat él bennem, azzal közeledern feléjük. És föltétele
zem, hogy ők is jóakarattal jönnek felém.

Nekünk keresztényeknek színre, vallásra, világnézetre, mindenre
való tekintet nélkül úgy kell nézni minden emberre, mint test
vérre. Akik a keresztség és a szentségek kötelékével testvéreink,
azokra mint édes testvérekre; és akik nem keresztények, akik
nem hívők, azokra mint akik hivatva vannak, hogy ők is velünk
legyenek.

Nem én vagyok hivatva megállapítani, ki jó, ki gonosz; én azt tu
dom, hogy testvérem a jó is, a gonosz is.

A szeretetből nem szabad senkit és semmit kizárni, mert Isten sem
zár ki semmit; kövessük Isten példáját!

A gonosznak bűnét rossznak kell látnom. De a rossz emberben is
Isten arca mását kell látnom és azért szeretnem kell.

Adni, adni, adni! Hálátlanok lesznek? Nem érdemlik? Megütnek ?
Kővel dobnak vissza? Tegyék! Mi keresztények nagyon gazda
gok vagyunk. Van mit adnunk. Olyan ez, mint az özvegyasz
szony olajoskorsója. Minél többet adunk, annál több marad ...
elsősorban szeretetből!

Aki ját tesz, az keresztény.

Aki keresztény, az másoknak jó. Aki nem jó, hanem rossz másnak,
az nem keresztény.



Az Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni. És ha nem annak
kezével adja vissza, akivel cselekedted, nem baj: Istennek sok
postása van.

Az önzés visszaható erővel rombol. Abban is, aki iránt az önző sze
retet él, abban is, aki az önző szeretetet gyakorolja.

A jóság a legistenibb tulajdonság.

A jóság is fertőz, nemcsak a rossz, és mi keresztények azért va
gyunk keresztények, hogy a jóság bacillusaival oltsuk be a vi
lágot.

Egy Istenarc... kiben eltemetve, kiben el nem temetve, de min
denkiben benne van. Egy Istenarc. Az Istenarc. Minden ember
ben, ha látom, meg tudom sejteni ezt az eltemetett vagy el nem
temetett Istenképet.

Lehet-e Istent közelebbről érezni magunkhoz közeledni, mint a jó
emberekben ?

Istent szeretni a felebarátban legjobban úgy lehet, ha én viszem őt

a felebarátnak. .

Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, tekintet
nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy
lesz-e sikere vagy nem: tedd a jót! Tégy minden jót, amit meg
tehetsz, ott, ahol vagy, úgy ahogy teheted, akkorát, amekkorát
tehetsz, de mindig, szüntelen ez legyen a programod.

Itt .és most kezdeni, akivel együtt vagy, azt szeretni!

A keresztény felebaráti szeretet: előlegezett jóakarat mindenkinek.
Amíg nem tudjuk valakiről, hogy rossz, addig jónak tartjuk.

Az én szememtől függ, hogy a jót látom-e meg másban, vagy a rosz
szat? Ha a rosszat látom meg és aszerint élek, aszerint viselke
dem: erősödik a rossz. Ha a jót: erősödik a jó.

Az érzelmek erősödnek, ha ki akarjuk fejezni őket és elsorvadnak.
ha nem fejezzük ki. Van valami hiba a multjában vagy jelené
ben annak, aki nem tudja kifejezni szeretetét.

Köszönöm azt a szeretetet, amely nem tud megmutatkozni! Van az
a szeretet? Nincs.

Aki szeretni tud, az szolgálni is tud, mégpedig kongeniálisan szol
gálni.

Érezze meg a lelkünk azt, amire szüksége van a másiknak és adja
azt, ami tőle telik. Csak azt, ami tőle telik, de azt egészen.

Az egymás közti érintkezésnek a tisztelet és szeretet terén való for
maalkotása - az ·i11em - különböző nemzetek; korok szerínt:
különböző lehet, de bennünk nem szabad megkövesednie.
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Ha kimegyek az emberek közé, vigyem magammal a békét. Én le
gyek erős, ne az ő békétlenségük vegyen erőt rajtam, hanem
az én békém rajtuk.

Nincs fogalma az örömről annak, aki nem próbálta a jóságot átélni.

Akivel találkozom, akivel dolgom van, abban nem a vetélytársat,
nem a hivatalfőnököt vagyalattvalót, nem a férfit, nem a nőt,

- hanem a testvért látom. És úgy kell viselkednem is vele
szemben.

Ahol emberek vannak együtt, emberi gyöngeségele is vannak; lehe
tetlen ezen segíteni - tehát nincs más hátra, mint elviselni
egymást.

Hogy a másik megváltozzék, az nem tőlem függ, de hogy én meg
változzam, az tisztán tőlem függ.

A szelídség nem hogy nem egy a gyengeséggel. hanem egy az erővel.

A szeretet nem képzelhető másképp, mint áldozatokkal. Nem kell
az élet feláldozására gondolni vagy nagy anyagi áldozatokra,
hanem energiának, időnek, rágondolásnak, egy darab léleknek
készséges feláldozására a másikért.

A szeretet, ha megbántották, a megbocsátás köntösében jelenik meg.
Ö megsértett téged; nem az a baj, hogy te meg vagy sértve, az a

baj, hogy ő sértett, ő bűnös! Testvére vagy, menj, békítsd meg!

A kereszténység hozta az irgalmat a világnak.

Az okosság kísegíti az irgalmas lelkületet és a szeretet lelkülete 'ki
segíti az okosságot.

Aki másokat sajnál, annak nem jut ideje, hogy sajnáltassa magát.

Az Úr Jézus a kicsikhez, szegényekhez, nyomorultakhoz jött elsősor

ban. Nekünk is különös gondot kell ezekre viselnünk.

A kiállhatatlan emberekhez nem lehetünk eléggé kedvesek.

Ez a keresztény nagykorúság programja: jó időben, derült ég alatt
a szeretet cselekedeteit művelni másokért; rossz időben szen-
vedni értük. .
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