
A szeretetről
Megfigyelhetjük, ha még tudunk egy kicsit tárgyi-

lagosan ítélkezni szokásaink, tetteink felett, hogy nem
szólunk, nem cselekszünk mindig helyesen. Feltüzelt állapot-
ban különösen elveszítjük uralmunkat önmagunk felett. Le
kell higgadni ahhoz, hogy elhamarkodott szavainknak, cse-
lekedeteinknek helytelen voltát felismerjük. Ahhoz pedig
kifejezetten erkölcsi bátorság szükséges, hogy ezeket vissza-
vonjuk és jóvátegyük. El kell azonban ismernünk, hogy ez
különösen nehezünkre esik!

Szöget üthet a fejünkben, ha mélyen elgondolkodunk
afelett, hogy az azonos élethelyzetekben, de különböző lelki
állapotban, más-más döntéseket hozunk, másképpen válaszo-
lunk ugyanazokra a kérdésekre. Olyan ez, mint a tréfás
mondás, amely szerint a kétszer kettő néha öt. Pedig négynek
kellene lennie akkor is, ha haragszunk, akkor is, ha jókedvünk
van! Ha zavar van bennünk, nem nyugalom, kiegyenlítettség,
akkor megtörténik, hogy könnyelműen és felelőtlenül szólunk
vagy cselekszünk.

A nép arra az emberre mondja, hogy kiverte a buzgóság,
aki szokása ellenére valakivel jót tett, valaki iránt szeretetet
gyakorolt. A szeretet gyakorlása divatjamúlt szokás. Erre
mutat az a közmondás is, amely szerint jótett helyébe jót ne
várjunk. – Ne tartsunk tehát igényt arra, hogy az emberek a
szeretetet szeretettel viszonozzák?

Vessük fel hát a kérdést: lehet-e egyáltalán szeretet
nélkül élni? Illendő, helyes dolog-e a szeretetet elutasítani,
mint ósdi szokást lomtárba dobni? – Ha valakit sérelem ér,
cseppet sem gondolkodik azon, hogy mivel viszonozza azt.
Minden bántást meg akarunk torolni, ha lehet, többszörösen
is. Ilyen a természetünk. A csalás, lopás, gyilkolás, hazudozás
a többi bűnökkel együtt, annyira bevett gyakorlat, hogy úton-
útfélen beleütközünk. Egyetemlegesen az egész világon ezek
miatt szenved az emberiség! Célszerű ezeknek szabad utat
nyitni? Léteznek olyan okok, amelyek ennek az uralkodó
állapotnak elfogadható magyarázatát adhatnák?

Azért, hogy megromlott az emberi természet, nem
indokolt a jót, az egymás iránti szeretetet kigyomlálni a
szívünkből, sokkal inkább a rosszat kellene kivetni
magunkból! Az orvos sem az ép testrészeket távolítja el a
beteg testből, hanem mindig a beteg részeket. A mindennapi
élet gyakorlatából népszavazással számkivetésre ítéltük a
szeretetet, amely nélkül élni – higgyük el – mégsem tudunk!
Kegyelmezzünk meg hát neki, hisz nem vétkezett senki
ellen sem!

Hívjuk haza, fogadjuk vissza, és asztalunknál a főhelyre
ültetve vendégeljük meg! A tanácsát pedig minden kérdés
esetén kérjük ki, hogy könnyelműen ne szóljunk, felelőtlenül
ne döntsünk sohasem! A bajok megelőzésének ez a legjobb
módszere!

Az örömről
Az öröm kellemes érzelmi állapot. A baj az, hogy ritkán

lehet benne részünk. Ellentétes ikerpárja pedig, a bánat,
gyakran vendégeskedik nálunk – hívatlanul is. Egy pesz-

szimista bölcs is megállapította, hogy a bánat aránytalanul
több az ember életében, mint maga az édes öröm. Felvetődhet
bennünk az a kérdés, hogy ez az aránytalanság megfordítha-
tó-e. Vagyis módunkban állna-e több örömöt és kevesebb
bánatot látni, tapasztalni, mint amennyit az élet ezekből
nekünk juttat?

Az öröm nem jön létre magától, mint ahogy a bánat sem.
Van oka. Az öröm okát nem lehetne-e mesterségesen szaporí-
tani, a bánatét pedig korlátozni, hogy ezáltal több legyen az
örömünk, és kevesebb a bánatunk? – Úgy látszik, hogy nincs
hatalmunk alá vetve sem az öröm, sem a bánat. Nem paran-
csolhatjuk meg ugyanis senkinek sem, hogy örüljön, ha arra
nincsen oka, de nem tilthatjuk meg a bánkódást sem, ha annak
megvan az indítéka!

Azt mondhatnák sokan, hogy az örömszerzésnek sokféle
formája, lehetősége van. Ha az ilyeneket arra szólítanánk fel,
hogy soroljanak elő ezek közül néhányat, akkor ilyen „öröm-
forrásokra” hivatkoznának a legtöbben, mint például a bor, a
drogfogyasztás, az evés-ivás élvezete, különböző bűnök
gyakorlásának engedélyezése, s ezek közé tartozhatna például
a törvényes keretek közötti bosszúállás is. A sort lehetne
tovább folytatni, de mégsem tesszük. Az olyan „örömforrá-
sok”, amelyek a saját egészségünk tönkretételét okozzák,
vagy amelyek mások megnyomorításának az eszközei lehet-
nek, vagy amelyek a tisztességes munkától elvonnak, és bűnös
életvitelre kárhoztatnak bennünket, ugyanakkor a társadalom-
ra is különös terhet rónak, nem lehetnek az örömszerzés
eszközei, csak az álörömök, a bánat és a szenvedések forrásai!
Isten óvjon meg az ilyenektől bennünket!

Mégis csüggesztő lenne számunkra, ha az öröm ennyire
esetleges, ennyire független lenne tőlünk, az emberi akarattól.
Az igazi örömre az jellemző, hogy másoknak a tetszését, javát
keresi, másokat akar megvidámítani. De nem olcsó, kacagtató
adomákkal kívánja ezt megvalósítani. A maga helyén ugyan
ennek is megvan a létjogosultsága. Ám csak önzéstől mentes,
az önérdek teljes kizárásával lehet igazi örömöt szerezni. Az
álörömök után futók – amint láttuk – a maguk kedvteléseinek
esnek áldozatul, magukat és másokat is nyomorba döntve. Az
igazi örömök szolgáltatói nem jutnak-e ugyanerre a sorsra? –
vetődik fel a kérdés bennünk. Korántsem! Az öröm gerjeszti
az örömöt, és általában kölcsönös az örömszerzés. De ha vala-
ki nem tudja viszonozni ugyanazt, akkor az örömszerző
öröme azért határtalan, mert látja, hogy az örömöt a legjobb
helyre fektette be, és nem kárvallottnak érzi magát, hanem
boldognak. Az ilyen örömszerzés mindig csak gazdagít! Az
örömszerzésnek a legmagasabb rendű esete pedig az, amikor
valaki úgy okoz örömöt embertársának, hogy maga az
ismeretlenség leple alatt tartózkodik. Az ilyen örömszerző
nem kötelezi le embertársát a maga számára, véletlenül sem
alázza meg, nem teszi adós rabszolgájává! Ez az örömszerzés
művészete, s ebben kell gyakorolni magunkat!

A békességről
A békesség nagy kincs, de nagyon törékeny. Nem

vigyázunk rá kellőképpen. Csekélyke ok is elég ahhoz, hogy
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megszűnjön, hogy összetörjön. Viszont a háborúság, amely az
összetört békesség után mindjárt bekövetkezik, azt mutatja,
hogy a kettő között nincs szünet, nincs köztes állapot.
Békesség idején bontakozhat ki az élet, ilyenkor tervezünk,
építünk, ültetünk, szántunk, vetünk, kezünk munkájában
pedig gyönyörködhetünk. A családok létrejöttének,
növekedésének is csak a békeidő kedvez. Ellenben az élet
kiteljesedésének ez az áldásos korszaka, ha megszűnik, mivel
nincsen köztes állapot, azonnal minden pusztulni kezd.
Házaink a háborúban rögvest összeomlanak, felnőtt gyer-
mekeink gyilkos ütközetekben elhullnak, kicsinyeink pedig
árvaságra jutnak. Tehát amit felépítettünk, szemünk láttára
kárba vész! Az élet legnagyobb ellensége tehát a békétlenség,
más szóval a háború!

Hogy mennyire életellenes a háború, ezt talán a
legszemléletesebben mutatják a bibliai hadmentességi
törvények. Háború idején, amikor a hadkötelesek már
összegyűltek, az a férfi, aki házat épített, de még nem avatta
fel azt, hazamehetett, nehogy (halála esetén) másvalaki avas-
sa fel. Aki szőlőt ültetett, de még nem evett annak
gyümölcséből, szintén hazatérhetett, nehogy más vegye annak
hasznát. Ugyanúgy az is hazatérhetett, akinek volt menyass-
zonya, nehogy másvalaki vegye el azt. Ilyen kíméletes
törvényeket a modern kor nem ismer!

A békesség minden kisebb és nagyobb emberi közösség-
ben életfeltétel. Ha a békesség megromlik, elviselhetetlenné

válik az élet. Az indiánok, ha belefáradtak a háborúskodásba,
megtanácskozták a békefeltételeket, és a béke jeléül elásták a
harci bárdokat. Ez azonban nem elég, hiszen azokat ki is lehet
ásni. Ez számtalanszor meg is történhetett. Ezért az emberi
történelemben a háború hosszú és a béke rövid, aránytalan
váltakozásban, tehát felemás hullámzásban zajlik. Az európai
történelemben ismerünk 7, 15, 30 és 100 évig tartó háborúkat
is. A Biblia az ígért békekorszak megvalósulását nem a
fegyverek elásásában, hanem azoknak szerszámokká való
kovácsolásában jelöli meg. Ha a kardokból eke készül, akkor
kezd majd születni a béke. Ma még sok a működő és az
arzenálokban felhalmozott fegyver. Ha ezeket átépítgetik is,
nem szerszámok, hanem pusztítóbb erejű fegyverek készülnek
belőlük.

Ha a békesség kérdését csak világméreteiben vizs-
gáljuk, az egyes ember keze tehetetlenül hanyatlik le. Amint
az anyag vagy maga az emberi test is sok-sok millió atom-
ból, illetve sejtből épül fel, a békességnek is sok-sok
építőköve van. Minden jótett, minden okos gondolat a
békesség része. A fegyvergyártást addig nem lehet
megszüntetni, amíg a bűnös indulatokat magunkban el nem
fojtjuk. A békesség megvalósítása, őrzése, életben tartása
közös feladat. Érzéseinket, gondolatainkat és akaratunkat
egyaránt a béke szolgálatára kell felajánlani. Ha valaki
„csak” annyit tesz, hogy a békesség megrontásához semmi-
lyen vonatkozásban sem járul hozzá, akkor már a béke

hívének számít. Ha pedig a békesség érdekében
áldozathozatalra is képes, akkor úgy jár el, mint a virá-
got igazán szerető ember, nemcsak gyönyörködik a
szép kertben, hanem beáll a virágok közé, és gyomlál,
öntöz, karóz és kötöz. 

Hadd zárjam szavaimat Jézus Urunknak egyik
boldogmondásával: Boldogok, akik békét teremtenek,
mert ők Isten fiainak neveztetnek. 

A türelemről
Az emberi együttélés folyamatában sokszor

próbára tesszük egymás tűrőképességét. Ez szándékosan
és véletlenszerűen is történhet. Ha szándékos és kife-
jezetten rosszindulatú „kísérletezésről” van szó, akkor
azt zaklatásnak nevezzük. Ennek elviseléséhez kell a
legtöbb lelkierő. Nem mondhatja senki sem, hogy az
önkorlátozás, a visszavágás feltartóztatása csak
gyerekjáték. Ha ilyen létezne, akkor beteges
érzéketlenségről volna szó. Nem emberhez méltó azon-
ban a mások zaklatása. Az élet bőségesen gondoskodik
arról, hogy minél több terhet hordozzunk. Zaklatásokkal
ne zavarjuk egymás köreit!

Érnek bennünket kellemetlenségek irányítottság
nélkül is. A családon belül is keletkeznek olyan konflik-
tushelyzetek, amelyek próbának vetik alá
tűrőképességünket. Szomszédaink vagy munkatársaink
szeszélyeinek elhordozása azért messzemenően ajánlatos,
mert ők mindig közel vannak hozzánk, és örökös párbajt
kellene vívnunk velük, ha nem tudnánk magunkat
megfékezni. S így több energiát rabolnának el tőlünk, mint
amennyit a türelem gyakorlására kellene fordítanunk.

Mások hibáinak a látása is megnehezíti az együtt
munkálkodást. Ha csak zúgolódnánk miattuk, több bajt
zúdítanának ránk. Az ilyenekre fordított erő mégsem

4 Hirdesd az igét!

BECSÜLETHAMIS

TILTOTT

KORRUPT

TISZTELET
JÓ



veszhet kárba. Mert éppen a türelemtanúsítással nyerhetjük el
társaink bizalmát, és tehetjük őket barátainkká. A barátok
pedig esetenként segítségünkre lehetnek a bajban. Nem
kidobott, elfecsérelt energia tehát az, amit a mások iránti
megértés és tapintat gyakorlására fordítunk.

Személytelen dolgok is húzhatják az idegeinket, mint
például a várakozás, a sorállás, a hivatali szobák uralma, a ki-
csinyes és életidegen törvényeskedések. A járműveken tapasz-
talható tolongások, figyelmetlenségek, az utcai zaj, a közeli
üzemek folyamatos működtetésével járó ártalmak.

Ezeken túlmenően ránk nehezedik az örökös tanulás is,
amelyre a saját munkánk becsületes elvégzése miatt van szük-
ségünk. A közösségi – díjazatlan – szolgálatok, az élet for-
gatagában reánk háramló tennivalók is lekötik időnket és
erőnket. És ha ezeket zúgolódás és panasz nélkül, jó szívvel
végezzük, türelmeseknek bizonyulunk!

Ha azonban a türelmünk csak abban nyilvánul meg,
hogy nem panaszkodunk, minden erőnkkel leplezzük a belső
érzéseinket, magunkba fojtunk minden „kikívánkozó” érzést,
akkor a kellemetlenkedők sem veszik észre, hogy nehéz a
velük való együttélés. Szelíd mosollyal is ki lehet fejezni, ha
valamit helytelenítünk. – Sokan szokták mondani, hogy a
kíméletlen kitörések, a durva gesztusok oldják a bennük fel-
halmozódott feszültséget. Ebben van némi igazság. Azt azon-
ban nem veszik észre, vagy nem akarják meglátni, hogy a
„robbanások” másokban rombolást okoznak. A robbantásokat,
ha csak mód van rá, a tűzszerészek lakatlan területen végzik
el, hogy emberéletben kárt ne tegyenek. Gőzkazánokon
mindig elhelyeznek biztonsági szelepeket, hogy túlnyomás
esetén a nem kívánt feszültséget felszabadítsák. Ezek a hason-
latok csak segítenek a kérdés megértésében, de megoldást
mégsem nyújtanak. Az ember nem gép, hanem öntudatos lény.
Az önkorlátozásra tudatosan kell törekednünk, mégpedig úgy,
hogy az indulatainkat lokalizáljuk. Ha szem előtt tartjuk a
másik ember érzékenységét is, akkor elfogadjuk Jézus
tanítását: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” 

A szívességről
A szívesség apró cselekedetek összessége. Annyira

csekély szolgáltatások esnek a szívesség körébe, hogy ha
megköszönik, akkor vagy az a kedveskedő válasz, hogy
szívesen, vagy az, hogy szóra sem érdemes! Az ilyen tettekért
nem szoktunk pénzt kérni vagy adni. Általában a
figyelmességünk által vesszük észre a segítségnyújtás pil-
lanatát, és önként ajánlkozunk fel az ilyen szolgáltatásokra.
Nem számít tolakodásnak azonban az sem, ha engedély kérése
nélkül is cselekvésre szánjuk el magunkat. De nem számít
illetlenségnek az sem, ha szívességet kérünk valakitől vagy
valakiktől. Ha tekintélyes ember tesz valakivel szívességet,
nem számít rangon aluli cselekedetnek.

A szívesség alkalmi, eseti szolgáltatás. Felkészülni
nem kell rá, mert nem is lehet. De bárhol, bármikor szükség
lehet a szívesség gyakorlására. Külön időt nem kell szakí-
tani az ilyen szolgálatokra. De jártunkban-keltünkben
bármely élethelyzetben adódhat lehetőség erre. Sokszor egy
pillanatnál nem több, a segítésre fordítható idő. Ne gondo-
ljuk azonban, hogy az az egy másodpercig tartó mozdulat,
amellyel valakinek az elesését, vagy egy járműből való
kiesését megakadályoztuk, „szóra sem érdemes”! Az, akit

így megmentettünk, lehet egy családnak az eltartója is, lehet
egy olyan személy, akinek a munkája éppen az életmentés.
Így az a pillanat, az az egyetlen mozdulat felértékelődik.

Azt is látnunk kell, hogy ezeket az eseti szolgáltatásokat
nemcsak jó szívvel kell végeznünk, hanem az adott pillanat-
ban késlekedés nélkül. Nem lehet a szívességet elhalasztani,
nem lehet az elesésben és kieső félben levő embernek azt
mondani, hogy tartson ki még egy pillanatig, mindjárt megfo-
gom a kezét. Mindennek megvan a rendelt ideje, és minden
munka csak a rendelt időben lehet hasznos. Természetesen
szántani, vetni, aratni, házat építeni lehet a rendelt időn belül
holnap és holnapután is, de a szívességnek csak az adott pil-
lanatban van ideje!

Figyelemre méltó az is, hogy nemcsak én vagy mi
vagyunk arra „kárhoztatva”, hogy szívességet gyakoroljunk
mások iránt, hanem valamennyien kerülünk olyan helyzetbe,
hogy várjuk, esetleg kérjük is másoktól ezt a szolgáltatást.
Kölcsönösen kell gyakorolnunk a szívességet. Ha van szép és
igazán nemes emberi munka, akkor a szívesség gyakorlása
ezek közé tartozik.

A szív szavunk nemcsak a vérkeringést mozgató szervün-
ket jelenti, hanem érzelmi életünk központját is. Köztudott,
hogy a „szívünk” gyorsabban indít cselekvésre, mint az elménk,
amely fontolgat, mérlegel. Jó, hogy a szívünk nem latolgat,
hanem cselekszik. Ne vegyük el hát ezt a szabadságát, enged-
jük azonnal cselekedni! A szívesség gyors cselekvés!  

A jóságról
Az uralkodó, mély jellembeli tulajdonság sokszor

leolvasható az ember arcáról, a szeméről pedig különösen,
de olykor még a mozgásáról is. A lelki jelleg annyira uralma
alatt tartja a test-lélek embert, hogy külső képileg is formát
ad neki. A lélektanban nem járatos embernek is van vagy
lehet ilyen megfigyelése. Az „arcél” sok mindent elárulhat
az emberről. A tettetés „művészetét” ismerve mégis
óvatosnak kell lennünk, nehogy a ravaszság csapdájába
essünk.

A jóság is olyan tulajdonság, olyan belső érték és szép-
ség, amelyet külsőleg is lehet érzékelni. A jóság valódiságát a
bensőnk és külsőnk azonosításával lehet ellenőrizni, a kettőt
pedig a cselekedeteink hitelesítik. Nem mindenki jóságos, aki
annak tünteti fel magát, a cselekedetei azonban hamisíthatat-
lan arcképes igazolvány róla. Jézus is azt tanítja, hogy a
cselekedeteiről meg lehet ismerni az embert!

Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket szívesen be-
szereznének az emberek, ha lehetne. Ám olyanok is, amelyek
a szó legteljesebb értelmében hasznosak és dicséretesek,
mégsem kedveltek. Ilyen a jóságosság is. 

A jóságos ember nem kér, hanem mindig ad. Ebből
következik, hogy ez nem kedvelt tulajdonság, mert az
emberek nagy része – még a legtehetősebbek is! – inkább
kapni szeret, mint adni, ajándékozni! Az is különös, hogy a
jóság bár nem közkedvelt tulajdonság, az olyan embert, aki
ennek hírében áll, nem vetik meg, nem üldözik. Az ilyennek
nincsen szégyellnivalója. Ám mégis legyenek, akik adnak,
segítenek, áldozatot hoznak értünk, vagy olykor helyettünk!

Azt gondolhatják sokan, hogy a jóság a gazdagokra
szabott tulajdonság, netán kötelesség csupán. Nekik van miből
adni. Nem sínylik meg a „szent pazarlást”! A szegényeknek
nincsen feleslegük, nem tudnak jótékonykodni, adakozni. Ez
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az érvelés igaznak látszik. Ám a jóságot nem csupán pénz
vagy más anyagi javak által gyakorolhatjuk. Vannak jótettek
is. Ezek esetenként többet érnek, mint a pénz vagy az anya-
giak. Egy cserbenhagyott, balesetet szenvedett számára
elsősegélyt nyújtani vagy számára kérni többet ér összehason-
líthatatlanul, mint a pénz. Olykor még egy pohár víz is felbec-
sülhetetlen ajándék lehet.

Egyszer Jézus a templomban tanítványaival együtt a
persely közelében állt. A bőven adakozó gazdagokon
csodálkoztak a tanítványok. Amikor pedig egy özvegyasszony
két fillérjét a perselybe helyezte, Jézus okulás végett megje-
gyezte, hogy az özvegy többet adott a gazdagoknál, mert ő
nem a feleslegből adott. Nem lehet ürügy a kevés sem arra,
hogy a jót ne gyakoroljuk. Az ismert mondás szerint a sok
kicsi sokra megy. Ne becsülje le tehát senki a keveset, a ki-
csit, ezt Isten is megáldja, de a semmit nem! 

A hűségről
Sopron város címerében olvasható ez a latin szöveg:

Civitas Fidelissima, azaz a leghűségesebb város. A trianoni
békediktátum Ausztriához csatolandónak ítélte e várost, de
népszavazással úgy döntött, hogy nem szakad el édes
hazájától! A hűség egyik legszebb példája mind a mai napig ez
a város. – A fiatalon megözvegyült móábita Ruth az ugyan-
csak özvegységre jutott anyósát unszolásra sem hagyta el.
„Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok
meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Csak a
halál választ el engem tőled!” Szívet melengető bibliai példá-
ja a ragaszkodásnak, a családi kötelék elszakíthatatlanságának
ez a bájos eset.

Az egymáshoz tartozók kölcsönös ragaszkodását
nevezzük hűségnek. Talán nincsen fájdalmasabb érzés annál,
mint amely akkor hasít a szívbe, amikor a szövetségesi

viszonyban levők egyike megszegi
hűségfogadalmát, elpártol saját családjától, és
más útra tér! 

A különböző magazinok olvasóikat
közkedvelt témákkal, különféle hűtlenségi
esetekkel, perekkel szórakoztatják. Az úgy-
nevezett sztárok pedig gátlástalanul, szé-
gyenérzet nélkül tárják fel a hűséget megcsú-
foló, a hitvesi ágyat meggyalázó történeteiket.
A hűtlenséget az erények közé emelték.

Az erkölcsi törvények éppen olyan szi-
gorúak, mint a természeti törvények, ame-
lyeket megsérteni büntetlenül nem lehet. A baj
itt csak az, hogy az erkölcsi törvények
megszegésének sok az ártatlan kárvallottja. A
magukra maradt hitvestársak, az apa vagy anya
segítsége nélkül nevelt és gondviselt gyer-
mekek támasz és oltalom nélkül belevegyülnek
a hasonló helyzetű emberek tömegébe. Itt min-
den erényt és tiszta érzést sárba taposnak. A
józan belátásnak itt nincsenek követői!

Megfigyelhető, hogy az erkölcsi tisztasá-
got már a gyerekek is szégyellik. A bűnös élet-
folyamat elragadja az ártatlanokat, és sodorja
őket megállíthatatlanul, de nem tudják, hogy
hova. Reménytelennek látszik e folyamat
továbbterjedése elé gátat emelni. Mégis vissza
kell helyezni a hűséget az őt megillető trónra.

Az egyéni felelősséget a közösségi felelőtlenség nem függesz-
theti fel. A józanságot a téboly nem válthatja ki. A tisztaságot
pedig a szenny és a sár nem temetheti be. A hűség az élet
leglényege. Érvényességét a családban, a magán és közösségi
élet egész területén elismerni és érvényesíteni kell! A hűség
nem egyszeri hőstett, hanem folyamatos erőfeszítés a meg-
megújuló kísértések elhárítására. Hűséges az, aki ezt a küzdel-
met szívének utolsó dobbanásáig vívja! 

Ne higgye senki, hogy a meleg családi otthont pótolni
lehet egy jól berendezett és vezetett intézménnyel. Azt se
higgye senki, hogy a hűségeseknek nincsenek kísértéseik!
Az otthon melegét azonban szeretettel és egy akarattal
táplálni kell, a kísértésekben pedig erősnek lenni köte-
lesség! 

A szelídségről
A barátságos, nyugodt és engedékeny természetű

emberről mondjuk, hogy szelíd. De jelenségeket, tárgyakat is
felruházunk ilyen „lelkülettel”. A zordon Kárpátok mellett
ismerünk szelíd völgyeket és dombokat, és vannak kellemes,
nyugtató szelíd színek is. Számunkra a farkassal szemben
szelíd a bárány, ugyanígy a kedvesen turbékoló galamb is ide
sorolható.

Régebben olvastam egy középiskolások között végzett
kutatásról, amely szerint a fiatalok az erények sorából
kihúzták a szelídséget, mivel az a tehetetlen, gyenge
emberekre jellemző tulajdonság. Voltak olyan okoskodó
emberek, akik az erkölcsi értékeket (törvényeket) az adott kor
termékének tartották, s ezek képezik mindig a jelenre
vonatkozó és követendő értékeket. A fejlődés sohasem volt
egyenes vonalú, ezt abból tudjuk, hogy a nem változó
törvényekhez viszonyítjuk a fejlődés irányát. Az elhajlást, a
torzulást kell az érvényes törvényekhez igazítani, nem pedig
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A türelem erény, az erény kegyelem; mindkettőt összeteszed, 
egy nagyon szép arcot formál



új törvényekkel az elhajlásokat szentesíteni!
Mindenesetre a szelídség törlése az erények sorából iga-

zolja az elhajlást, és annak az „össznevelésnek” a romboló
hatását, amely a durvaságnak, kegyetlenségnek követel
elsőbbséget a szelídséggel szemben!

Bízunk abban, hogy akik most az erőszak oldalán állnak
még, felismerik, hogy az embernek eredendően a szelíd-
lelkűség irányában kell haladnia. A rombolás helyett az építést
kel feladatunkká tenni, a békétlenséggel szemben a meg-
békélés útjára kell lépni.

Napjaink vezető embereinek a barátságos, nyugodt és
engedékeny lelkülettel, tehát szelídséggel kellene végezniük
munkájukat. – Ez a visszatérés az egyenes útra nem történ-
het egyszerre, vezényszóra. De egyénileg elkezdheti bárki, s
annál jobb, ha még ma! Jézus ezt ajánlja: Tanuljátok meg
tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, így nyugalmat
találtok! A szelídségnek ő a legtökéletesebb példája.
Emberek és mozgalmak is megmutatták már, hogy az erőszak-
mentesség az egyedül járható út az egyén és a közösség
számára is. Akik ebben példát adtak, nem voltak félénk,
tehetetlen emberek. A farkasok között élő szelídek bátrabbak
a vicsorgó ordasoknál!

Az önmegtartóztatásról
Mindenkinek van olyan képessége, amellyel magát kor-

látozni, fegyelmezni tudja. De az önkorlátozás mértéke igen
különböző. Ha valaki vágyainak, terveinek érvényt akar
szerezni, akkor tapasztalja, hogy vannak külső
korlátok is, amelyek a szándékot, a meg-
valósítást akadá-lyozzák. Az erő, az idő, a pénz
hiánya sok más egyébbel együtt természetes
akadályoknak tekinthetők. Ezeket a korlátozó
tényezőket, ha nem is megnyugvással, de
kényszerűségből mégis elfogadjuk. Ezek tehát
különösebben nem teszik próbára
önfegyelmező képességünket. A belátás, a
képtelenség felismerése elnyugtat bennünket.

Vannak azonban olyan vágyak, viszony-
lag könnyen megvalósítható szándékok, ame-
lyek felett nem tudunk úrrá lenni. Ezeknek a
kielégítése vezet a szenvedélyek kialakulá-
sához. Amikor pedig valaki szenvedélybeteg
lesz, elveszíti uralmát önmaga felett, és a
szenvedély parancsnoksága alá, vagy inkább
annak fogságába esik. Sokan kárhoztatják a
bort, mert lerészegíti az embereket. De a bor
nem bánt senkit, az ember él mértéktelenül
vele, ennek a következménye az ún. függőség,
amely már az orvostudománynak is gondot
jelent. Így alakulnak ki az egyéb szenvedélyek
is, amelyeket visszafordítani már nem lehet
vagy nagyon nehéz, és már olyan sokba kerül,
hogy tönkremennek egész családok bele.

Önmegtartóztatással a vágyakat embri-
onális állapotukban le lehet győzni. A
szenvedélyek kifejlődését megakadá-
lyozhatjuk. Mark Twain híres amerikai író
számolt be arról, hogy húsz szenvedélyétől
úgy szabadult meg, hogy még a vágyak
kezdeti állapotában elfojtotta azokat. A
szenvedélyek rabságába került emberek

elkövetik azt a súlyos bűnt is, hogy a még szabadokat gyá-
vasággal vádolják, és kényszerítik őket, hogy kövessék
példájukat. A tapasztalatlan és könnyelmű-ségre hajló fiat-
alok olykor rokoni, olykor baráti csábításra lépnek a
„nagykorúságuk” bizonyításaként erre az ingo-ványos útra!

Indulataink felett is tanácsos és kell uralkodni. A bibli-
ai bölcs mondja, hogy a higgadt válasz elhárítja az indula-
tot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Tapasztalatok
tömege áll az ilyen népi bölcsesség mögött, mint: néha egy
szó egész háború. Munkások mondták egy portásról, ha vala-
ki ki akar vinni a kapun valamit, könnyen megteheti akkor,
ha előbb a portást felhergeli. Szavainkkal sok kárt, fájdalmat
okozhatunk egymásnak. A leggyakrabban használt mérgezett
nyíl a szó, a beszéd. Aki azt vallja, hogy ami a szívemen, az
a számon van, sokat vét embertársai ellen. Ezzel azonban
nemcsak az őszinteségének, hanem a tapintatlanságának is
tanújelét adja!

Az önkorlátozásnak nemcsak a nemi élet területén, a
féktelen tobzódás és szórakozás vonatkozásában vagy a
vagyonszerzésben van áldásos szerepe, hanem a testi-lelki élet
egyensúlyának megőrzésében, megtartásában, s abban, hogy
emberek lehessünk és maradhassunk az embertelenségek
között is, van felbecsülhetetlen értéke és haszna! Az önmeg-
tartóztató élet nem túlhaladott, nem szégyenletes életböl-
csesség és gyakorlat, hanem az emberhez egyedül méltó, a
közösségi lét tiszteletben tartásának, és elviselhetővé tételének
legáldásosabb eszköze!
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A keresztyén erényről:
„Az erény először is a helyes és a helytelen, a jó és a rossz közötti különb-
ség felismerése, másodszor arra való érzék, hogy elkötelezetten azt tegyük,

ami helyes, és kerüljük, ami rossz és helytelen.”

Patrick Hannon, Moral Decision Making – Dublin: Veritas, 2005. p. 31.


