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Sokszor meg vagyunk győződve arról, hogy az életünk
jobb lesz, ha megházasodunk, ha megszületik az első 
gyermekünk vagy ha megszületik a második. Aztán meg azért
vagyunk frusztráltak, mert a gyermekek még túl kicsik ehhez
vagy ahhoz, és azt gondoljuk, hogy a dolgok jobban mennek
majd, ha felnőnek. Folytatásként kamaszkori viselkedésük miatt
vagyunk elkeseredettek. Reméljük, hogy boldogabbak leszünk,
ha majd ezen a korszakon túljutnak…

Telnek-múlnak az évek, s azt gondoljuk, hogy jobb lesz
az életünk, ha végre kocsit cserélünk, ha új munkahelyet kap a
társunk, ha csodálatos nyaralásaink lesznek, ha majd nyugdíja-
sok leszünk, és nem kell dolgozni… Feltételekhez kötjük
boldogságunkat: ha …, ha …

De ha most nem kezdünk el boldog és teljes életet élni,
akkor mikor? Mindig lesznek különböző nehézségeink! Legjobb
ezt elfogadni, és elhatározni, hogy éppen nehézségeink közepette
leszünk boldogok. A boldogság ugyanis nem a külső
körülményektől függ, és nem a gondmentes állapot a boldogság,
mert olyan nincs!

Alfred Souza mondta: Sokáig abban a hitben éltem,
hogy a valódi, igazi életem még csak most fog elkezdődni, de az
ehhez vezető úton mindig voltak megoldásra váró akadályok: a
gúnyos meg nem értettség, időigényes tennivalók, még nem tör-
lesztett kölcsönök. Majd aztán kezdődik a valódi élet! Végül
megértettem, hogy ezek az „akadályok” a Valódi Élet!

Ha ily módon elfogadjuk a dolgokat, segít megérteni,
hogy nincs egyetlen olyan módszer sem, ami a boldogsághoz
elvezet. Jézus nem azt mondja: ti szegények, majd akkor lesztek
boldogok, ha gazdaggá váltok és mindenetek meglesz. Nem
mondja, hogy ne sírjatok, mert a síró ember nem lehet boldog.
Nem a külső körülmények függvénye a boldogság, hanem belül-
ről fakad, a hit gyümölcseként terem! Nem a körülményeim
megváltozása tesz majd valamikor boldoggá, hanem ha meg-
találtam az Élet forrását, az Úr Jézus Krisztust, Aki azt mondta:
„Én vagyok az út, az igazság és az (boldog) élet, senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14, 6).

Így már nem kell görcsösen várjuk a péntek estét, az
autócserét, a házvásárlást. Sem a tavaszt, a nyarat, az őszt vagy a
telet, sem az élet végét. Hanem döntsük el magunkban, hogy
nincs az életben jobb pillanat a boldogsághoz, mint épp ez a 
pillanat. Az életöröm és a boldogság nem úti célok, hanem maga
az utazás!

Kedves Olvasó! Az eddig elmondottakat alátámasz-
tandó meghívlak egy rövid játékra. Próbálj felelni a következő

kérdésekre: Sorold fel a világ öt leggazdagabb emberét! Sorold
fel a világ öt legutóbbi szépségkirálynőjét! Sorolj fel tíz Nobel
díjast! Nos, hogy megy? Rosszul? Ne aggódj! Senki sem 
emlékszik a tegnap legnagyobbjaira! A tapsviharok elmúlnak, 
a trófeák beporosodnak, a győzteseket elfelejtjük.

Most ezekre a kérdésekre felelj: Sorolj fel három jó
tanárt, akik segítettek neked azzá lenni, aki lettél! Sorolj fel
három barátot, akik a nehéz időkben melletted álltak! Mondj
olyan embert, aki éreztette veled, hogy különleges vagy! Sorolj
fel öt embert, akikkel szívesen töltöd az idődet!  Ugye, hogy 
jobban megy! Azok az emberek, akik életünket különlegessé
teszik nem feltétlenül a leggazdagabbak, vagy a legnagyobb
díjak nyertesei. Viszont aggódnak értünk, törődnek velünk,
szeretnek minket. 

Törpengj el egy pillanatra azon, milyen rövid az élet! 
Te hogyan szeretnéd ezt a rövid életet boldogsággal megtölteni?
Valószínűleg nem vagyunk a nagy és közismert hírességek
egyike, de Istennek Krisztus által megváltott gyermekei

vagyunk! Ez ad célt és értelmet az életünknek!

Néhány évvel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon
kilenc atléta (akik mind mentálisan vagy fizikailag sérültek),
felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés 
felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol - bár nem mindenki
a lábain futva -, de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem
reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú 
elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett
sírni. A többi nyolc versenyző is hallotta a sírást, lelassított és
hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult…
Mindegyikük. Az egyik Dawn-kóros leány leült mellé, 
megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán
mind a kilencen összekapaszkodtak és együtt sétáltak át a
célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig 
tapsoltak…

A legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott
győzelem! Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez
segíteni. Akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.
Ez a boldogság.

Egy gyertya nem veszít semmit, ha lángjával 

meggyújt egy másikat!

Jó ezt néha átgondolni. Gyakran túlságosan elmerülünk
abban, amit csinálunk, és közben elfelejtjük, miért is csináljuk…
Hajszoljuk a boldogságot, s közben az ott kínálkozik minden nap
előttünk álló lehetőségként.

Sz-S.G.

K i K  a b o l d o g o K ?

Jézus Krisztus mondja:
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle 
rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges 
a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”

(Máté ev. 5, 1-12)


