
· .. és igy állandóa,n rossz lelkiismerettel élek, mert sohasem
tudom elvégezni, amit magam elé tűztem. Szeretném helyemet meg
állani munkámban, szeretném. magamat továbbművelni, szeretnék
a sportban eredménsieket elérni, szerétnék valami ,idegen nyelvet
tanulni, kellenel hogyafeleségemnek is segítsek valamit a ház
iartdsi munkákbon; ezeretnék a gyerekeimmel játszani, a bará
taimat sem akarom elhanJJagolni, énekkarba is jártam azelőtt,
túristáskodtam is. ll'iinél többet csinálok, annál inkább az (Nt é1"·
zésem, hogy még sokkal többet kellene tennem.

Lelkiállapotom részben alkati
eredetű, és így nem lehet, de
nem is kell alapvető változtatá
sokat eszközöini rajta, - ,a rész
ben szerzett, vagyis hibás neve
léssel és önneveléasel alakult
ilvenné, tehát ugyanazon eszkö
zökkel korrigálható is, annyira,
amennyire.

Vannak természettől passzív
emberek. Mindenbe belenyug
szanak, míndent elfogadnak,
mert "úgysem lehet változtatni
rajta". Mindennel és mindenki
vel szemben bizalmatlanok, fő

leg önmagukkal szemben. Min
dentől félnek, nincs vállalkozó
kedvük, és ha nagynéha belefog
nak valamibe, annyira bátorta
Ianok, hogy végül is valóban
nem sikerül vállalkozásuk. Las
san ab ba is hagynak mindent és
lethargiába süllyednek. Az ön al
kati adottsáaaí nyilván nem
ilyenek.

És vannak természettől "rá'
menös" emberek. Az élet külön
félf; formáit jónak, vagy rOSSz..
nak itélik, és azonnal indítást
is éreznek, hOi"Y a jót megsze
rezZék, érvényesülni sogítsék, a
rosszat javítsák, esökkentsék,
irtsák. Minden érdekli őket,
mindenre vállalkoznak, bátran
és gyorsan belefognak a dolgok
ba, és mivel sikereik vannak,
egyre ~yorsabban,és egyre több
félébe. Ugy látszík ön inkább
ezek közé tartozik. Adjon érte
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hálát az Istennek, mert az a sze
rencsésebb alkat; sok alkalmat
rejt magában az önfegyelemre,
de sok csalódáara és szenvedés
re való lehetőséget is.

Az aktiv embereket az indítja
cselekvésre, hogy értékeket lát
nak maguk előtt, - anyagi, gya
korlati, erkölcsi, vallási értéke
ket, melyeket meg akarnak sze
rezní. Csak úgy érzik érdemes
nek az életet. Már mostr az em
ber erői korlátoltak. és "egyik
dolog ellensége a másiknak."
Egy-egy újabb érték megszerzé
se sokszor csak más meglevő ér
tékek feláldozásával lehetsége-B.
Ha valaki kényelmesen akar
utazni, odaadja pénzét a hordár
nak, ha meg akarja tartani pén
zét, fel kell áldoznia kenvelmét.
Ha valaki nyelveket akar ta
nulni, le kell mondania néhány
baráti összejövetelről, játékról,
kírándulásról, korai lefekvésről,

stb. egy sereg olyan dologról,
amely talán nagy érték pl. e,gy
kamasz fiúnak, de amit köny
nyedén dob oda olyan ember,
aki felfogta, mekkora érték egy
idegen nyelv birása. Az értékek
nek van egy hierarchiájuk:

'vannak magasabb és alacso
nyabbrendű értékek. Egyszer
nagyon komolyan meg kell csi
nálnia 'az embernek a maga ér
tékskáláját és azontul minél
gyak~abban és minél keményeb
ben kell r&videálI).ia 'letét a



megállapított értékelés realiz"lá
sa szerupontjáből.

Az érett embernek döntenie
kell: melyiket akarom. Néha
éles a választás: egészen vagy
vagy jellegű. Mi 8 nagyobb ér
ték szememben: jellemes, egye
nes, kötelességteljesítő embernek
lenni, vagy könnyedén átsik
Jnni a kötelességteljesítés, tiss
tesség, becsületesség kívánalmai
felett és a szőrakosás, a könnvű

sikerek útját választani. De bár
melyiket választjuk, ne akarjuk
aztán a másiknak előnyeit is.

Akinek legfontosabb az, hogy
jól e,g-yék-igyék, azt tegye, ami
jólesik, ne tartozzék senkinek
számolni idejéről, pénséről,stb.,
annak célszerűbb, ha nem ala
pít családot, akkor marad ide
je sportra. énekkart-a, nyelvta
nulásra, mindenre. De. akinek az
a fontos, hogy legyen valakije,
kivel egy a szíve dobbanása, aki
pici gyerekeit a térdén alsar-ia
lovagoltatní, aki Isten rendelé
se szerint be akar iUeszkedni az
emberi társadalomba, mint az
Életet továbbvivő csira, az vá
lassza a családi életet, minden
terhével. munkájával, szegény
ségével. és ne panaszolja fel,
hogy agglegény kellegájának
van motoresőnakja, neki meg
nincsen.

Néha nem ennyire élHs a vá
lasztás, és inkább csak az érté-

kek ősszehangelása eztik!!égel!l.
Lehet valaki jó családapa, amel
lett sportolhat is, muzsíkálhat Ül
és lehet még egy-két kedves fog
lalkezása. Persze tudnia kell,
hogy mindez csak bizonvos
ig-ényleszál1ításs.al lehetséges.
Most már a fiaival fog sportol
ni, a leányaival muzsíkální, és
családostul túristáskodní,

Idővel az ember ráébred arra,
hogy a magasabbrendű értékek
keresése közben szinte magától
szűnik meg az alacsonyabbrendű

értékek fontossága, és hogy az
erkölcsi értékek birtoklása mi
lyen mindenekfelettvaló - bár
csendes - boldogságot ad, és
ezt nem cserélné el semmivel e
világon.

Hátha még eR"yszer átéljük
azt is, amit az úr Jézus mon
dott: "Sokban szoreoskodol, pe
dig csak egy a szükséees" és:
hogyha. ezt az egy szükségeset
keressük, fi "többi hozzáadatik"!
Ha egYSZBr átéli valaki, hogya
legnagyobb érték igazán az Is
ten gyermekének lenni, és ezt
keresi miridenben és minden
előtt, akkor eg-yrészt nazyon sok
mindenféle elveszti addigi érté
két, fontosságát, másrészt sok
mindenhez erőaítést és bátorí;
tást kapunk, amihez eddig nem
mertünk hozzáfogni. A sikert
pedig letesszük Isten kezébe. F.
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