
V.

Meg fá rad va ke se rû ség tôl, ha rag tól

„Ügyel je tek ar ra, hogy sen ki se ha jol jon el Is ten ke gyel mé tôl,
hogy a ke se rû ség nek a gyö ke re fel nö ve ked ve kárt ne okoz zon,
és so ka kat meg ne fer tôz zön.” (Zsid 12,15) – Apos to li ké rés ez.
A Zsi dó le vél író ja fi gyel mez te ti a hí vô kö zös sé gi ta go kat,
az el sô gyü le ke zet ben élô ke resz tyé ne ket, hogy ne ke se -
reg je nek, mert ez a töb bi e ket is meg fer tôz he ti, sôt, ben -
nün ket is. Eb ben a fe je zet ben ép pen ezért a ke se rû sé get és
a ha ra got mint a fá radt ság lel ki okát vesszük gór csô alá.

Be ál lít a lel ki gon do zó hoz egy ala po san le so vá nyo dott, vé -
kony fi a tal asszony. A kö szö nés után rög tön meg kér de zi:

– Nem is mer meg?
A lel ki gon do zó ôszin tén be vall ja, hogy va ló ban nem

tud ja, ki hez van sze ren csé je.
– Nem cso dá lom – fe le li a fi a tal asszony. – Leg alább

húsz ki lót fogy tam leg utób bi ta lál ko zá sunk óta. Ugyan is
el ha gyott az a bi tang!…

A fér jé rôl be szélt, aki hût le nül ott hagy ta, még pe dig vá -
ran dó san. „Meg lé pett”, kül föld re ment; fe le sé ge pe dig itt -
ma radt, gyer me kük kel a szí ve alatt, meg le he tô sen ne héz
anya gi hely zet ben, ki lenc ven éves édes any já val. El ke se red -
ve mond ta, hogy be le be te ge dett, ko moly gyo mor fe kélyt
sze dett össze. Meg fog ják ope rál ni, de elôbb meg akar ja
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be szél ni, még is ho gyan le het ne bosszút áll ni a csi bész fér -
jen. Mit le het ne ten ni?

A lel ki gon do zó azt vá la szol ta:
– Tö ké le te sen meg ér tem, de nem ér tek egyet ma gá val.

A fe ké lyek ki mon dot tan lel ki be teg sé gek. Ha ezt a gyû lö -
le tet nem tud ja le ten ni, ak kor hi á ba ope rál ják meg és ve -
szik ki a fél gyom rát, a má sik fél gyom rá ba is ugyan azok az
ide gek vi szik a ke se rû sé get, és az is rö vi de sen fe ké lyes lesz!

Az asszony el kez dett sír ni, és azt kér dez te:
– Hát ak kor mit csi nál jak?
– Sza ba dul jon meg a bosszú szom já tól és a gyû lö le té tôl!

Ezt úgy te he ti meg, hogy itt és most le te szi az Úr elé.
Le tet te, be csü le te sen, sír va. Fel is mer te, hogy va ló ban

nagy vá la szút elé ke rült az éle te. Kér te Is ten Szent lel két,
hogy se gít sen le ten ni, el fe lej te ni, föl ol da ni gyû lö le tét,
mert ô egész sé ges gyer me ket sze ret ne szül ni, és mi len ne
az édes any já val, ha ôt be te gen le szá za lé kol nák, ta lán meg
is hal na.

Ha lá los ko moly do log ról van itt szó! Élet rôl és örök
élet rôl. És ez nem ke gyes frá zis! Be le le het pusz tul ni. Vagy
gyû lö lök vagy meg bé kü lök. A „ke se rû ség gyö ke ré re” na -
gyon kell vi gyáz ni.

Le ír tam tíz pont ban se bez he tô sé gi pró bá in kat, ame lyek mi -
att gyû lö let, ke se rû ség tá mad hat ben nünk. Gon dol juk eze -
ket vé gig:

1. Ho gyan vi se lem a mel lô zést?
2. El vi se lem-e az iró ni át, a csip ke lô dést?
3. Mit ér zek, ha tré fál koz nak fe let tem, ve lem?
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4. Ho gyan vi se lem el az ug ra tást és az igaz ság ta lan sá -
got? (Mind egy, hogy az-e vagy nem, de én an nak ér -
zem.)

5. Ho gyan tû röm a sér té se ket? Ha aka rat lan, ha szán -
dé kos?

6. Mi ként vi se lem el, ha úgy ér zem, hogy va la ki sem -
mi be vesz? És ha meg sér ti em be ri mél tó sá go mat?

7. Mit ér zek, ha le ke zel nek, ha fö lé nye sen vál lon ve re -
get nek?

8. Mit te szek, ha va la ki fenn hé já zó an vi sel ke dik ve lem?
Ô fent, én lent.

9. Mi ként tû röm, ha ki ne vet nek; szem tôl szem be, vagy
a há tam mö gött, de tu dok ró la?

10. Ho gyan re a gá lok mind ezek re? Ha son lót, ha son ló -
val? Ál lan dó ví vó ál lás ban va gyok? Ha ô szúr, én
vissza szú rok? Ag resszi ó val?

Tud juk, hogy két fé le düh lé te zik: me leg és hi deg. Ha va la -
ki rám rob ban, ak kor én vissza rob ba nok – ez a me leg düh.
Van nak, akik lát szó lag fe gyel me zet tek, össze szo rít ják a fo -
gu kat, de be lül iszo nya to san dü hö sek, csak ép pen le nye lik:
ez a hi deg düh, ami kor va la ki be fe lé rob ban. A má sik azt
hi szi, mi cso da fe gyel me zett, hogy tû ri – de hogy! Csak be -
fe lé nyel te és be fa gyasz tot ta a dü hét, akár mi kor ki le het
en ged ni. Ez az el tett, je gelt düh.

Min den düh mel lé „tar to zik” tes ti-lel ki – pszi cho szo -
ma ti kus – köl csön ha tás. Még a nyelv is ki fe je zi; pél dá ul
ilyen a vak düh, ami kor az em ber el va kul tan már csak a ma -
ga vélt iga zát lát ja és azt üvöl tö zi. Van, ami kor iz zó gyû lö -
let vesz erôt az em be ren – és va ló ban ég ni kezd a gyom ra.
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