
Emberi kapcsolatok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Sámuel 25; Lukács 17:3-4; 23:34; 
Efézus 4:1-3; Jakab 5:16; 1Péter 3:9-12

„Amit akar tok azért, hogy az em be rek ti ve le tek cse le ked je nek, mind azt ti is úgy
cse le ked jé tek azok kal; mert ez a tör vény és a pró fé ták” (Mt 7:12).

Egy ta pasz talt vá ro si evan ge li zá tor rend sze re sen szer ve zett olyan elõ adá so kat,
ame lyek so rán be ve ze tõ ként a stressz ke ze lé sé vel fog lal ko zott. Egy sze rû kér -
dõ ívet osz tott ki a hall ga tók kö zött, ame lyen kér te, hogy so rol ja nak fel négy
vagy öt dol got, ami leg in kább stressz ha tás nak te szi ki õket. Se gí tõi a vá la szo -
kat fõbb ka te gó ri ák sze rint rend sze rez ték (egész ség, pénz, mun ka, kap cso la tok
stb.). Még mi e lõtt az ös  sze sí tést be fe jez ték vol na, az egyik mun ka társ ész re vet -
te, hogy az elõ adó már is elõ ké szí tett egy so ro zat írás ve tí tõ fó li át, ame lye ken el -
sõ szá mú té nye zõ ként a kap cso la to kat tün tet te fel. Ami kor meg kér dez ték, a lel -
kész el mond ta, hogy ta pasz ta la tai sze rint min de nütt ugyan az az ered mény: a fõ
stressz for rást a rossz em be ri kap cso la tok je len tik. 

Le gyen szó a há zas társ sal, gye re kek kel, fõ nök kel, mun ka tár sak kal, szom szé -
dok kal, ba rá tok kal vagy ép pen va la mely el len ség gel va ló prob lé má ról, úgy tû -
nik, hogy az em be rek bi zo nyul nak a leg fõbb stressz for rás nak. Vi szont ha kap -
cso la ta ink jók, az em be rek meg elé ge det té te het nek. Föld raj zi hely tõl és kul tú -
rá tól füg get le nül ez min dig és min de nütt igaz nak bi zo nyul. Az em be rek vagy
bol dog gá, vagy sze ren csét len né te szik egy mást.

A hé ten ép pen ezért fog lal ko zunk a kap cso la tok kal, és meg néz zük, hogy mit
mond a Bib lia er rõl a fon tos té má ról.
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SZELÍD ÉS ALÁZATOS

Va jon mi ért kö ti ös  sze Pál Ef 4:1-3 ver se i ben az alá za tot, a sze líd sé get és a
tü rel met a jó kap cso la tok kal és az egy ség gel? Idéz zünk fel em lé ke ket, ami -
kor az imén ti tu laj don sá gok ked ve zõ en ha tot tak kap cso la ta ink ra!

Ol vas suk el Sá mu el el sõ köny ve 25. fe je ze tét! Mit ta nul ha tunk Abigailtól és
Dá vid tól a ne héz, fe szült hely ze tek ben ta nú sí tan dó meg fe le lõ ma ga tar tás -
sal kap cso lat ban? 

Dá vid, Nábál és Abigail tör té ne te sok ta nul ság gal szol gál a jól mû kö dõ em be ri kap -
cso la tok ki ala kí tá sát il le tõ en. A dol gok ki me ne te le nagy mér ték ben at tól függ, ki-ki
ho gyan vi sel ke dik: fel sõbb ség gel, egyen lõ ként vagy sze rény ba rát ként, társ ként.  

Dá vid jo gos ké rés sel küld te ka to ná it Nábálhoz: Meg véd tük az em be re i det és az
ál la ta i dat; ezért ké rünk, te is adj ne künk va la mit, ami nem esik ne he zed re (lásd
1Sám 25:7-8). Nábálnak azon ban fo gal ma sem volt a ked ves ség rõl és a dip lo -
má ci ai ér zék rõl. Azt ol vas hat juk ró la, hogy go rom ba, go nosz em ber volt. Más
for dí tá sok sze rint ud va ri at lan, ke gyet len, dur va, becs te len, fa ra gat lan, bár do -
lat lan. Dá vid ka to nái elõtt bi zo nyo san így mu tat ko zott be. Ez zel szem ben fi -
gyel jük meg Dá vid kö ze le dé sét! No ha je len tõs ka to nai erõ vel bírt, üze ne te tisz -
te let tel jes, sõt sze rény volt. Nábálnak és egész ház nép ének hos  szú éle tet és jó
egész sé get kí vánt, ön ma gá ra pe dig így utalt: „a te fiad… Dá vid” (8. vers).

Abigailról azt ol vas hat juk a Bib li á ban, hogy ér tel mes, gyö nyö rû as  szony volt.
Fi gyel jük meg az õ vi sel ke dé sét is! Az éte lek bõ sé ges és gaz dag vá lasz té kát
küld te aján dék ba, rá adá sul õ ma ga si e tett ki en gesz tel ni Dá vi dot. Meg ha jolt
elõt te, ön ma gát Dá vid szol gá ló lá nyá nak ti tu lál va, Dá vi dot pe dig „uram”-nak
szó lít va, és úgy kér te bo csá na tát. Ar ra is em lé kez tet te a jö ven dõ ki rályt, hogy
Is ten em be re ként ke rül nie kell a fe les le ges vér on tást. Abigail ta pin ta tos és alá -
za tos fel lé pé se ha tá sá ra gyö ke re sen meg vál to zott Dá vid szán dé ka. Ál dot ta is
Is tent, hogy a jó íté lõ ké pes sé gû Abigailt küld te elé. Az is ten fé lõ as  szony ered -
mé nyes köz ben já rá sa sok ár tat lan em ber éle tét meg men tet te.

Kön  nyû (leg alább is több nyi re) ked ves nek len ni azok kal, aki ket sze re -
tünk, de mi a hely zet ak kor, ha va la kit ke vés bé ked ve lünk? Gon dol junk
most azok ra, akik kel nem tu dunk egyet ér te ni! Va jon õk ho gyan re a gál -
ná nak, ha sze ré nyen, sze lí den for dul nánk hoz zá juk?

31

január 16.
VASÁRNAP



JÓVAL FIZETNI A ROSSZÉRT

Mit akart az apos tol iga zá ból ki fe jez ni 1Pt 3:8-12 ver se i ben? Mi lyen köz -
vet len mó don al kal maz hat juk eze ket az el ve ket sa ját éle tünk ben? 

Jé zus ma ga sabb ra emel te a mér cét a „sze met sze mért” alap ál lás nál, ami kor kö -
ve tõ i nek meg hagy ta, hogy for dít sák oda a má sik ar cu kat is (Mt 5:38-39). Ez
ak kor for ra dal mi gon do lat nak szá mí tott – de szá mos kul tú rá ban és ha gyo mány
kö zött még ma is az. Saj ná la tos mó don a ke resz té nyek is csak rit kán fi zet nek
jó val a ros  szért. Jé zus ta ná csa azon ban tö ret le nül így hang zik: „ta nul já tok meg
tõ lem, hogy én sze líd és alá za tos szí vû va gyok” (Mt 11:29).

Egy kis gyer me kes há zas pár nak ko moly prob lé mái adód tak a szom szé da ik kal.
A szom szé dok több ször csú nyán meg rót ták a fi a tal szü lõ ket ami att, hogy gyer -
me ke ik szá má ra kü lön bö zõ já té ko kat he lyez tek el a sa ját kert jük ben, ame lye -
ken a ki csik ját szot tak. Ki fo gá sok kal él tek az ud var bi zo nyos ré szei mi att, és
han goz tat ták, hogy ez meg az men  nyi re za var ja õket. A fi a tal pár nak egy ál ta -
lán nem volt ínyé re a dur va és kel le met len hang nem, hi szen sem mi vel nem
hág ták át a jó szom széd ság sza bá lya it. Ami kor a gyü möl csös bõl le szü re tel ték
az al mát, a fi a tal as  szony el ha tá roz ta, hogy két tál ca friss al más bé lest visz át a
szom szé dok nak, akik öröm mel el is fo gad ták a sü te ményt. Egy sze rû ked ves sé -
ge so kat ja ví tott a kap cso la tu kon, va ló szí nû leg azért, mert a zsém be lõ dõ szom -
szé dok nem is gon dol ták, hogy így fog nak vi szo nyul ni hoz zá juk azok, aki ket
ad dig õk foly ton sze kí roz tak.  

Dá vid mi vel fi ze tett Sa ul nak, aki az éle té re tört (1Sám 24:4-6)? Mit árul ez
el a jel le mé rõl? Mi ért kel le ne ha son ló lel kü let tel vi sel tet nünk ne künk is,
ki vált képp, ha olyan em ber rel van gon dunk, aki va la mi lyen mó don szin -
tén „az Úr nak fel kent je”?

Sá mu el el sõ köny ve négy olyan ese tet je gyez fel, ami kor Dá vid ki fe jez te, hogy
er kölcs te len do log ke zet emel ni az Úr fel kent jé re. Több ször is adó dott vol na al -
kal ma bos  szút áll ni, õ még is in kább igye ke zett kö ze led ni a ki rály hoz és meg -
bo csá ta ni ne ki. Dá vid úgy dön tött, hogy az alá zat és az is ten fé lõ ma ga tar tás út -
ját vá laszt ja az zal az em ber rel szem ben, aki ki fe je zet ten go no szul bánt ve le. 

Va jon nem er re kel le ne mind an  nyi unk nak tö re ked ni, bár mi lyen hely zet ben is
va gyunk? 
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MEG BO CSÁ TÁS

Le het sé ges, hogy va la ki nek a hit éle te lát szó lag gaz dag és tar tal mas, ugyan ak -
kor ko moly prob lé mái van nak a kap cso la tok te rén. Gyak ran ke resz tez zük egy -
más út ját, ez tény, fáj dal mat okoz va még az egy há zon be lül is – sõt, ta lán fõ -
ként ott. Ép pen ezért an  nyi ra fon tos el sa já tí ta ni a meg bo csá tás mû vé sze tét. 

Men  nyi re tud juk si ker rel al kal maz ni Ef 4:32 ta ná csát az éle tünk ben? Ki -
nek kell meg bo csá ta nunk? Mi ért szol gál ja el sõ sor ban sa ját ja vun kat, ha
ké pe sek va gyunk ezt meg ten ni? 

Pszi cho ló gu sok, ta nács adók szak mai kö re i ben csak a leg utób bi évek ben kezd tek
nyi tot tab bá vál ni ar ra, hogy mi lyen fon to sak a lel ki el vek a men tá lis egész ség
szem pont já ból. Sok pszi cho ló gus és ta nács adó év ti ze de ken át csu pán a bûn tu dat
és a fé le lem fel szín alat ti for rá sá nak tar tot ta a val lást és a lel ki éle tet. Má ra azon -
ban so kan fel is mer ték az õszin te ke resz tény élet mód jó té kony ha tá sa it, és igye -
kez nek is hasz no sí ta ni eze ket. Újab ban el is me rik, hogy so kak nak se gí te nek kü -
lön fé le ér zel mi za va ro kat le gyõz ni olyan „te rá pi ák”, mint pl. az imád ság, a hit -
éle ti nap ló írás, fon tos bib lia szö ve gek me mo ri zá lá sa, va la mint a meg bo csá tás lép -
csõ fo kai. A meg bo csá tást olyan stra té gi ák kö zött tart ják szá mon, ame lyek ré vén
leg in kább meg nyu god hat az em ber, még ak kor is, ha az iga zi meg bo csá tás ké pes -
sé ge és a bûn bo csá nat csak Is ten tõl, az ál ta la át ala kí tott szív bõl jö het (Ez 36:26).

Mit ta ní ta nak még Mt 5:23-25; Lk 17:3-4; 23:34 ver sei a meg bo csá tás ról? 

Né ha úgy gon dol juk, hogy le he tet len ma ra dék ta la nul meg bo csá ta ni. Ám so ha
egyet len em ber sem jut hat el a fáj da lom nak és a meg aláz ta tás nak ar ra a fo ká -
ra, ahol Jé zus állt. A vi lág egye tem Te rem tõ jé vel és Ki rá lyá val igaz ság ta la nul
bán tak, mint ha meg foszt hat ták vol na rang já tól. Sa ját te remt mé nyei fe szí tet ték
ke reszt re. Õ azon ban a leg mé lyebb alá za tot ta nú sít va tö rõ dött ve lük, és kér te az
Atyát, hogy bo csás son meg ne kik. 

Elõ for dul, hogy em be rek ár ta nak egy más nak, de nem lát ják tisz tán, mek ko ra
fáj dal mat okoz nak. Más kor azért vi sel ked nek sér tõ en, mert szí vük mé lyén bi -
zony ta la nok vagy sze mé lyi ség za va rok kal küz de nek, és úgy akar nak meg köny  -
nyeb bül ni, hogy va la kit meg bán ta nak. Ho gyan se gít het a meg bo csá tás ban, ha
lá tom, mi lyen prob lé má val küzd a má sik em ber? Ho gyan jut ha tunk el a meg -
bo csá tá sig azok kal szem ben, akik szánt szán dék kal igye kez nek bán ta ni? 
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BŰNEINK MEGVALLÁSA EGYMÁSNAK

Ho gyan ma gya ráz zuk Ja kab ta ná csát, hogy vall juk meg bû ne in ket egy -
más nak (Jak 5:16)? Gon dol koz zunk el er rõl a vers rõl, és ar ról, ho gyan is
te het jük ezt meg adott hely ze te ink ben!

Ha vé tek a má sik em ber el len, be kell val la nom ne ki, mit kö vet tem el, hogy el -
nyer hes sem bo csá na tát, és így hely re áll jon a kap cso la tunk. A be is me rés azt is
jel zi, hogy kész va gyok fe le lõs sé get vál lal ni tet te mért, és bí zom, re mény ke dem
el fo ga dá sá ban, meg bo csá tás ban. A ne mes lel kû em ber Is ten ke gyel me ál tal
kész meg bo csá ta ni, füg get le nül az õt ért sé re lem nagy sá gá tól. 

Ja kab ta ná csá nak emel lett van egy má sod la gos ve tü le te is, ami nek erõs gyó gyí -
tó ha tá sa le het. Ha az em ber be vall ja bû ne it, té ve dé se it és vét ke it va la ki nek,
aki ben meg bí zik, ér zel mi té ren be kö vet ke zik a gyógy ulás. Ami kor egy õszin te
ke resz tény ba rá tunk elõtt vál lal ni tud juk, hogy nem va gyunk tö ké le te sek, köny  -
nyí tünk bû nünk ter hén. A köl csö nös be is me rés emel lett még a kap cso la tun kat
is mé lyí ti. Ha én meg bí zom a má sik ban és a má sik is meg bí zik ben nem, szo ro -
sab ban kö tõ dünk egy más hoz, ami ba rát sá gun kat õszin té vé és tar tós sá te szi. Va -
ló já ban a lel ki ta nács adás egész szak má ja ar ra az elv re épül, hogy a meg be szé -
lés, be szél ge tés jót tesz az em ber lel ké nek. Ter mé sze te sen lé tez nek kü lön fé le
men tá lis za va rok, ame lyek ese té ben szük sé ges az or vo si se gít ség, de sok fé le
nyo masz tó ér zés tõl meg sza ba dul ha tunk gyü le ke ze ti és kö zös sé gi szin ten is. Ez
kü lö nö sen igaz a meg rom lott em be ri kap cso la tok ál tal ki vál tott prob lé mák ra:
fél re ér té sek, rá gal ma zá sok, irigy ség, fél té keny ség stb. Ha meg fo gad juk Ja kab
ta ná csát, ez zel nem csak a lel ki ter hün kön kön  nyí tünk, ha nem ah hoz is új erõt
nye rünk, hogy vál toz tat ni tud junk ká ros vi sel ke dé si for má kon. 

Itt azért óva tos ság ra is kell in te ni! Igaz, hogy az em ber nagy meg kön  nyeb bü -
lést érez het, ha egy jó ba rát já nak be vall ja el kö ve tett bû ne it, ugyan ak kor azon -
ban se bez he tõ vé is vá lik. Meg van a koc ká za ta, hogy ba rá tunk to vább ad ja a bi -
zal mas in for má ci ót, ami min den érin tett nek egy for mán árt. A leg fon to sabb
azon ban, hogy vét ke in ket tel jes rész le tes ség gel be vall hat juk az Úr nak, és egé -
szen biz to sak le he tünk meg bo csá tá sá ban. Ol vas suk el 1Pt 5:7 ver sét! A tö ké le -
tes nek egy ál ta lán nem mond ha tó kap cso la tok bi zony ta lan sá got, sõt fé lel met és
ag go dal mat is ki vált hat nak. Má sok ta lán se gí te nek, de az iga zán biz tos se gít ség
Is ten tõl jön, aki kész min dig min den gon dun kat el ven ni. Va ló ban meg köny  -
nyeb bü lünk, ha ter he in ket az Õ ke zé be tes  szük le! 
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EGYMÁS ERŐSÍTÉSE

Ho gyan al kal maz hat juk sa ját éle tünk ben a kö vet ke zõ ver sek ta ní tá sát?
Róm 14:19; Ef 4:29; 1Thessz 5:11 Mi ért olyan fon tos ez nem csak ön ma -
gunk ra, ha nem má sok ra néz ve is? 

Pál azt ta ná csol ta az el sõ gyü le ke ze ti kö zös sé gek nek, hogy igye kez ze nek ele jét
ven ni a sze mé lyes kap cso la tok meg rom lá sá nak „Krisz tus tes té ben”. Szá mos prob -
lé ma ab ból fa kad, hogy em be rek becs mér lõ en be szél nek egy más ról, és en nek az
egész kö zös ség ká rát lát ja. Aki plety kál ko dik és má sok há ta mö gött be szél, az ál -
ta lá ban bel sõ prob lé mák kal küzd: ki sebb sé gi ér zé se van, vagy sze ret né, ha job ban
oda fi gyel né nek rá, eset leg ha ta lom ra, irá nyí tó sze rep re tör, vagy egyéb, bel sõ bi -
zony ta lan ság jel lem zi. Az ilyen em ber nek se gít ség re van szük sé ge ah hoz, hogy el
tud jon sza kad ni a lel ké ben dú ló harc ból fa ka dó, ár tal mas meg nyil vá nu lá sok tól.
Más részt vi szont, ha va la ki el tud ja fo gad ni ön ma gát, nem kap cso ló dik be a plety -
kál ko dás ba és má sok rá gal ma zá sá ba. Fon tos, hogy Krisz tus tes té nek tag jai érez -
zék, mi lyen ki vált ság az üd vös ség aján dé ka, ami ben ré sze sül nek (Zsolt 17:8; 1Pt
2:9)! Ha va la ki ez zel tisz tá ban van, ar ra tö rek szik, hogy má so kat is erõ sít sen, és a
kö zös fej lõ dé sért fá ra do zik. Bá to rí tó és el is me rõ sza vak, a dol gok po zi tív ol da lá -
nak ki eme lé se, alá zat és öröm te li alap ál lás – ez a meg fe le lõ mód ar ra, hogy a sze -
mé lyi ség prob lé má val küz dõ ket erõ sít sük. A se gít ség nyúj tás má sik mód ja, ha
igyek szünk hely re ál lí ta ni a kap cso la to kat. Jé zus úgy fo gal ma zott, hogy „Bol do gok
a bé kes ség re igye ke zõk: mert õk az Is ten fi a i nak mon dat nak” (Mt 5:9). Ja kab sze -
rint pe dig aki bé két te remt, az igaz ság gyü möl csét arat ja (Jak 3:18).

Mi ért igaz min den kap cso lat ra a Mt 7:12 ver sé ben meg fo gal ma zott gon do lat?

Ezt az el vet a tár sas kap cso la tok fel be csül he tet len ér té kû ék kö ve ként tart hat juk
szá mon. Sze re te ten ala pul, biz tos, egye te mes ér vé nyû és túl mu tat min den em be -
ri tör vé nyen. Ez az „arany sza bály” min den érin tett fél szá má ra elõ nyös. Egy kí -
nai föld mû ves ép pen a rizs föld jén dol go zott a te ra szos hegy ol da lon – ahon nan jó
ki lá tás nyílt a völgy re és a ten ger re –, ami kor meg lát ta, hogy szö kõ ár kö ze leg. A
ten ger vi ze vis  sza hú zó dott, csu pa szon hagy va az öböl nagy ré szét. Em be rünk
tud ta, hogy a víz pusz tí tó erõ vel tér majd vis  sza, és a völgy ben min dent el sö pör.
Azon nal eszé be ju tot tak a mé lyeb ben fek võ te rü le te ken dol go zó ba rá tai, ezért ha -
bo zás nél kül fel gyúj tot ta sa ját ül tet vé nyét. Ba rá tai si et ve in dul tak fel fe lé a tü zet
ol ta ni, és így meg me ne kül tek, ami kor a szö kõ ár le csa pott. Mind élet ben ma rad -
tak, mert se gí te ni akar tak egy más nak. A tör té net ta nul sá ga egy ér tel mû. 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ol vas suk el Ef 4:25-32 sza ka szát, és húz zuk alá a szí vünk re leg in kább ha tó
sza va kat! Gon dol koz zunk azon, hogy Is ten se gít sé gé vel mi min dent te he tünk
kap cso la ta ink ja ví tá sa ér de ké ben!

A kö vet ke zõk ben rész le te ket köz lünk ab ból a le vél bõl, amit El len White 1908-ban
írt egy lel kész nek: „Az az üze ne tem szá mod ra az Úr tól, hogy le gye nek sza va id
ked ve sek, tet te id pe dig sze lí dek. Na gyon ügyelj ma gad ra, mert haj la mos vagy a ri -
deg ség re, az erõ sza kos ság ra, és ar ra, hogy dur va dol go kat mondj… A ke mény ki -
fe je zé sek meg szo mo rít ják az Urat; a bo tor be széd ár tal mas. Tol má csol nom kell ne -
ked, hogy le gyen a be szé ded sze líd! Jól vá lo gasd meg sza va i dat! Ne en gedd, hogy
bár mi fé le dur va ság je lent kez zen be szé ded ben vagy gesztusaidban…

Meg lát szik majd jel le med egész sé ges sé gén, ki egyen sú lyo zott sá gán, ha na pon ta Jé -
zus ra fi gyelsz, tõ le ta nulsz. Eny híts a meg nyil vá nu lá sa i don, és ne légy el íté lõ! Ta -
nulj a nagy Ta ní tó tól! A ked ves, együtt ér zõ sza vak gyógy szer ként hat nak, és gyó -
gyít ják a csüg gedt em be rek lel két. Gyó gyí tó, csil la pí tó ere je van an nak, ha Is ten
Igé jé nek is me re tét a gya kor la ti élet ben is ka ma toz tat juk. A ke mény be széd nem
hasz nál sem ne ked, sem más nak” (El len G. White: Gospel Workers. 163–164. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Men  nyi re sze re tünk plety kál kod ni? Még ha mi ma gunk nem is tesz  -

szük, va jon má so kat szí ve sen meg hall ga tunk? Bi zo nyos ér te lem ben
mi ért ép pen olyan rossz ez is, mint ha mi ma gunk ter jesz te nénk rá -
gal ma kat? Mit te he tünk, hogy töb bé ne le gyünk ré sze sei an nak, ami
má sok nak nagy fáj dal mat okoz? 

2. Ne héz le het meg bo csá ta ni, kü lö nö sen ak kor, ha sú lyos sé re lem ért.
Ho gyan ta nul ha tunk meg azok nak is meg bo csá ta ni, akik nem kér -
nek er re, nem tö rõd nek ve le, hogy meg bo csá tunk-e ne kik vagy sem,
eset leg meg is vet nek ér te? Mi a fe le lõs sé günk ilyen ese tek ben? 

3. A csa lá don be lü li szó be li és fi zi kai erõ szak ren ge teg fáj dal mat okoz
egyes em be rek nek és cso por tok nak. Mi lyen le gyen a ke resz tény em -
ber hoz zá ál lá sa, ami vel meg elõz he ti ha son ló prob lé mák ki ala ku lá -
sát? Mit te gyünk, ill. ja va sol junk ak kor, ha a meg bo csá tás nem vál -
toz tat sem mit a bán tal ma zó ma ga tar tá sán? 

4. Gon dol junk je len élet kö rül mé nye ink re! Mi lyen lé pé sek kel ja vít hat -
nánk kap cso la ta in kon? Mi ért olyan fon tos az alá zat, a sze rény ség,
az Is ten irán ti bi za lom és a jó ra va ló tö rek vés eb ben a fo lya mat ban?
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PÉNTEK



A SZERETETRŐL

Ter mé sze te sen von zó dunk a szép, sze re tet tel jes, jó em be rek hez. Az
érett sze re tet azon ban tud ja azt is, ho gyan sze ret het jük azo kat, aki ket
ne héz sze ret ni, akik mint ha kép te le nek len né nek vi szo noz ni ked ves sé -
gün ket. Er re csak a men  nyei sze re tet ké pes. 

Nem ne héz sze ret ni azo kat, akik ra gyog nak – a vi lág gyé mánt jai. A
sze re tet iga zi pró bá ja az, ha azo kat is sze ret jük, akik olya nok, akár a
szén – a csi szo lat lan gyé mán tok, akik be pisz kol hat nak ben nün ket. Ha
en nek el le né re sze ret jük õket, sze re te tünk nyo má sa alatt õk is gyé mánt -
tá vál nak!

Né ha fáj dal mas a sze re tet, fõ ként, ha azt lát juk, hogy sze ret te ink ve szé -
lyes dol got tesz nek. Rá juk ki ál tunk: „Vi gyázz!” Meg ra gad juk, és
igyek szünk vis  sza rán ta ni õket egy biz ton sá go sabb hely re. Csak hogy
nem min dig hall gat nak ránk. Ki sza ba dít ják ma gu kat, nem tö rõd nek a
fi gyel mez te tés sel. Mi pe dig ott ál lunk, és el kell en ged nünk õket, hogy
a ma guk ká rán ta nul ják meg a lec két. Ha sze re te tünk áll ha ta tos, tárt ka -
rok kal vár juk vis  sza õket, ami kor vég re úgy dön te nek, elég a ve sze de -
lem bõl, ha za kell tér nem. És ha sze re te tünk igaz, nem azt vág juk a fe -
jük höz: „Én meg mond tam!” In kább ezt mond juk: „Most is sze ret lek!”
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