
Útravaló elmélkedés januárra

A boldog élet titka

Megszokott dolog, hogy szilveszter táján boldog új 
évet kíván egymásnak boldog-boldogtalan. De tud-

juk-e, hogyan lehet boldogan élni? Hosszú életem 
tapasztalata szerint négy szóba sűríthetném:

HITTEL:
Ezt nemcsak én állítom, hanem gyakran elhangzik a 
világban is: „Jó annak, aki hinni tud!…” Hittel olyan 
próbákat tudunk kiállni, amelyeket anélkül nem le-

hetne. A hit a három dimenzióban élő ember negye-

dik dimenziója. Úgy lehet belekapaszkodni, mint a 
kisgyermeknek apja vagy édesanyja kezébe. Botlik, 
de nem esik el, és ha elesik, fel tud állni.

HŰSÉGGEL:
Különös, de az Újszövetség eredeti nyelvén, görögül 
a hit és a hűség szó majdnem teljesen azonos. De 
a statisztika is azt mutatja, hogy a hívő ember hűsé-

gesebb a párjához, barátjához, népéhez, hazájához, 
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mint az Isten nélkül élő. Mélyebb a ragaszkodásuk, 
mert transzcendens töltésű emberek, világfölötti bel-
ső tartalmú, tartású emberek. Hű az emberekhez, 
még szűkebb és tágabb környezetéhez is. Egyszer 
egy pompás rózsakertet gondozó embertől meg-

kérdeztem, mitől olyan szépek a virágai. Ezt felelte: 
„Mert szeretem őket és hűségesen gondozom”.

HUMORRAL:
Az élet sója a humor és a derű. Kissé rázós, de el-
mondom. Egy hivatalban egy humortalan, mindig 
mogorva, olykor kiabáló főnök „uralkodott”. Egy al-
kalommal az egyik jó humorú tisztviselő megjegyez-
te: „Szuperszónikus maga, kedves főnök.” Az kihúzta 
magát, és megkérdezte a beosztottját, hogy ezt ho-

gyan érti. Az azt válaszolta: „Hogy maga a szuper, 
de nekünk szóni kuss!” Nagy nevetés támadt, úgy-

hogy végül a főnök is velük nevetett. És hosszú időre 
megváltozott. Egy édesanya elmondta egyszer: „Ha 
nálunk feszült a helyzet, a fiam elmondja a legújabb 
vicceket, végül a férjem is anekdotázni kezd.” – És 
még egy apró megjegyzés: a humor sohasem lehet 
gunyoros, vagy éppen bántó, mert akkor már nem 
humor.
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HALLGATÁSSAL:
Tudnunk kell elhallgatni és meghallgatni. A lélektan 
tudósai azt állítják, hogy egy órai figyelmes odahall-
gatás vagy valakinek meghallgatása több lelki ener-
giát fogyaszt, mint egy órányi beszéd. Talán ezért 
beszélünk többet ahelyett, hogy meghallgatnánk va-

lakit. Manapság, amikor majdnem mindene megvan 
az embernek, egyedül embere nincs. Kincset ér, aki 
meg tudja hallgatni a másikat, és nem vág azonnal a 
szavába: „Az semmi, ezt hallgasd meg” – és mondja, 
mondja a magáét.

Tanuljunk hallgatni: a természetben, olykor a csa-

ládban is. Kevesebb válás volna, ha ez sikerülne.

A boldog élet titka: hittel, hűséggel, humorral és a 
hallgatással élni. Négy H! Nem nehéz megjegyezni. 
Természetesen van más is, ami a boldogsághoz kell 
vagy kellene, de arról majd legközelebb szólunk.
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Január

Így éld boldogan az életet!

1.

Boldog akarsz lenni? Tisztogasd meg a szí-
vedet, és boldog leszel, lehetsz, mert meg-

tisztulva meg fogod látni Istent! Jöjj Jézus-

hoz, és tisztítsd meg az életedet, ha látni 
akarsz!

2.

Gondoljuk végig egyszer egy hónapunkat, 
dehogy egy hónapunkat, csak egyetlen 
napunkat: amikor szóltunk, tettünk, csele-

kedtünk, intézkedtünk, vagy beszéltünk va-

lakivel – eszünkbe jutott egyáltalában ez a 
név, hogy Isten, Jézus Krisztus, vagy Isten 

nevében, Jézus dicsőségére?…
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