A célom nem a siker, vagy a vagyon. Sőt, tarts eretneknek, de még csak nem is az üdvösség.
Hanem az, hogy boldoggá tegyem Istent.
A jósághoz különböző korokban különböző motivációkra volt szüksége az embereknek. Volt, amikor a
büntetéstől való félelem1 és volt, amikor a halál utáni sors miatti aggodalom2 sarkallta az adott kor emberét
arra, hogy Istennek kedves módon éljen.
De elérkezett az idő, hogy Isten szeretetében továbblépve, már ne a büntetés, vagy a jutalom, hanem a
Belé vetett bizalom és az iránta érzett szeretet miatt és által legyünk jók.3 Ideje, hogy az istenfélelem szó
jelentése kikristályosodjon végre és megértsük, hogy az nem a félelmet, hanem valójában az iránta való
odaadást jelenti.4
Aki nem ért egyet ezzel, az mondhatja, hogy „de hát Jézus azt várja tőlünk, hogy törekedjünk az
üdvösségre”.5 Ez igaz is. De elárulok egy titkot: Amikor boldoggá teszed Istent, akkor te épp afelé törekszel.6
Csak éppen nem magadért teszed és ez így még sokkal szebb is.7 Hihetetlenül felszabadító érzés, amikor nem
a saját boldogulásod reményében cselekszel helyesen, hanem kizárólag azért, hogy Neki kedveskedj és
ezáltal éld meg Vele az egységet.8
És olyan könnyű mosolyt csalni az Ő arcára. Csupán be kell tartanunk azt, amit kért tőlünk. Ez pedig nem
más, mint hogy szeressük egymást.9 Ugye milyen egyszerű? És ugye milyen piszok nehéz néha?
Légy a cinkostársam! Egyik nap, amikor felkelsz, határozd el, hogy ez lesz az a nap, amikor
megörvendezteted Őt. Segíts valakin10, ajándékozz meg, vagy csak lepj meg egy mosollyal valakit.11 Legyél
aznap kedves mindenkivel és bocsáss meg mindent12, próbálj szeretetet érezni mindenki iránt, aki csak
szembejön, vagy aki az eszedbe jut.13 Ezután pedig csak figyelj. És a nehéz nap vége felé meglátod, egy
napsugárban rád kacsint majd.14
1

Mózes második könyve, 20. fejezet, 5/b vers: Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken
át, ha gyűlölnek engem.
2
Dániel könyve, 12. fejezet, 2. vers: Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök
életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
3
Márk evangéliuma, 12. fejezet, 30. vers: és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből és teljes erődből!”
4
Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 5. vers: akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.
5
János evangéliuma, 3. fejezet, 15. vers: hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.
6
Hóseás könyve, 6. fejezet, 6. vers: Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
7
Márk evangéliuma, 16. fejezet, 25.vers: Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét
énértem, megtalálja azt.
8
János evangéliuma, 17. fejezet, 21. vers: hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
9
János evangéliuma, 15. fejezet, 17. vers: Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
10
János első levele, 3. fejezet, 17. vers: Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved,
és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete?
11
Példabeszédek könyve, 22. fejezet, 1. vers: Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a
kedvesség jobb.
12
Levél a kolosséiakhoz, 3. fejezet, 13. vers: Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
13
Római levél, 13. fejezet, 8. vers: Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki
felebarátját szereti, teljesítette a törvényt.
14
Malakiás könyve, 3. fejezet, 30. vers: De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és
sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.

