
Történt egyszer, hogy…

„Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld.” 

(Mt 5,5)
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Ki szelíd?
 Aki nem izgatja fel magát a rossz láttán, és 
nem hagyja, hogy elragadják az indulatok.

 Képes arra, hogy uralja, féken tartsa 
reakcióit, különösen haragját, dühét.

Szelídségének azonban semmi köze a 
gyengeséghez vagy a félelemhez; és nem 
huny szemet a rossz felett.

A boldogságok között említett szelídséggel 
Jézus a provokáció egy új fajtáját indítványozza:

Tartsuk oda a másik arcunkat is, hogy 
tegyünk jót azzal, aki rosszat tesz nekünk…

Így lehet a rosszat
 a jóval legyőzni.

Már itt a földön boldog az, aki szelíd, 
mert  már  most  megtapasztalja, 
hogy meg tudja változtatni a világot 
maga  körül, elsősorban  kapcsolatai 
átformálásával.  Egy  olyan 
társadalomban,  ahol  sokszor  az 
erőszak,  az  arrogancia  és  az 
elnyomás uralkodik, az ilyen ember az 
„ellentmondás  jele”  lesz,  árad  belőle 
az igazság, a megértés, a tolerancia, 
a kedvesség, a mások iránti tisztelet.

Ahhoz, hogy élni tudjuk ezt az életigét, 
elég,  ha  megnézzük,  hogyan  élt 
Jézus. Ő azt mondta: „Tanuljatok tőlem, 
mert szelíd vagyok és alázatos szívű.”  
Tanításában  a  szelídséget  a  szeretet 
jellemzőjeként  mutatta  be.  Az  igazi 
szeretet  ugyanis,  amelyet  a  Szentlélek 
áraszt a szívünkbe,  „öröm, békesség, 
türelem,  kedvesség,  jóság,  hűség, 
szelídség, önuralom”.

Igen: aki szeret, 
nem idegeskedik, nem siet, 

nem sért meg másokat, 
nem szitkozódik.

Aki szeret, 
uralkodik magán, 

kedves, szelíd 
és türelmes.

„A jó 
mindig 

győztes”

Volt egy barátnőm, akivel több, mint egy 
éve nem álltam szóba. Összevesztünk. 
De  valami  azt  mondta,  hogy  tegyem 
meg  az  első  lépést  felé.  El  akartam 
ismerni a hibáimat, és elnézést akartam 
kérni  tőle,  ezért  elhatároztam,  hogy 
fölkeresem  őt.  Arra  gondoltam:  „Talán 
becsapja  az  ajtót,  de  akkor  is 
megpróbálom”.  Születés  napján 
megálltam az ajtaja előtt, becsöngettem, 

és  nagy  meglepetésemre  ezt  mondja 
nekem:  „Most  már  megint  barátnők 
vagyunk,  és  ez  a  legszebb  ajándék, 
amit kaptam!”

Carolina (Argentína)

egyet az almákból”. Valóban, volt két 
alma  a  kezemben,  egyik  nekem,  a 
másik  Stijnnek.  El  tudtam  volna 
szökni,  de  nem  tudom  miért,  ezt 
válaszoltam:  „Ha  éhes  vagy,  akkor 
miért ne? Én megosztom az almámat 
a  barátommal!”.  Meglátta  ezt  a 
jelenetet egy másik fiú, és arrogánsan 
közelítve  ezt  mondta:  „Add  ide  a 
másik  almát!”  Nem  tudom,  honnan 
jöttek  a  szavak,  de  szeretettel  ezt 
mondtam: „Nézd, egy almám maradt, 
hogy  a  barátommal  elfelezzem.  Ha 
akarod,  te  is  ugyanezt  teheted  a  te 
barátoddal”.  Az  első  fiú,  látva 
viselkedésemet, ezt mondta: „Jól van, 
visszaadom  az  almádat,  mert 
valójában  nincs  is  szükségem  rá”. 
Aztán elindultam vissza a két almával, 
és Stijnnel megettük azokat.
Az ízük különleges volt.

Tim (Belgium)

Házunkhoz  közel  van  egy  kosárlabda-
pálya.  Egyszer  arra  jártam  egyik 
barátommal,  Stijnnel.  Egyik  játékos,  aki 
sokkal magasabb mint én, megállított, és 
provokálóan  ezt  mondta  nekem:  „Adj 


