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Vegyük nagyító alá. 

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 

„Állhatatosság”. Így fordítható a 
jelentésekben gazdag görög szó, 
de a türelmet, a kitartást, a 
szembeszegülést és a bizalmat 
is értjük alatta. 
 
Az állhatatosság szükséges és 
elengedhetetlen, amikor 
szenvedünk, amikor kísértésnek 
vagyunk kitéve, amikor 
elbizonytalanodunk, amikor hat 
ránk a világ csábítása, vagy 
amikor üldöztetés ér. 

Gondolom, voltál te is ilyen 
helyzetben, és már tapasztaltad, 
hogy állhatatosság nélkül 
összeroppantál volna. Talán el is 
buktál. Lehet, hogy most is 
hasonlóan fájdalmas helyzetben 
élsz. 
 
Vajon mit tehetsz? 
Szedd össze magad és tarts ki, légy 
állhatatos! 
 
Kétféle embertípusról beszélhetünk. 
Azokról, akik érzik a hívást, hogy 
igazi keresztények legyenek, de ez 
a hívás úgy hullik lelkükbe, mint a 
mag a köves talajba. Lelkesedésük 
szalmaláng, nem marad belıle 
semmi. 
Mások meg úgy fogadják be a 
hívást, mint jó föld a magot. És a 
keresztény élet kicsírázik, 
növekszik, legyızi a nehézségeket, 
ellenáll a viharoknak. 

Természetesen, ha te is állhatatos 
akarsz lenni, nem elég a magad 
erejére támaszkodni. 
Isten segítségére van szükséged. 
 
Aki szeret, az valóban állhatatos tud 
maradni. A szeretet nem ismer 
akadályt, nem ismer nehézséget, 
nem az áldozatot nézi. Az 
állhatatosság a megpróbált szeretet 
maga. 
 
Ennél is többrıl van szó. Az 
állhatatosság átragad másokra is. Aki 
állhatatos, az bátorítja a többieket is, 
hogy mindvégig kitartsanak. 
 
Törjünk a magasba! Egyetlen 
életünk van, az is rövid. Szorítsuk 
össze a fogunkat nap mint nap, 
gyızzük le a nehézségeket egymás 
után, hogy kövessük Krisztust… és 
meg fogjuk menteni lelkünket. 

Az osztályunkban sok nagyszerő lány van, 
de vannak néhányan, akik kétes tisztaságú 
újságokat olvasnak. Gyakran hívtak engem 
is, hogy nézzek meg valamit, és a megjegy-
zéseik kíváncsivá tettek, és a végén én is 
belenéztem. Nagyon megdöbbentem. 
Azokon az oldalakon gyerekeket arra báto-
rítottak, hogy minél gyakrabban létesítsenek 
szexuális kapcsolatot. A férfi-nı kapcsolat-
ról írtak banálisak és közönségesek voltak. 
Semmi közük nem volt ahhoz a szépség-
hez, amilyennek Isten teremtett minket. 
 
A szünetben megkérdezte az egyik osz-
tálytársam, hogy akarom-e máskor is ol-
vasni ezeket. Azt válaszoltam, hogy soha 
többé. Visszakérdeztem, hogy ı miért olvas 
ilyeneket. Erre sértıdötten visszavágott: 
„Maradi vagy! Nem érdekelsz többé!” Szó-
hoz se jutottam, annyira rosszul esett. 
Teljesen elborított a bosszúvágy. Hogy 
lehet, hogy a barátság azon múljon, hogy 
én ilyen újságokat olvasok-e vagy sem? De 
végül erre jutottam: „Nem álok bosszút, 
hanem szeretni fogok. És így is tettem.  
 
Néhány nap múlva egy másik osztálytár-
sam odajött és azt mondta, hogy helyes volt 
az a döntésem, hogy nem olvasok ilyen 
újságokat, és ı is ezt akarja tenni. Nagyon 
megörültem ennek. 
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