
Heti biztató üzenetek 2.9. - amire érdemes odafigyelni 1. 

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 
4,23)

A Biblia  egyik  visszatérő
figyelmeztetése,  hogy
fontos  megtanulnunk  a
lényegre  figyelni.  Olyan
sokan  versengenek  a
figyelmünkért,  hogy
nagyon  könnyű elvéteni  a
fókuszt.  Ahhoz  pedig,
hogy  talpon  tudjunk
maradni,  kellenek  a  fix
pontok.  Ennek  a
kérdéskörnek  pedig  van
egy  morális-értékrendi  és
érzelmi-egzisztenciális
oldala. 

A  morális-értékrendi  fix
pontok azok  az

alapszabályok  az  életünkben,  melyekhez  neveltetésünk,  erkölcsi  meggyőződésünk  alapján
ragaszkodunk. Mélyen belénk vésett szabályok ezek, mikor elmondták nekünk, hogy „egy jól nevelt
lány, egy jól  nevelt  fiú ilyet nem tesz”. És legalább ennyire mélyen ott  vannak bennünk azok a
szokások, amelyek gyakorlását azért írták elő nekünk, mert „a mi családunk ezt így csinálja”. Ezek
a  szabályok  valamiféle  láthatatlan,  de  mégis  erős  hálóként  tartják  össze  az  életünket  és
akadályozzák meg sokszor, hogy helytelen döntést  hozzunk. Izgalmas konfliktusforrás tud lenni
emberek között, amikor ezek a morális hálószálak nem esnek egybe a gondolkodásunkban. Ebből
komoly viták is tudnak származni közöttünk, mert a hálónkat nehezen lazítjuk meg, ami érthető,
mivel fontos kapaszkodónk!

A kérdéskör  másik  oldala  érzelmi-egzisztenciális.  Ezek a  fix  pontok történetekhez,  emlékekhez
kötődnek:  szépekhez  és  traumatikusokhoz.  Ragaszkodunk  életünk  bizonyos  berendezéseihez  –
tárgyakhoz és feladatokhoz, mert egy számunkra fontos személyhez vagy közösséghez kötődnek.
Tőlük kaptam, velük csináltam. Ezért őrzöm és remélem, hogy tovább is adom. Ezeket talán még
nehezebben  adjuk.  Nem  a  lelkiismeretünk  dolgozik  ilyenkor,  hanem  a  ragaszkodásunk,  a
kötődésünk, s ez elő is csalogatja a könnyeinket. 

Ahhoz, hogy szívünket, életünket meg tudjuk őrizni, mindkét fixponttípusra, mindkét ragaszkodási
attitűdünkre szükségünk van.  Ragaszkodnunk kell  azokhoz az emberekhez,  emlékekhez és  még
inkább  ahhoz  az  Istenhez,  akik  megtartanak  szeretetük  hálójával  és  e  hálóban  mi  is  szálak  és
csomópontok lehetünk mások megtartására. Egyszerre biztos pont ez és felelősség. 

Ugyanakkor az is  szükségszerű,  hogy aszerint éljünk, amit meg is tanultunk. Tartsuk magunkat
Isten  igéjéhez,  beszédéhez.  Ez  lehet  akár  örökségünkké  is.  Valamivé,  amit  továbbadhatunk.
Valamivé, ami igazán fontossá válhat számunkra. 

Fontos, hogy szívünket, életünket, döntéseinket, gondolatainkat, elménket igyekezzünk megőrizni.
Sokféle  törekvésünk  és  kincsünk  féltése  közepette  fontos,  hogy  önmagunkra  is  figyeljünk,
önmagunkért is tegyünk. Ekkor tudunk ugyanis másoknak, a ránk bízottaknak is használni. És ezzel
tudunk velük egy számukra is építő morális-érzelmi párbeszédbe lépni. 


