
Cseh Zoltán 

 
Gondolatok a gazdagságról... 

 

A gazdagság vagy annak hiánya egész életünkben jelen van, mondhatni meghatározó szerepe van 

benne. A gazdagság sokszínű fogalom, de néhány fajtája mégis kiemelkedik. Az anyagiakban 

jelentkező gazdagság talán ezek közül is a legismertebb, legelterjedtebb, és a legjobban vágyott 

állapot. Az emberek nagy részénél ez a meghatározó életszemlélet hiszen ha pénz van, akkor 

minden van az ő gondolkodásuk szerint. De nézzük csak.... Pénzért lehet venni mindent, aminek ára 

van. Mindent, amit a materialista világnézet szerint a gazdagság jelent. De ez vajon elég? Van 

akinek igen, de az emberek kisebb része szerint ez a gazdagság csak a felszín. Ha mélyebben 

belegondolunk a gazdagságba van aminek nincs ára, mégis gazdaggá tud tenni bennünket. 

 

Nézzünk magunkba... Nézzük meg a lelkünket. Vizsgáljuk át, hogy a lelkünk gazdagságát. Adtunk-

e már koldusnak kenyeret? Adtunk-e már az éhezőnek ételt? Ha kértek tőlünk lelki segítséget, vajon 

adtunk-e? Adtunk-e már a rászorulónak a lelkünk egy darabjából? Ha igen a válasz, akkor 

lelkiekben is gazdagok vagyunk. 

Igaz, hogy a boltban nem adnak érte semmit, de egy hálás köszönet, egy elmorzsolt könnycsepp, 

vagy egy boldog mosoly több gazdagságot ad nekünk mint egy köteg pénz. Igen, ilyenkor 

elmondhatjuk, hogy lelkiekben (is) gazdagok vagyunk. 

 

De van még egy, talán az eddigieknél is fontosabb gazdagság. A szívünk gazdagsága. A szívünk, 

mely az egész testünket élteti, mozgásban tartja. 

Az egyik legkisebb testrészünk, de mégis a legnagyobb gazdagság fér el benne.     Ez nem más mint 

a szerelem, a szeretni tudás, a szeretni akarás. Ez a gazdagság velünk születik, vagy van, vagy nincs. 

Nem lehet megvenni a fenti gazdagságok közül egyikkel sem. Az anyagiakban való gazdagság 

megszerezhető, a lelki gazdagságot is befolyásolhatja külső tényező, de a szívünk gazdagsága 

mindentől független. Ha szeretünk, úgy érezzük, hogy minden a miénk, tehát mi vagyunk a 

leggazdagabbak a világon. A szívünk gazdagsága a legszebb, a legnagyobb gazdagság mellyel 

rendelkezhetünk, nagyobb Dáriusz kincsénél, hatalmasabb, mint bármelyik óceán. Elmondhatjuk, 

hogy akit szeretnek az nagyon gazdag hiszen olyan gazdagságot kapott egy másik embertől, ami 

pénzért nem megvehető, és egy lelki támasznál is sokkal erősebb érzés. 

 

A létező legnagyobb gazdagság az lenne, ha valaki mindhárom gazdagsággal rendelkezne. Gazdag, 

jó lelkű, és szerelmes szívű. 

Nem állítom, hogy nincs ilyen ember. De azt gondolom, hogy az anyagi jólét, a pénzbeni gazdagság 

kiöli az emberekből a gazdag lelkiséget, és a szív gazdagságát a szerelmet. Sajnos ehhez a 

materialista gazdagsági világhoz jobban közelítünk, mint a lelkünk, és a szívünk gazdagsága felé...   

 


