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Jézus igéjének kedves Barátai, 

 
 világos és egyértelmű szavak voltak, amelyeket Ferenc pápa a múlt évben a világhoz 
intézett: „Boldogok a békességszerzők. – „Ez egy mindig aktuális felhívás, amely minden 
generáció számára érvényes marad. Jézus nem azt mondja: „Boldogok, akik a békességről 
prédikálnak“, hiszen mindenki képes arra, hogy beszéljen a békességről, álszent vagy hazug 
módon. Nem. Ő azt mondja: „Boldogok, akik békességszerzők“, azaz akik ezügyben 
munkálkodnak. Békét teremteni egy olyan tevékenység, mely szenvedélyt, türelmet, 
tapasztalatot és kitartást követel. Boldogok, akik hétköznapi tetteikkel, tettrekész 
fellépésükkel, cselekedetükkel és a testvériség, a párbeszéd valamint az irgalmasság 
gesztusaival békét vetnek… Igen, őket Isten fiainak fogják hívni. Mert Isten békét vet, 
mindig és mindenhol.“ 
 
 Ezeket a szavakat egy olyan időben halljuk elhangzani, amikor az emberiség a világ 
sok helyszínén a békétlenség miatt szenved. Szenved és vérzik. És mindaz, amit mi a világ 
bomlasztó erői szintjén felmérünk, gyakran a közvetlen környezetünkben is érezhető, sőt, még 
a szívünkben is. És hogyan szoktunk reagálni, ha békétlenséget észlelünk?  - Gyakran 
ítélkezünk mások felett, agresszívvé válunk és visszahúzódunk csigaházunkba. „Tegye meg a 
másik az első lépést! Kérjen ő bocsánatot! Hiszen nekem van igazam!“ Ilyen és hasonló 
gondolatok járják át szívünket és a köztünk lévő szakadékot egyre jobban elmélyítik. 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, hogyan válhatunk békességszerzővé? Négy 
kézenfekvő lépés segíthet nekünk ebben. Legyen számodra világos: nem számít, hol hibázott 
a felebarátom, én is bűnös ember vagyok. Egy konfliktus része vagyok! (1) Második 
pontban próbáld meg döntésed alapján társadban a testvért látni! Nem te választottad őket, 
ahogy a saját testvérünket sem mi választjuk. De ők a te felebarátaid, akiket szeretned kell! 
(2) Próbáld meg magad teljesen felebarátod helyzetébe képzelni. Próbáld megérteni, miért 
cselekedett így. (3) Harmadik lépésként legyen bátorságod, hogy kinyitsd a szíved és beszélj 
érzéseidről. (4) Így teremtődik meg egy légkör, amelyben a béke létrejöhet. Biztosak 
lehetünk: Ha megpróbálunk így élni szenvedéllyel és türelemmel, Jézus meg fog bennünket 
erősíteni. Ő megadja nekünk a béke ezen lépéseihez a bátorságot. Ezáltal kezünkben tartjuk a 
„key4perace“-t! Mindegy mi történt veled mindeddig, nézz előre és Légy fivér! - Légy 
nővér!       Be brother! - Be sister! 
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