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Menj és tégy te is 
hasonlóképpen!     
(Lk 10,37) 
______________________________________                        

Hagyj békejeleket magad után! 
Set exampels of peace! 
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Jézus igéjének kedves Barátai! 

 
 Ismerek egy férfit, aki már viszonylag idős, azonban nagyon hiteles életet él. Azt 
hallottam róla, hogy néhány nappal ezelőtt szíriai menekültek egy csoportját hívta meg ebédre az 
otthonába. A menekült családok gyerekei rajzokat készítettek és azt ajándékozták a házigazdának, 
emellett hazájukról is meséltek neki. A szülőkkel a házigazda a menekültek sorsáról 
beszélgethetett. A szóban forgó férfi az azelőtti hónapokban vasárnap délutánonként rendszeresen 
– csak úgy spontánul – a városában található menekültszállást látogatta meg. 
 
 Ez a férfi, aki az Evangélium igazi tanúja, a hónap elején egy idősebb testvért látogatott 
meg, aki a családjához tartozik. A férfi kórházban volt. A látogató jó darabig bent volt nála, 
bátorította a beteget, megerősítette reményében és felkészítette a Jézussal való találkozásra. Így 
mutatta meg nagybeteg testvérének mély szeretetét és gyöngédségét.  
 
 Ennek az embernek a szeretete újra és újra megújul felebarátai számára, mindenekelőtt a 
kicsinyek, a szegények és a nehéz sorsúak előtt. Így jutott el ezév augusztusában fiatal, egykori 
prostituált nők házába is. Mindannyian Romániából, Nigérából, Albániából, Tunéziából, 
Olaszországból és Ukrajnából érkeztek. A férfi mélyen megértő szeretettel fogadta a lányok nehéz 
élettörténetét. 
 
 Biztos vagyok abban, hogy már ki is találtátok, kiről van szó – hát magáról, Ferenc 
pápáról! Ő megható módon mutatja meg számunkra, hogyan kell felebarátainkkal viselkednünk és 
megmutatni nekik szeretetünket. Ahogyan Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló 
példabeszédében mondja nekünk: „Menj és cselekedj hasonlóképpen!“, ugyanúgy szól hozzánk 
Ferenc pápa buzdítása is: „Menj és cselekedj hasonlóképpen!“ 
  
 Milyen is lenne, ha közülünk hetente mindenki olyan emberekkel találkozna, akik Istent 
képviselik és közelségünkre vágynak? Írjátok fel magatoknak, ki jut eszetekbe ezekben a 
pillanatokban! Menjetek és látogassátok meg ezeket az embereket! –Tolmácsoljuk 
látogatásunkkal ezeknek az embereknek Isten hűségét, irgalmát és gyöngédségét. Így biztosítsuk a 
békét a jövőre nézve is: Hagyj békejeleket magad után!– Set exampels of peace! 
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