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Jézus igéjének kedves Barátai, 

 2015 júniusában Ferenc pápa Szarajevóban felhívta a figyelmet arra, hogy legyünk „a 
béke eszközei.“ Arra hívott meg mindenkit, hogy a békéért aktívan cselekedjenek. Ezt 
mondta: A békéért való munkálkodás egy „kétkezi“ tevékenység, mely szenvedélyt, türelmet, 
tapasztalatot és kitartást követel. Boldogok, akik mindennapi tetteikkel, készséges 
melléállásukkal, cselekedeteikkel, a testvériség, a párbeszéd és az irgalom gesztusaival békét 
vetnek… Igen, őket fogják Isten fiainak (és leányainak) hívni. Mert Isten békét vet, mindig és 
mindenhol. Valóban fáradságos dolog a békéért munkálkodni, nap mint nap, lépésről lépésre, 
lankadás nélkül. De vajon mi magunk mit is tehetünk a „békét vadászva?“ 

Szent Benedek regulájában így fogalmaz: „Ha igaz és halhatatlan életet akarsz, 
tartóztasd meg nyelvedet a rossztól és ajkad ne szóljon hamis beszédet! Kerüld a rosszat és 
cselekedd a jót; keresd a békét és azt kövessed!“ A rosszat kerülni és a jót tenni; megtérni 
önzőségünkből és egoizmusunkból, hogy azt keressük és tegyük, ami a békét szolgálja – 
erre a nagyon konkrét úton való haladásra hív szent Benedek minden szerzetest és végső 
soron minden embert, aki szívéből vágyik a béke után.    

Egyik alkalommal fiatalok egy csoportjával autóban utaztunk. Egy köztünk lévő 
testvérpár hevesen veszekedett egymással. Újra és újra súlyos szavakkal bántották egymást. 
Egy másik jelenlévő ifjú egészen másképp viselkedett: megpróbált mindent szétosztani, amije 
csak volt: bonbont, ropit illetve az okostelefonján található kis vidám képeket. Telefonját 
ráadásul még oda is adta társainak, hogy azok játsszanak vele. Amint a testvérek közti vita 
kiéleződött, ez a fiatal odafordult hozzájuk, adott nekik egy-egy bonbont és huncut mosollyal 
mondta: „Vegyetek ebből és fogyasszátok el, legalább addig is csendben vagytok!“ Erre 
mindenki elkezdett nevetni. A feszültség és bosszúság eltűnt, béke költözött közéjük. 

Jézus igéjének kedves Barátai, a békéért fáradozó emberek aktívak! Így mi magunk 
arra hivatottunk, hogy minden kreativitásunkat és fortélyosságunkat bevetve a békéért 
dolgozzunk. Nap mint nap újra és újra: Go4peace! 
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