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Boldogok a békességesek…
2022. március
Szelíd leszek, ha megaláznak.
Nem gyötörnek emésztő vágyak,
nem diadalt: - békét kívánok,
s a mennyek országára várok.
Naponta célom: azt keresem,
mi igaz s elveszíthetetlen.
V a 1 ó d i gazdagságra vágyva
építem házam kősziklára…
Siklós József: Hegyről hazafelé
Ajánlás:
Napjainkban, zűrzavaros világunkban mintha megszűnt volna
a békesség, a békességre törekvés. Világhatalmak, kisebbnagyobb térségek, politikai mozgalmak, „izmusok”, végső soron
emberek feszülnek egymásnak. Mind állítja saját igazát, erről a
másikat leginkább agresszív módon meg is akarja győzni. Hol és
hogyan keressük a békét, megnyugvást ilyen viszonyok között?
Plébániai füzetek

Beköszöntő
Kedves Testvérek!
„Az állam akkor van rendben, amikor a kardokat rozsda emészti, az ásók
meg fényesek; amikor a börtönök az ürességtől konganak, a magtárak meg
szűkek; mikor az orvosok gyalog járnak, a pékeknek meg kocsira is jut; ami
csak úgy valósul meg, ha a törvényszék udvarát felveri a gyom s a templom
küszöbét kopottra járják.” Ez a kínai bölcselet ideális állapotokat vetít elénk.
Mai társadalmi berendezkedésünk – világszerte – egyre messzebb kerül ettől,
ahogyan maguk az egyes emberek is.
Miért ez a nagy zűrzavar, békétlenség?
Istent száműzték, mindenki a maga kisistene akar lenni. De két dudás
nem fér meg egy csárdában, pláne, ha mindenki dudás akar lenni. Mérhetetlen
önzés, atomizálódott társadalmak, agymosott emberek, a gyökerek
felszámolása, megtartó értékeink tagadása, üldözése: a kórkép legfőbb
elemei…
És mit tegyen, hol keressen kapaszkodókat a normalitásra törekvő
ember? Nekünk van egy iránytűnk, akit érdemes követnünk, ha belső, lelki
békére, boldogságra vágyunk. Ő azt mondta: én vagyok az út, az igazság és
az élet…
Máshol hiába keresgélünk!
Különös hangsúlyt kap ezen imaóra átelmélkedése most, hogy közben
kitört az orosz-ukrán háború…
Az imaóra meghallgatható honlapunkon a Média/Imaórák menüben, ill.
a Mária Rádió archívumában az Imaórák között:
2022.02.19. - 23:20

2022. március
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Boldogok a békességesek…

Imaóra – 2022. február

Imaóránk elején Andor atya kihelyezte az Oltáriszentséget, majd röviden
bevezette imaóránkat. Ez alkalommal a templomban jöttünk össze, a
járványhelyzet miatt nem a Mindszenty iskolában.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy.
Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntelek benneteket, jó, hogy ilyen sokan eljöttünk!
Különösen szép, hogy most a templomban van ez az imaóra. A témánk a
békesség, ezért imádkozunk ma. Békesség – látjuk, hogy a békére nagy
szükség van, hiszen itt a határainktól nem messze már készülődik a
háború. És bizonyára tudjátok, hogy most volt a finn képviselő
asszonynak az újabb tárgyalása. Nagy békével fogadta ezt a dolgot.
Sokan mellette állnak. Mi is, a mai imaórával is imádkozzunk érte. Egy
precedensnek nézünk elébe, és nem mindegy, hogyan sül el ez a dolog.
Ezzel a lélekkel imádkozzunk a békéért.
Boldogok a békességesek, más fordításban a békességszerzők, illetve
békességre igyekvők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Mai alkalommal a
békességről gondolkodjunk.
Ugyan néhány hónappal ezelőtt szintén a béke volt a témánk, de úgy
gondoltam, ez olyan fontos dolog, szelete, talán inkább kerete emberi
életünknek, hogy érdemes gyakran elgondolkodnunk rajta. Nagyon aktuális
ez a téma, mert a világ, ami körülvesz bennünket, minden, csak nem békesség.
Akárhova nézünk, békétlenséget tapasztalunk. Világhatalmi törekvések
feszülnek egymásnak. Gonosz erők – a sátán szolgái – hatalmi gőgjükben
magukat Istennek képzelők, egyenesen a káosz-teremtésben érdekeltek, még
ebből is hasznot remélve, teremtve. Az irányításuk alá került fősodratú média
ontja a legvadabb, a hagyományos értékrendet támadó, szerintük az emberi
szabadságot védelmező, fals állításait.
A fényes nyugaton már a jobb érzésű emberek sem mernek megszólalni,
kiállni a valódi értékek mellett, mert akkor egzisztenciálisan lenullázzák,
rosszabb esetben egyenesen üldözik, bebörtönzik őket.
Itthon is van – sajnos! – az ilyen mentalitásnak támogatói rétege. Elég a
híreket, híradásokat figyelni.
És itt volnánk mi, akik a keresztény értékrend szerint képzeljük el
életünket, a közállapotokat. Egyre többet hallani a verbális és minden más
módon megvalósuló keresztényüldözésről. Finnországban épp most készül4

nek börtönbüntetésre ítélni egy volt minisztert, mert egyik megnyilatkozásában Szent Pál leveléből idézett. Hova tart a világ, benne Európa?
Európa
Tudtok üveget önteni
fiaitok mégsem átlátszóak
gondolataitok is sötétek
tudtok világítani
magatok mégsem világítotok
ki utánatok megy verembe lép
szét tudjátok rombolni az atomot
mikor akartok építeni
idegen bolygók közt akartok repülni
mikor mertek már magatokba szállni
hidaitok szétugró partokat fognak egybe
ember ember közt vak mélység rohan
nem akarjátok egymást átölelni
úgy kúsztok mint egy lövészárok
mint kígyók egymás fele
halottaitokra virágokat szórtok
az élőknek bitókkal vagytok tele
irgalomért kiáltotok az égre
magatok mégis kegyetlenek vagytok
kiszúrjátak a szelídség szemét
kaszárnyákkal ültetitek tele szíveitek
s fehér botot raktok a béke kezébe
s koldulni állatjátok a világ utcasarkaira
esteledik Európa túlsokat koldult
ideje lenne már hazavezetni...
A jézusi szólás nagyon aktuális: vak vezet világtalant. Bizony, ideje
lenne ezt a vakot hazavezetni!
Persze, nem mindenki futóbolond. A nem keresztények közül is egyre
többen látják ezt az értékválságot, a zsákutcába masírozást, csak nem elég
bátor, nem elég hangos, nem elég szervezett ez a tábor. Igaz, a másik oldalon
mindent megtesznek, hogy a józan hangok ne kerülhessenek nyilvánosságra.
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A józan gondolatokra nem vevő ez az eltorzult világ. A kisemberek
érdekeit odaát – szóban és a választások kapcsán – szokták emlegetni,
politikai haszonszerzésből.
Gyombolai Márton: A Szürkék üzenete
Nem nyílt levél ez - napjaink divatja Sokmillió szürke emberszív íratja,
Ki tollat fogni nem tud, nem akar,
De zaklatja a zajló zűrzavar.
Aki csak élt, dolgozott és látott:
Fehér, zöld vagy piros vérbe fordult álmot,
Barnát és feketét; mit hirdettek ,,érte”
S mindre reáfröccsent szürkék piros vére...
Szürke az üzenet, amilyen a létük.
,,Velük” számoljanak, ne mint eddig ,,értük”!
Kevés tiszta szóval, ha kemény, ha fáj is,
Mondják ki már végre szürkék igazát is!
Illatos a virág, díszesek a lombok,
De alul a gyökér oldja meg a gondot.
Ő küld élet-nedvet virághoz gyümölcshöz,
Ágtörő viharban ő tapad a földhöz.
Kevés, amit kíván, azt viszont akarja!
Az egész fa léte fordulhat meg rajta.
Bosszú, vád, gyűlölet hagyattassék másnak,
Egynek van ideje: az összefogásnak.
Holnapra szükség lesz minden szívre, kézre,
Holtaknak kegyelet, az élőknek béke,
Férfitől hűséget, alkotó kezeket,
Asszonyoktól mosolyt, megértést, gyereket,
A földtől kenyeret, az embertől békét,
Igazmondó szürkék nemzeti egységét!
Emberkéz ne legyen soha többé véres,
Csak úgy juthatunk el újabb ezer évhez.
Az első ezerből tanuljunk meg egyet,
Amilyen a család, olyan lesz a nemzet!
Ahogy emberségből szeretetből futja:
Úgy alakul jövőnk bontakozó útja.
Üzeni a gyökér, értse meg a fája,
Ennyi az üzenet: szürkék hitvallása.
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Fekete István Füveskönyvéből jutott eszembe a következő idézet:
„Persze, nem veheti magára az ember az egész világ gyötrődését és
fájdalmát, de van közösségi érzés – illetve: kellett volna lenni -, van Biblia,
van Becsület – mint ahogy van -, s hitvány közömbösségünkben s elvakult
egoizmusunkban nem vettük észre, hogy a körülöttünk égő paloták tüzében
egyszer csak a mi kis putrink is lángot vet….”
Látjuk, hogy nyugaton a megalkuvás, sunyítás hova vezet. A gonosz erők
teljes pályás letámadást indítottak a józanság ellen. De azt is tudjuk, hogy
hosszú távon a hazugságra, csalárdságra, emberek megrontására irányuló
világhatalmi törekvések lufija ki szokott durranni. És ez a kidurranás sok
ember megnyomorítását, halálát szokta hozni.
Azt gondolom, ennyi elég is a helyzetelemzésből. Nézzük inkább azt,
hogy mi mit tehetünk a béke megteremtése, megőrzése érdekében. Először is
kérjük az Úrtól, aki ezt meg tudja adni nekünk, és talán épp általunk a
mieinknek:
Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és
szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozd nekik békédet, amelyet nem
kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé
váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket.
Add, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt,
hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig
vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra. Ámen.

Boldogok a békességesek… Igen, a békére törekvésünk, a belső békénk
megteremtése nagyon fontos. A világbéke az emberi szívekben kezdődik. Ezt
nem csak óhajtjuk, hanem akarnunk is kell.
Reményik Sándor: Jóakarat
,,Én jót akartam, - s minden rosszra vált...”
Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tőrdöfés;
Mellyel a szív magának ád halált,
S önnön hajába markol szaggatón
A kétségbeesés?!
,,Én jót akartam.
Zephirt vetettem, - és vihart arattam. Szóltam a földnek: gyorsabban forogj! S megindult alattam,
Mint a horkanó paripa, vadul.
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Egy tégla nem tetszett a templomfalban,
Megmozgattam, - s a templom összedőlt.
Én jót akartam.”
Mikor eljő az ítéletnek napja,
A végső nap,
S a maga jussát minden szív kikapja,
Mikor a Bíró rátekint merőn:
Egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát,
Egy hópehely a másik serpenyőn,
Lángtengerek közt keskeny tejfolyó.
Kárhozat-földjén üdvösség-barázda:
Jóakarat - elég lesz ez a szó?...
Egyik mondásunk szerint a pokol tornáca is jó szándékkal van kikövezve.
De a jó szándék mellé kell a bölcsesség, határozottság, előrelátás is, és a
mindezekből fakadó cselekedeteink. Jézus figyeli, segíti békére
törekvésünket, épp most is figyel ránk! Énekeljünk:
||: Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk!
Békesség, békesség legyen velünk! :||
A békességre való törekvésünk előfeltétele annak, hogy boldogok
lehessünk. Jézus tanítását aprópénzre kell váltanunk. Gyökössy Endre,
református lelkész segít nekünk az értelmezésben.
Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára
(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)
 Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd,
hogyan éljenek.
 Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
 Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert
örömes lesz az életük.
 Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz
körülöttük.
 Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége
szórakozásuknak.
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 Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert
sok zavartól kímélik meg magukat.
 Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a
koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
 Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a
csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
 Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
 Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot
kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
 Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy
nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
 Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy
eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
 Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk
napfényes lesz.
 Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha
naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
 Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
 Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert
életesebb lesz az életük.
Láttuk Reményik Sándor előbbi verséből, hogy a jóakarat önmagában
nem biztos, hogy elegendő. A költő egy másik verse újabb, fontos szempontra
hívja fel a figyelmünket:
Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
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Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
Hogy nem ítélkezünk testvéreink felett, nem azt jelenti, hogy egyetértünk
káros, bűnös, romboló tetteikkel, szavaikkal! A jézusi mértékletesség szerint
van teendőnk. Hogy is mondta Mesterünk: „Ha vétkezik ellened testvéred,
menj, fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. De
ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy
három tanú bizonyítsa az ügyet. Ha azokra sem hallgat, mondd meg az
egyháznak. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány
volna vagy vámos.” Imádkozzunk ezért a mentalitásért:
Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet gyakorlásához
szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk beleegyezésére,
értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts minket az önzetlen
szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk mondani saját
érdekeinkről, és mások szolgálatában találjuk meg életünk örömét! Taníts
minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit! Hiszek, Uram, erősítsd
bennünk a hitet! Ámen.
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Két fogalmat, két mentalitást emelnék ki, ami a béketeremtéshez
elengedhetetlen, amiket Jézustól tanulhatunk el. Az egyik a szeretet, amibe
az ellenség-szeretet is beletartozik, ami ugye csak értelmünkkel valósítható
meg. A másik: az alázat, de nem a bárgyú megalkuvás - érdek vagy
megfélemlítés miatt -, hanem a más vélemény, értékrend tiszteletben tartása.
Kívánatos, hogy ilyen lelkülettel forduljunk mindenki felé.
Siklós József: Hegyről hazafelé
Szelíd leszek, ha megaláznak.
Nem gyötörnek emésztő vágyak,
nem diadalt: - békét kívánok,
s a mennyek országára várok.
Naponta célom: azt keresem,
mi igaz s elveszíthetetlen.
V a 1 ó d i gazdagságra vágyva
építem házam kősziklára,
lelkemben szent szavak égnek,
hazamegyek hát - sónak, fénynek,
s ha árad felém szitok, átok:
őszintén mindent megbocsátok.
Nem törekszem fénylő babérra.
Szolgálni rejtve: lelkem célja.
Homlokomon nincs gond-barázda,
ráhagyatkozom hű Atyámra.
Őre madárnak, liliomnak:
kezében jó helyen a holnap.
Szívemben béke, számon zsoltár,
a keskeny utat vállalom már.
Más hintón vágtat? Gyalog baktatok.
És mint még soha, oly boldog vagyok.
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A következő ima is hasonló szellemben íródott. Látjuk a körülöttünk lévő
világ torzulásait, mi – ennek közepette – Jézus nyomán és segítségével
szeretnénk legalább szűkebb környezetünk számára a béke szigetévé válni.
Hadd legyek a föld sója
Uram, Jézusom!
Add, hadd legyek a föld sója, a világ világossága!
Akkor is ezt kérem,
ha tűzön, vízen kell átmennem, hogy sóvá váljak.
Ne engedd, hogy olyan legyek, mint a látványpékségek:
a hamis ízesség kedvéért,
vagyis a világ divatjáért
lemondjak a valódi értékekről.
A valóban ízes étel önmagáért beszél,
a jó ízű víz itatja magát.
De vajon mitől jóízű az emberi élet?
Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől.
Segíts, Uram, hogy a föld sójaként éljem meg szeretetedet.
Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ,
ha szolgáljuk egymást,
ha lehajlunk egymás gyöngeségeihez,
poros lábaihoz,
ha lehajlunk a másik nyűgös gondjaihoz,
bűneihez,
emberi rútságához.
Add, hogy keresztény magatartásom sugározzék,
átterjedjen minden körülöttem levő emberre.
Legyen meg bennem a keresztény ízesség,
a belső öröm és a jóakarat,
és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam.
Ezt kérem tőled a mai napon.
Ámen.
Ezzel a szándékkal énekeljünk:
Oldani, Uram, s oldódni vágyom. Üdvözíteni és üdvözülni vágyom.
||: Alkotni, Uram, s alakulni vágyom. :||
Ékesíteni, s ékesedni vágyom. Dalolni, Uram, s dallá lenni vágyom.
||: Követeddé lenni, s érted tenni vágyom. :||
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Lámpád vagyok, ha látsz engem.Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem.
||: Ki látod, mit teszek, hallgass el engem. :||
Emberből vagyunk, minden jó szándékunk, igyekezetünk ellenére is
megbotlunk, tán el is esünk. De ha naponta leltárt csinálunk, úgy gondolom,
azért haladunk.
Esti ima
Uram, ilyenkor este látom csak igazán, milyen nehéz a napnak minden
percében „aprópénzre váltani” még oly nemes törekvéseket is, mint
felebarátaink szeretete. Mert te nem szónoklatokban és szépen kidolgozott
értekezésekben kívánod tőlünk ezt a szeretetet, hanem azt akarod, hogy
elsősorban azokhoz legyünk jók, megértők, türelmesek, tapintatosak,
akikkel együtt élünk, dolgozunk, akikkel meg kell osztanunk a nap minden
örömét és nehézségeit - más szóval: mindazokkal, akiket mellénk rendeltél.
Vajon nem térnek-e ma este többen is keserű szájízzel haza éppen
miattam? Mert tapintatlan voltam, udvariatlanul, hozzád nem méltóan
viselkedtem? Nem okoztam-e súlyos csalódást valakinek is kiábrándító
magatartásommal? Uram, bocsáss meg ezért nekem, s engedd, hogy hibámat
holnap mielőbb jóvátehessem!
De köszönöm, Istenem, ha a te segítségeddel sikerült ma egy hálás
pillantást vagy mosolyt fakasztanom valakinek az arcán.
Adj ma este minden ismerősömnek néhány békés órát szeretteik körében.
Azoknak is, akik neheztelnek, azoknak is, akik szívesen emlékeznek rám.
Sejtse meg mindannyiuk a nagy törvényt, hogy egyedül a szeretet az,
amelyből minél többet nyújtunk egymásnak, annál több marad belőle a
magunk számára. Ámen.
Minden napon újra kezdhetünk, minden nap tehetünk jót, szólhatunk
békítő szavakat, megélhetjük a jézusi mentalitást. És minden este
megköszönjük, ha valamit sikerült megvalósítani jóra törekvő
szándékainkból. Most is ezzel a hálával köszönünk el Tőle, hogy itt lehettünk,
nála/vele tölthettük ezt az órát.
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban, e nagy szakramentomban.
Áldás

csengetés

Tebenned remélek, szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani.
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Illyés Gyula írta:
Minden ütésed, átkod / Hiába ellenem. / Szörnyű a fegyverem: /
Megbocsátok.
Ez a mentalitás menti meg a belső békénket, és az egész világot! Jézus ezt
mutatta meg a keresztfán a jobb latornak. Ha tudjuk, merre tartunk, hol a
kitűzött célunk, akkor bátran haladhatunk – Mesterünk nyomán. Boldogabb
és életesebb lesz az életünk, és önmagunkkal is jóban lehetünk. Mai utolsó
szövegünk egy tanmese.
A bárány
A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között ő a
leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon félt, hogy
valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog megmenekülni.
Elmesélte bánatát a Teremtőnek.
- Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte jóságosan a
Teremtő.
- Igen, jó lenne - volt a válasz.
- Megfelelne egy pár erős agyar?
- Akkor a friss füvet biztosan nem tudnám leharapni.
- Akkor két hegyes szarv, talán?
- Az sem, mert biztosan rosszra használnám őket.
- Vagy olyan méregfog, mint a kígyóé, hogy mérget marjál az ellenfél
testébe?
- Szó sem lehet róla. Engem is gyűlölne mindenki.
- Talán akkor két erős pata?
- Az sem kell, mert lónak néznének.
- De mégis, valami csak kellene, hogy megsebezd, aki meg akar támadni?
- Megsebezni, én? Arra nem lennék képes. Inkább maradok olyannak,
amilyen vagyok.
Elfelejtettük, hogy bizonyos fokig olyanok vagyunk, mint a védtelen
állatok, éles fogak vagy karom nélkül, minden támadásnak kiszolgáltatva.
Nem a ravaszság ment meg, hanem az áldozat: A képesség, hogy másokat
szeressünk, vagy helyet engedjünk mások szeretetének.
Nem a mi keménységünk ad az éjszakának langyos meleget, hanem mások
óhaja, hogy fel tudjanak melegedni. Az ember igazi ereje a gyengédsége.
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„…az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében, …amikor
gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” írja Szent Pál a korintusiaknak. Ez a
gyöngeség, a Jézusra teljes ráhagyatkozást jelenti számára – jelentse
számunkra is, hogy a mi erősségünk is ez legyen, és az Ő békéjét tudjuk
képviselni életünk minden helyzetében! Befejezésül egy profán imát
énekeljünk:
Nézem a tó vizét, hallom a halk zenét
és látom az égbolt hulló csillagát.
Mint közönyös idegent, úgy érzem a végtelent.
Valahol egy gyermek sír és semmi se jó, ami hír
Oly sok a szenvedés, a jóindulat kevés,
az ostobasággal szemben védtelen.
Világra jövünk valahol és az élet néha pokol.
Ha valahol létezel, mondd, miért tűröd el?
||: Békét adj, uram, kérlek háborgó szívemnek! Békét és reménységet a
megszületendő gyereknek! :||
Hallom a híreket, nézem a képeket,
mért kell, hogy így legyen, óh Istenem
Annyi a szenvedés és a segítség kevés.
Ha valahol létezel, mondd, miért tűröd el?
||: Békét adj, uram, kérlek a háborgó szíveknek! Békét és reménységet
minden ártatlan gyereknek! :||
Békét és reménységet, békét a világnak!
Békét és reménységet az ember ennyit csak kívánhat.
Békét adj, uram, kérlek a háborgó szívemnek! Békét és reménységet
minden ártatlan gyereknek!
Békét és reménységet, békét a világnak!
Békét és reménységet az ember ennyit csak kívánhat!
Adj békét, adj békét, Uram! - - - Békét és reménységet, békét a világnak!

Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek!

Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja…
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