
  

A MI TAPASZTALATAINK 

Az ÉLET igéje 

„Éljetek békében egymással” 

AHOVÁ ELJUT AZ EGYSÉG  

OTT BÉKE VAN 

JÉZUS KÖZÖTTÜNK A BÉKE 

BÉKÉBEN ÉLNI: IGAZI KIHÍVÁS. 

Szeretnénk nyitottak maradni egymás iránt, 

akár a különbözőségben és a meg nem 

értésben is, hogy mindenekelőtt a kapcsolatot 

őrizzük meg. 

„Éljetek békében egymással” – hangzik a 

felszólítás az evangéliumban, amely azt jelzi, 

hogy ehhez komoly és elkötelezett 

odaadásra van szükség.  

Ez az egyik legfontosabb kifejeződése az 

egymás iránti szeretetnek és az irgalomnak, 

amire meg vagyunk hívva. 

Hogyan oldjuk meg a konfliktusokat?  

Építsünk kapcsolatokat az emberek és a 

népek között, hallgassuk meg, segítsük és 

szeressük egymást, mondaná ma is Chiara. 

Tegyük félre a magunk igazát, hogy 

megérthessük a másikét, bár tudjuk, hogy nem 

mindig fogjuk teljes mélységében megérteni. 

Valószínű a másik is ugyanezt teszi 

irányunkban, és talán ő sem tud mindig teljesen 

megérteni minket és szempontjainkat. 

Amikor világszerte különböző konfliktusok 

sebzik meg az emberiséget, Jézus meghívása 

a béke reményét táplálja bennünk, mert tudjuk, 

hogy Ő a béke, és az ő békéjét ígérte meg 

nekünk. A béke megtapasztalására vagyunk 

meghívva minden nap: a családban, az 

iskolában azokkal, akik másképp 

gondolkodnak, mint mi. 
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Az iskolámban a diákok a társadalmi helyzetük 

és érdeklődési körük alapján csoportokba 

szerveződnek. Az én csoportomat, melynek én 

vagyok a vezetője, a többi csoport nem nézi jó 

szemmel. Sznobnak tartanak minket, azzal 

vádolnak, hogy többre tartjuk magunkat 

másoknál. Mi nem így érezzük, de az év 

folyamán a csoportok között felerősödött a 

rivalizálás, ennek kapcsán  több vélemény is 

született  a csoportunkon belül. Voltak, akik 

szerint meg kell védenünk magunkat egy nyílt 

vitában a többi csoport előtt. Mások inkább a 

„üssünk vissza” elvet képviselték, akár nem 

tisztességes eszközök igénybevételével is. 

Sokat gondolkoztam ezen és végül arra 

jutottam, hogy az az energia, melyet arra 

szánnánk, hogy másoknak rosszat tegyünk, 

senkinek nem lenne jó! Elhatároztam, hogy 

Jézust fogom szeretni mindenkiben, 

függetlenül attól, hogy mennyire nehéz 

felismerni valakiben.  

Hogy megtörjön a jég, az egyik nap  

édességet vásároltam az egyik rivális  

csoport tagjainak, aztán egy másik csoport 

kezdeményezését támogattam.  

A csoportomon belül elhatároztam, hogy 

senkiről sem mondok rosszat és nem veszek 

részt pletykálkodásban. Próbáltam 

mindenkihez kedves lenni és beszélgetésbe 

elegyedni más csoportok tagjaival is. Ennek 

köszönhetően minden iskolai csoportban 

sikerült kapcsolatokat építenem. Nem meglepő 

módon, a diákönkormányzati választásokon én 

kaptam a legtöbb szavazatot. Nagyon örülök 

ennek az eredménynek, mert ezzel új 

lehetőséget kaptam, hogy szeressek és 

építsem az egységet mindenki között. 
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Béke, mely nem fél szembenézni az 

ellentétes véleményekkel, amelyekről nyíltan 

kell beszélnünk, ha egyre igazabb és mélyebb 

egységre vágyunk. A béke megőrzése 

érdekében azonban ügyelnünk kell, hogy a 

szeretetkapcsolat soha ne hagyjon alább, 

mert a másik ember többet ér, mint az 

esetleges különbözőségeink. 

Élet 


