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Vágd ki és hajtsd össze, ez a kis kártya kísérjen ebben a hónapban!
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„Békességszerzőnek” lenni főleg azt jelenti, hogy alkalmat 
találunk a kiengesztelődésre saját életünkben és mások 
között is minden szinten: mindenekelőtt Istennel, aztán 
azzal, aki mellettünk él a családban, az iskolában, a barátok 
között, a plébánián és a különböző szervezetekben, a 
sportban, valamint a társadalmi és a nemzetközi 
kapcsolatokban is.

Egy igazi
Forradalom

Meghatározó módja ez a felebaráti 
szeretetnek, az irgalmasság nagy műve, mely 
újra egészségessé tesz minden kapcsolatot.
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Jézus „boldognak”, tehát teljesen elégedettnek és 
megvalósult embernek nevezi azokat, akik a világ 
szemében elesettnek vagy szerencsétlennek tűnnek: az 
alázatosakat, a szomorkodókat, a szelídeket, azokat, aki 
éhezik és szomjazzák az igazságot, a tisztaszívűeket és a 
békességszerzőket.

Isten nagy dolgokat ígér ezeknek az embereknek: Ő maga 
fogja jóllakatni, megvigasztalni őket, valamint megöröklika 
földet és Isten országát. Ez egy igazi forradalom.

„Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak 
hívják majd őket.” (Mt 5,9)

“„Az lehet békességszerző, aki magában hordozza a 
békét. Békességszerzőnek kell lennünk minden egyes 
pillanatban a magatartásunkkal, azzal, hogy Isten akarata 
szerint élünk. 
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„... Isten fiainak hívják majd őket”
Ha nevet kap valaki, azt jelenti, hogy azzá 
válik, amit a név kifejez.

A békességben élőkön látszik, hogy rokonságban állnak 
Istennel, Isten fiaiként cselekszenek, tanúságot tesznek 
Istenről, aki […] rendezettnek teremtette az emberi 
társadalmat, mely a béke gyümölcsét termi.”1.
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