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Tapasz-
talataink:
Nagyon könnyen méregbe 
jövök.
Egyik nap különösebb ok 
nélkül dühös lettem a 
társaimra és otthagytam őket. 
Mind odajöttek hozzám, 
próbáltak beszélni velem, de 
annyira felhúztam magam, 
hogy látni sem akartam őket.  
Aznap azt terveztük, hogy a 
környezetvédelemért élünk és 
fákat ültetünk.

Végül nagy erőfeszítéssel 
rávettem magam, hogy azért 
az én fámat elültetem, majd 
részt vettem a röplabdában 
is. A játék közben lassan 
rájöttem, hogy ha mérges 
maradok, elrontom a 
többiek napját.

Azt vettem észre a végére, 
hogy sikerült. Ez a 
tapasztalat segített jobban 
megérteni, hogy minden 
pillanatban újrakezdhetek, 
és ha a többiek segítenek 
ebben, akkor ez még 
könnyebb lehet.

Brian - Mumbai - 14 éves

EZÉRT BESZÉLTEM A 
CSOPORTTAL.
MEGÍGÉRTÜK EGYMÁSNAK, 
HOGY HA VALAKI 
MEGHARAGSZIK, SEGÍTÜNK 
NEKI TOVÁBBLÉPNI, 
ELFELEJTJÜK AZ EGÉSZET ÉS 
ÖRÖMMEL ÚJRAKEZDÜNK
(VOLT ALKALMUNK 
GYAKOROLNI!). 
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A Béke
Mindenek
Előtt

A Teens4Unity központ
Gondozásában

www.teens4unity.hu

„Ha az ember nem él 
békében Istennel, akkor a 
föld sem él békében. A 
vallásos emberek átérzik a 
föld »szenvedését«, amikor 
az ember nem Isten tervei 
szerint használja, hanem csak 
az önzés, és a soha ki nem 
elégíthető birtoklásvágy 
vezérli. 

Ez az önzés és a vágy előbb és 
jobban megfertőzi a földet 
bármi más szennyeződésnél, 
ami csak ennek a 
következménye. […] 
Ha fölfedezzük, hogy a 
teremtett világ egy szerető 
Atya ajándéka, akkor sokkal 
könnyebb lesz harmonikus 
kapcsolatot építeni a 
természettel.
És ha azt is fölfedezzük, hogy 
ez az ajándék az emberiség 
nagy családja minden 
tagjának szól, és nem csak 
néhányaknak, akkor nagyobb 
figyelemmel és tisztelettel 
leszünk aziránt, ami az egész 
jelen és jövő emberiségének 
tulajdona.”

Ha a BÉKE ISTEN ajándéka, 
akkor életünk folyamán 
mindig odaadással kell Őt 
keresnünk ahhoz, hogy 
megtapasztalhassuk az igazi 
BÉKÉT.

A békét keresve teljes 
mértékben szükség van 
arra, hogy megtegyük a 
magunk részét. Követnünk 
kell a lelkiismeretünk 
hangját, mely mindig arra 
késztet, hogy a jó útját 
válasszuk és ne a rosszét.

TALÁN NEM TUDJUK 
ELHALLGATTATNI AZ ÖSSZES 

FEGYVERT, AMELY A FÖLD 
KÜLÖNBÖZŐ PONTJAIN 

VÉRONTÁSHOZ VEZET, DE 
SZEMÉLYESEN HOZZÁ TUDUNK 

JÁRULNI, HOGY ÉLETRE KELJENEK 
A SÉRÜLT KAPCSOLATOK A 

CSALÁDUNKBAN, AZ 
ISKOLÁNKBAN, A VÁROSUNKBAN.

A bibliai szóhasználatban a 
békének sokféle jelentése 
van, jelent például testi és 
lelki jóllétet vagy egyetértést 
az emberek és a népek között. 

A BÉKE azonban 
mindenekelőtt ISTEN 
AJÁNDÉKA, mert általa 
fedezhetjük fel atyai arcát.

HOGYAN VÁLJUNK
A BÉKE ÉPÍTŐIVÉ?

HOL ÉS 
HOGYAN 

TALÁLUNK 
RÁ A 

BÉKÉRE?

Tudtam én, hogy  nem kéne 
félrevonulnom, de nem 
tudtam magam túltenni a 
haragomon.

Gondolkodtál-e már 
azon, milyen jelentése 
van a Békének?

1990-ben Így írt erről Chiara Lubich 
Nikkio Niwanónak, a japán Rissho 
Kosei Kai buddhista mozgalom 
alapítójának

www.fokolare.hu


