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Keskeny, meredek és hosszú... 
 

A békéhez vezető út keskeny, 
meredek és hosszú. Könnyebben, 
veszélytelenebbül és gyorsabban 
nem lehet elérni a békét. Fárad-
ságba, bátorságba és kitartásba 
kerül. Olyan cél, amelyet könnyen 
szem elől tévesztünk. Intelligenci-
ára, fantáziára és totális erőbeve-
tésre van szükség, ha az ember a 
béke útját járja. Szeretni kell a 
békét, s ahogyan a szeretet, a béke 
is állandó veszélynek van kitéve. 
Nem csupán tőled és tőlem, tőlünk 
függ. Világunkban, amely a globa-
lizáció révén egyetlen faluvá vált, 
ahol mindenki mindenkinek szom-
szédja lett, a béke az emberiség 
dolgává lett. Ha bennem nincs 
béke, körülöttem sem lesz. A bé-
két sok ellenség veszi körül. Ha 
nincs mindenki meggyőződve 
arról, hogy a békét csak békés 
eszközökkel lehet elérni, akkor 
igen hamar alakulnak ki kicsi, 
rejtett, tartós, nagy vagy éppen 
évezredes háborúk. Ferenc pápa 
szomorúan állapította meg: „A 
harmadik világháborúban élünk.” 
És ismételten megnevezi a béke 
nagy ellenségeit: igazságtalan 
gazdasági rendszerek, könyörte-
lenség, az ember termelőeszközzé 
alacsonyítása, a tőke bálványozá-
sa, a vallással való visszaélés a 
másként hívők elnyomása és meg-
semmisítése érdekében. 

A béke attól függ, milyennek 
látjuk az embert, milyen istenké-
pünk van, hogyan képzeljük el az 
emberek együttélését, valamint 
Isten és az ember egységét. Vilá-
gos, hogy ezzel kapcsolatban vég-
telenül sok párbeszédet lehet foly-
tatni, számtalan szemináriumot és 
konferenciát lehet tartani, könyve-
ket lehet írni róla, politikai struk-
túrákat lehet felépíteni érdekében. 
Minden fáradozás ellenére meg-
marad annak lehetősége, hogy a 
béke mint valami csillogó szap-
panbuborék száll a levegőben, és 
már az első porszembe ütközve 
kipukkad. Tehát újból elölről kell 
kezdeni. A békét. A béke kezde-
ményezését. Például a háború 
közepette a békéért kell imádkoz-
ni. Lehetőség szerint a vitatkozó 

felekkel közösen. Újból és újból 
meg kell kísérelni a békéről foly-
tatott párbeszédet. Nem szabad 
véget vetni a békekonferenciák-
nak. Mert a béke mindig kezdet. A 
békéhez vezető út kezdete. 

A békekutatás fontos része lett 
a tudományok világának. Bevon-
ják a filozófiát, a pszichológiát, a 
vallástudományokat stb., hogy 
megnyissák a béke feltételeinek, 
lehetőségeinek útját. Léteznek 
kicsi és nagy egyesületek, ame-
lyeknek célja a béketeremtés. Jé-
zus a maga korában mindenkinek 
odakiáltotta – és kiáltása mindmá-
ig érvényben van –: „Boldogok a 
békességteremtők, mert Isten a 
fiainak [és lányainak] fogja hívni 
őket” (Mt 5,9). És ezzel a béke 
olyan intenzíven kapcsolódik Is-
tenhez, ahogy a természetes élet-
ben a szülők és a gyermekek kö-
zött. Nincs béke Isten nélkül. Akik 
a béke útját járják, valamennyien 
Isten gyermekei. Aki Isten gyer-
meke akar lenni, annak teljes sze-
mélyiségével kell akarnia a békét, 
mindenestül a békére kell töreked-
nie, a békéért kell élnie. Ahogyan 
a mi urunk és testvérünk, Jézus 
tette, és igazságtalan elítélést, 
rettenetes kereszthalált vett magá-
ra, hogy megmaradjon a békében; 
nem engedte, hogy királlyá te-
gyék, Isten és a Mammon alterna-
tíváját hirdette; ismételten a meg-
vetettekkel szövetkezett, a hatal-
masokra pedig azt a kötelességet 
rótta, hogy ne uralkodók, hanem 
szolgák legyenek. A békének ára 
van. A Nobel-békedíj mindenkit 
megillet, aki kicsiben, bárhol a 
világon a békéért él. 

Az utóbbi időben egyre világo-
sabbá vált számomra, hogy min-
den monopólium, amit valaki lét-
rehoz, igen hamar a béke ellensé-
gévé válhat. Ez az élet minden 
területére érvényes, minden em-
berre vonatkozik, minden politikai 
rendszerre, de ugyanígy minden 
vallásra és világnézetre is. Mert 
minden monopólium, bárhol hir-
detik is meg vagy törekszenek rá, 
mindent le fog gyűrni, mindent 
meg fog hódítani, és egyeduralko-

dóvá lesz. Ez így van már akkor 
is, ha hosszú tapasztalattal, nagy 
szorgalommal dolgozom a ker-
temben, létrehozom a „kertbiro-
dalmamat”, és senkit nem engedek 
beleszólni. Pláne akkor, ha valaki 
meg akar változtatni valamit a 
„birodalmamban”. Ilyenkor igen 
hamar bekövetkezik, hogy a beto-
lakodónak megtiltom a belépést, 
nem hallgatom meg, nem veszem 
komolyan, küzdök ellene, ellen-
ségnek nyilvánítom, gonosznak 
állítom be. Nem így van? No, 
talán nem járok el ilyen durván, de 
valahogy hasonlóan. Ez nem je-
lenti azt, hogy nem lehetnek fe-
szültségek, nem lehetnek viták. De 
nem fajulhat odáig a dolog, hogy a 
magam felfogását nyilvánítom az 
egyetlen lehetségesnek, „az egyet-
len, tökéletes igazságnak”, vagyis 
monopóliumnak, és kizárok min-
den más lehetőséget, nézetet, 
„igazságot”, ezek képviselőit kire-
kesztem, üldözöm, bezárom, meg-
alázom, megkínzom, míg át nem 
állnak az én oldalamra, vagy rög-
tön eltávolítom, megölöm, kiol-
tom, megsemmisítem őket, hogy a 
magam ügyét győzelemre vigyem. 

Egy pillantás a világba: a napi 
hírek szünet nélkül arról beszél-
nek, hogy az „az igazság monopó-
liumainak” megteremtése világ-
szerte bajba, nyomorba taszít em-
bereket, menekülésre kényszeríti 
őket, testi-lelki sérülést okoz ne-
kik, vagy egyenesen a halált hozza 
számukra. Ezért hiszem, hogy le 
kell mondanunk a monopóliumok-
ról, minden diktatórikus formát és 
rendszert le kell bontani, párbe-
szédet kell folytatnunk egymással, 
meg kell bocsátanunk, osztoz-
nunk, szolgálnunk és gyógyíta-
nunk kell, a gyengék oldalára kell 
állnunk. Ahogyan Jézus tette. 
Ahogyan nagyon sokan tették 
egykor, és teszik ma is. A békéhez 
vezető út keskeny, meredek és 
hosszú. De lehet járni rajta. Embe-
ri erővel, Isten erejével. Ha ember, 
sőt keresztény akarok lenni. 
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