
BABÓCSAY PÁL

A béke szava

Nincs emberi szív, melye csekély szóiránt"béke" előszeretettel neviselkedneK. E csekély
szó az, melyet a világ minden kincse ésgazdagsága mellett is szegény megfizetni. A béke
alapja a megelégedésnek, mert ahol beKe honol, ott öröm és boldogság is tenyészik. A
bék» a szegények gunyhóját a megelégedés paradicsomává alakz1ja, ellenben bék» nélkül
a királyok trónja is égő pokollá változik. Krözus Lydia dúsgazdag királya és korának
leghatalmasabb fejedelme kérdezé egykor egy bölcstől: kit tartana a legszerencsésebbnek
a földön? és álmélkodott, hogy nem őt, hanem egy szegény gunyhó lakóját mondá leg
boldogabbnak. Minden szegény - úgymond a bölcs - boldogabb az ő szalmaágyán,
mint te király arany ágyadban: mert a szegény ágya fölött a megelégedés angyala vir
raszt, míg a - te trónodtól távol van. A beKe kezdete minden jólétnek, azért már az
ószövetségbeli jámborok nagy isteni kegyelemnek tartották a békét és a Mindenhatóhoz
intézett imáikban a béke elnyeréséért mindenkor esdettek. Az Üdvözítőnk szentséges
ajkán is talán legtöbbször fordult meg a béke szava és ő maga az evangéliumban boldog
nakmondotta a beKességeseket, meri Isten fiainak hivatnak. Fönntarthatjuk a bekességet
felebarátunkkal ha gyarlóságai és fogyatkozása i iránt dtnezésse! és türelemmel viselte
tünk, megfontolván azt, hogy mi is gyarló tökéletlenségekkel teljes emberek vagyunk.
Legyünk kíméletesek az emberi gyarlóságokból eredt hibdk. iránt és mindenkor a szeretet
szemüvegén nézzük azokat. Alig tarthatjuk fönn biztosabban abekét felebarátunkkal
mint ha azok sorsa iránt részvétet tanusítunk. Tapasztaljuk saját magunkról, mily jóté
konyan hat reánk ha jó vagy balsorsban résztvevő nemes szioekre találunk. Miért is
mondja Szent Pál: "Örüljetek az örvendezőkkel, sIrjatok a sírókkal". Hogy embertársa
inkkal tartós bekességben élhessünk szükséges, hogy őket őszintén becsüljük. Ki mással
beKességben akar élni, ne legyen öntelt, ne legyen elfogult önmaga iránt, ne tartsa magát
rendkívüli jónak és tökéletesnek, másokat magánál sokkal rosezabbnac, mert a rendetlen
önszeretet és önzés sokszor megtöri a beUt. Végül, hogy tartós és állandó bekének ör
vendhessünk iparkodjunk felebarátunkról mindenkor jókat beszélni és kerüljük a meg
szólást és mások megítélését. Semmi annyira el nem idegeníti az embereket egymástól
és a bekességet köztük könnyebben föl nem bontja, mini ha azokról rosszat beszélünk,
vagy ha őket rágalmazzuk. Ki-ki tudja közülünk, mennyi bekétlenséget és ellenségeske
dést szülnek a rossz nyelvek. Órizkedjünk továbbá a hMlOrdástól és suttogástól. Az
ilyenek mindent, amit más helyeken hallanak, azonnal tovább visznek, mellette ahhoz
még többet is tesznek és ekként az ellenségeskedés és bekétlenség magvát hintik el. Er
tettük ezekből, hogy mily nagyszerű a béke, igyekezzünk tehát azt embertársainkkal
állandóan fönntartani. Kérjük ezért a béke és szeretet Istenét, hogy szioeinkb: szállva,
embertársainkkal állandó békesség és egyetértésben élhessünk. Amen.
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