
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

A vízözön elmúlásakor Noénak egy galamb csırében tartott olajággal hozta hírül a 
vízözön elmúlását, ezért vált a galamb a kibékülés, a béke szimbólumává, napjaink 
békegalambjának eredetévé. Az Úr Jézus a nyolc boldogságban hirdette: „Boldogok a 
békességesek, mert ık Isten fiainak hívatnak.” Elgondolkodtam már sokszor, mit jelent a 
„békességes”, illetve a „békességszerzı” fogalma. Amikor nem mondjuk el, hogy mástól mi 
rosszat hallottunk valakirıl, nem szítjuk a békétlenséget, a rossz gondolatokat, amikor 
igyekszünk a rosszat jóval viszonozni, amikor magunkba szállunk, ha valahol akarva-akaratlanul 
viszály keletkezett szavaink vagy cselekedeteink nyomán... és még sorolhatnánk a példákat. 
Rengeteg alkalmunk van békességszerzésre. Élni kell ezzel a lehetıséggel, gondolni kell rá 
tudatosan. Akarni kell békességet teremteni, ahogy Szent Ferenc imájában mondjuk: „Uram, 
tégy engem békéd eszközévé.” 

Arra kell gondolnunk, különösen Húsvétra, a Feltámadásra és az örök életre várva, amit 
az Úr Jézus a fıpapi beszédében mondott: „Békességet hagyok rátok, az én békémet hagyom 
nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” Rómában a lateráni Szent János bazilikában 
az apszis mozaikképe a Megváltó óriási mellképe, amit a hagyomány szerint Szent Lukács 
készített. Az „Acheropita” (nem emberi kézzel készített kép) nem más, mint Krisztus arca. 
Itt tehát az Úr Jézus békéje személyesen jelen van az acheropita jellege miatt, s így a 
szentmisében – csak ezen a helyen – másképp mondják a szentmise szövegét: „Isten báránya, 
aki elveszed a világ bőneit...” – és nem mondják, hogy „adj nekünk békét”. Hiszen maga a Béke, 
maga az Úr Jézus van jelen!  

Húsvétkor az Úr Jézus, a Béke Fejedelme feltámadt. S feltámad most is minden Húsvét 
hajnalban, és az élı Jézus, a Béke költözik szívünkbe! Énekejük hát teljes hittel a szép 
zarándokéneket sokszor – talán imaként magunknak is:  

 

„Béke Fejedelme, Szentséges Istenünk! 
Úr Jézus Szent Szíve, békéért esdeklünk! 
Békét adj szívünknek, békét családunknak, 
békét nemzetünknek, békét a világnak!” 
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Virágvasárnap Jézus földi életének végleteit tárja 
elénk: a dicsıségen keresztül vonul be a szenvedésbe. 
Készítsük fel szívünket, hogy a szentáldozásban 
bevonuló Urunkat bizalommal köszöntsük, és 
higgyük, hogy İ az élı Isten Fia. Kérjük áldását a 
nagyhétre, és mondjunk hálát Neki, mert „áldott, aki 
jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban!” 

 
 

A mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk, 
felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel 
megmosta tanítványai lábát, és átéljük az 
Oltáriszentség és a papi rend szentségének alapítását. 
A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk, 
hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan 
közöttünk lévı valóság legyen. A szentmise az 
oltárfosztással fejezıdik be, ami jelképezi a magára 
hagyott Krisztust. A mai éjszakán szentséglátogatással 
virrasszunk az eucharisztikus Jézusnál! 

 
 

Az egyház ısrégi hagyomány alapján ezen és a 
következı napon egyáltalán nem mutat be 
szentmiseáldozatot. A késı délutáni órákban Urunk 
szenvedésének emlékezetét ünnepeljük meg. Ennek a 
szertartásnak három része van: az igeliturgia, a 
hódolat a szent kereszt elıtt és a szentáldozás. 
Vegyünk részt rajta megrendült lélekkel, átélve Jézus 
szenvedésének igazi lényegét: „Úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött fiát adta érte”!  

 
 

Nagyszombat: a sírban nyugvó halott Jézus napja. A 
csend, a nyugalom, a várakozás napja. A szomorúság, 
a bánat, a részvét napja. Az értetlenség, a csalódottság, 
a reményvesztettség napja. Ünneplés és szentmise 
nélküli nap. Nagyszombat ugyanakkor titokzatos 
módon reményt rejtı nap is. A feltámadás mindent 
megváltoztató hajnala elıtti nap. Egy nap, amikor a 
fájdalom és a szenvedés lassan szeretetté kezd 
átalakulni. Az esti sötétség beálltával elkezdjük a 
húsvéti vigília szertartását, amelynek során a feltámadt 
Krisztus világosságának fénye egyre jobban 
növekszik, s hajnalra beragyog mindent. Az 
újjászületés és az új élet nagy napja ez számunkra! 
Krisztus feltámadott! - Valóban feltámadott! 

Várni Téged 
Élı eleven lánggal 
Élı eleven méccsel 
 És magasra tartani ha jössz 
 Ha látszik közeledésed fénye 
Magasra tartani a mécset egészen 
 És integetni 
 És visszajelezni 
 És hívogatni 
Jöjj Uram Jézus 

 
Add Uram 
Hogy megnyíljak a fénynek 
A saját Olajfák-hegyi éjszakámban 
 
Hogy magamévá tudjam tenni 
Az Atya kemény akaratát én is 
 
Hogy akarni tudjam azt 
Amit nem akarok 

 
 
Megkötöztünk Téged 
Aki azért jöttél 
Hogy feloldozz bennünket bőneinktıl 
 
Lehívtuk rád a halál átkát 
Aki azért jöttél 
Hogy az élet áldását add nekünk 

 
 
fölkentél engem 
megjelöltél a Lélek által 
nekem szólnom kell rólad Uram 
 
el kell mondanom 
hogy élsz 
hogy találkoztam veled 
 
nekem örömet kell vinnem 
az örömtelen emberek közé 
 
    Szent-Gály Kata 

 

 



 
 

  mi jut eszükbe a békérıl... 
 

A béke értékét a világ minden részén elismerik, 
még egy Nobel-díjat is létrehoztak a békéért 
legtöbbet tevı emberek kitüntetésére. Ez az 
egyszerő dolog nagyon sok mindent jelenthet. Béke 
lehet emberek, népek között, béke lehet 
magunkban, családjainkban, egyházunkban, 
környezetünkben. És Jézus így köszöntötte 
feltámadása után apostolait: Béke veletek! Neked 
mi jut eszedbe a békérıl?... 
 

- A béke számomra belsı harmóniát jelent. A belsı 
harmóniád pedig kivetül a veled kapcsolatban állókra. 
Mivel te magad egyensúlyban vagy, saját 
környezetedhez is szeretettel tudsz odafordulni. (25 
éves fiú) 
 

- A békérıl a csend jut eszembe és az emberek közötti 
egyetértés. Ez a békesség sokszor hiányzik 
környezetünkbıl, hazánkból és egyházunkból is. (15 
éves fiú) 
 

- A békesség valami olyan jó állapot, amelyre 
mindannyian vágyunk. A lelki béke, aminek feltétele 
a tiszta lelkiismeret, minden olyan emberrıl sugárzik, 
aki ennek birtokában van. Mindig szerettem békés, 
kiegyensúlyozott emberek közelében lenni. (21 éves 
lány) 
 

- A béke szeretetet jelent. Csak ott van béke, ahol 
szeretet van és nem veszekedés. (8 éves lány) 
 

- Akkor lesz béke, ha csak jót adunk a másiknak, azaz 
mindenkinek. Mosolyt, jóságot, segítséget. (6 éves 
lány) 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Békesség Istentıl 
 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,  
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul,  
Istentıl mégis Békessége van.  
Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentıl.  
 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,  
Örök hullámzás a víz felszíne. 
De lent a mélyben háborítlanul  
Pihen a tenger s az ember szíve,  
Hadd hullámozzék a víz felszíne.  
Békesség Istentıl.  
 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a  
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 
Te sugarazd szét békességedet 
És szóval, kézfogással másnak add.  
Az Isten Békessége is ragad.  
Békesség Istentıl.  
 

Reggel mondd, délben mondd és este mondd  
A Feltámadott elsı, szép szavát. 
És ragyogóbbá lesz a reggeled  
És csillaghímesebb az éjszakád.  
És békességesebb az éjszakád.  
Békesség Istentıl.  
 

Békesség Istentıl: mi így köszönjünk,  
Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 
Vihartépett fák - ágainkon mégis  
Vadgalamb búg és Békesség terem.  
Békesség: köszöntésünk ez legyen.  
 
Békesség Istentıl.  

 
 
  

 Fiam, én mondottam: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, mint evilág adja. 
A békességet mindnyájan kívánják, de nem mindenki gondol azzal, ami az igaz békességre vezet. 
Az én békém az alázatosaké, a szívükben szelídeké, te a türelemben találsz békét magadnak. 
Ha rám hallgatsz, szavamat fogadod, nagy békességben élhetsz. Mit tegyek hát? 
Mindenben ügyelj magadra: mit teszel, mit beszélsz, és minden igyekezetedet arra irányítsd, hogy csak nekem 
tetszésemre légy, kívülem pedig semmit se kívánj vagy keress, mások beszédérôl vagy tetteirôl se ítélj vakmerôn, ne 
bonyolódjál olyasmibe, ami nem tartozik rád, így elérheted, hogy alig vagy ritkán szenvedsz háborgatást. 
Hogy pedig sose háborgassanak, és szívednek vagy testednek semmi alkalmatlanságban ne legyen része,  
az nem evilágba való, az már az örök boldogságban valósul meg. 
 
Fiam, most megtanítalak téged a békességnek és az igaz szabadságnak útjára. 
Tedd, Uram, amit mondasz, mert jól esik azt hallanom. 
Azon légy, fiam, hogy inkább más akaratát kövesd, mint a magadét.  
Válaszd inkább azt, hogy kevesebbed legyen, ne többed. 
Keresd mindig a lentebb való helyet, és a mások alá rendelt állapotot.  
Azt óhajtsd, azért fohászkodj mindig, hogy Isten akarata maradéktalanul beteljesedjék tebenned. 
Íme, az ilyen ember lép be a béke és a nyugalom földjére.      Kempis Tamás 
  


