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Bevezető
Vétkünk: a mulasztás
Törékeny világunkban sok perifériára szorult nép szenved a megaláztatástól, hazugságtól, és
gazdag kevesek mohóságának és kapzsiságának romboló hatásától. Mindez abban a világban,
abban a valóságban történik, ahol mi, Boldogasszony Iskolanővérek élünk. A körülöttünk élő
emberekkel együtt azt kockáztatjuk, hogy “megszokjuk” az erőszak ilyen magas szintjét. Mi
az oka ennek a “bénultságnak?”
Imádságra hívás
Szenvedő népünk szívéből szólunk, amikor arra kérünk, bölcsesség és élet Istene, hogy adj
bátorságot nekünk, hogy felismerjük, hogy mi is azok közé tartozunk, akik az
erőszakmentességgel harcolnak a békéért. Imádkozunk azokért a családokért, akik a mi
bűneinkért szenvednek, mert mulasztást követünk el. Adj nekünk bátorságot, hogy meglássuk
és megtapasztaljuk a valóságot, ahogy te is, hogy úgy érezhessünk, ahogy te. Buzdíts minket
a cselekvésre.

Tapasztalás
A békéről és erőszakmentességről folytatott egyéni és közösségi elmélkedéseink során
sokszor nem összpontosítunk arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket az értékeket, ill.
ellenük cselekszünk. Figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mit nem tettünk meg azért, hogy
elhozzuk a békét és erőszakmentességet. Észrevétlen marad, hogy a mulasztás bűnébe esünk.
Honduras népe most reményt kapott, ez azonban tragédiából született. Hétezer millió
hondurasi lempirát (322.000.000 USD) loptak el a társadalombiztosítástól. Ez közel
háromezer ember haláláért felelős, akik nem részesülnek egészségügyi ellátásban. Más
részről, békés fáklyás felvonulásokat tartanak országszerte, elítélve ezt a lopást és tanúságot
téve azon emberek mélységes elégedetlensége és elköteleződése mellett, akik azt mondják:
“SOHA TÖBBÉ”.

Reflexió
Ferenc Pápa szót emel felelősségünkről, hogy küzdjünk a békéért.
“Szeretném kinyilvánítani szívből jövő meggyőződésemet, hogy eljött az idő, hogy véget
vessünk ennek az egyre inkább elfogadhatatlanná váló helyzetnek. Mindenki érdekében
szükség van arra, hogy felerősítsük az erőfeszítéseket és kezdeményezéseket a stabil és
igazságosságon alapuló béke, minden személy jogainak elismerése és a kölcsönös biztonság
megvalósítása érdekében. Eljött az idő mindannyiunk számára, hogy megleljük a bátorságot
ahhoz, hogy nagylelkűek és bátrak legyünk a közjó szolgálatában,..” id. Ferenc papa beszédéből,
Bethlehem,, 2014. május 25. .http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/papafrancesco_20140525_terra-santa-autorita-palestinesi.html )

“Minden erőfeszítés és energia egyre inkább arra irányuljon, hogy igazságos és tartós
megoldást találjunk a sok szenvedéssel járó konfliktusokra. Minden jóakaratú férfival és
nővel összefogva azért könyörgök, hogy azok, akik felelős beosztásban vannak minden követ
mozgassanak meg, hogy igazságos megoldásokat találjanak a komplex problémákra, hogy
mindenki békében élhessen. A dialógus, megbékélés és béke ösvényét kell állandóan követni
újra és újra, bátran és fáradhatatlanul. Egyszerűen nincs más út...” (id. Ferenc pápa beszédéből,
Tel Aviv, 2014. május 25.) http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/papafrancesco_20140525_terra-santa-cerimonia-benvenuto-tel-aviv.html )

Cselekvés
Elmélkedjünk közösségünkben és azokkal, akikkel szolgálatunk során találkozunk:


Bárhol is vagyunk mi, iskolanővérek, vannak olyan emberek, akik megélik a
mulasztás, hallgatás, közönyösség, halasztgatás bűnének hatásait, hogy nem Isten
szemével láttatunk és nem Isten szívével éreztetünk. Mit teszünk az ilyen
helyzetekben?



Isten arra hív minket, hogy ismerjük fel, hogy a szenvedő néphez tartozunk. Ha nem
azonosulunk a körülöttünk lévő szenvedőkkel, mi is cinkosokká válunk. Hagyom-e,
hogy megérintsenek a szenvedő emberek kiáltásai? Hogyan?



Ha egy pillanatig Isten szemével láthatnánk a valóságot, ha Isten szívével
érezhetnénk, hogy pusztul Isten népe és teremtése, mi lenne a válaszunk? Van
bátorságunk megkérdezni Istent, hogy mit vár tőlünk?

Záró imádság
Élet Istene, tudjuk, hogy Te teremtetted ezt a világot, ellátva mindennel, hogy minden ember
örömben élhessen. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy felismerjük szeretetedet és
szelídségedet, ami arra ösztönöz minket, hogy álmod valósággá váljon.

Készítette Mary Kennedy és Rosa María Tróchez nővér, ALC-Honduras a Nemzetközi Shalom Hivatalnak, Róme,
Olaszország
Grafika Gen Cassani, SSND; Akvarell térkép: Elena Romanova

