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„Békességet hagyok rá-
tok. Az én békémet adom 
nektek” (vö. Jn 14,27–

31a) – e szavakkal fordult Jé-
zus tanítványaihoz az utolsó 
vacsorán. A szentatya az Úrtól 
kapott béke értelmét elemez-
te homíliájában az evangéliu-
mi szakasz, illetve a szentlecke 
(ApCsel 14,19–28) alapján, amely 
Pál és Barnabás első missziós 
útjának viszontagságairól szól.

Ez az a béke, amelyet Jézus 
ad? – tette föl a kérdést Ferenc 
pápa. Leszögezte: Jézus béké-
je nem azonos azzal, amit a vi-
lág nyújt. A világ viszontagsá-
gok nélküli békét kínál nekünk, 
mesterséges békét, amely a 
nyugalomra egyszerűsíthető 
le. Olyan béke ez, amely csak a 
saját dolgait nézi, saját bizton-
ságát, nem hiányzik neki sem-
mi: egy kicsit olyan, mint a dús-
gazdag békéje; olyan nyugalom, 
amely bezár, nem látunk túl raj-
ta. A világ érzéstelenítővel ta-

nítja nekünk a béke útját. Elan-
dalít, hogy ne lássuk az élet má-
sik valóságát, a keresztet.

Szent Pál szerint aki be akar 
lépni a mennyek országába, 
annak sok viszontagságon 
kell átmennie. De vajon béké-
re lelhetünk-e a viszontagsá-
gok közepette? Ha rajtunk mú-
lik, nem. Nem vagyunk képe-
sek olyan békét szerezni ma-
gunknak, amely nyugalmat ad, 
saját kezűleg gyártott békét, 
mert ott vannak a viszontagsá-
gok: legyen az fájdalom, beteg-
ség, halál. Az a béke, amit Jé-
zus ad, ajándék: a Szentlélek 
ajándéka – és ez a béke a vi-
szontagságok közepette is ha-
lad előre. Nem egyfajta sztoi-
cizmus vagy fakírkodás, nem. 
Ez valami más. Isten békéje 
olyan ajándék, amely segít ne-
künk előrejutni – hangzott el a 
pápa homíliájában.

Jézus, miután odaajándékoz-
ta békéjét a tanítványoknak, az 

Olajfák kertjében szenvedett, és 
mindent az Atya akaratába aján-
lott. Szenvedett, de ott volt neki 

Isten vigasztalása – emlékezte-
tett Ferenc pápa. – Az evangéli-
um elbeszéli: megjelent egy an-

gyal, hogy vigasztalja őt. Isten 
békéje az igazi béke, amely az 
élet valóságát érinti, nem tagad-
ja meg az életet: ilyen az élet. Ott 
van a szenvedés, ott vannak a 
betegek, van sok rossz dolog, há-
borúk és a többi, de a belülről jö-
vő béke, mely ajándék, nem vész 
el. Fölvéve a keresztet és a szen-
vedést, megyünk előre. A ke-
reszt nélküli béke nem Jézus bé-
kéje: megvásárolható béke. Mi is 
elő tudjuk állítani, ám nem tar-
tós, véget ér.

Amikor valaki feldühödik, el-
veszíti a békéjét. Ha nyugtalan-
kodik a szívem, az azért van, 
mert nem vagyok nyitott Jé-
zus békéjére, nem vagyok ké-
pes úgy élni az életet, ahogy jön, 
a keresztekkel és a fájdalmak-
kal együtt. Képesnek kell len-
nünk azonban arra, hogy kér-
jük az Úrtól az Ő békéjét. Sok vi-
szontagságon át kell belépnünk 
Isten országába. Kérjük a bé-
ke kegyelmét, hogy ne veszít-
sük el a belső békét – buzdított 
a szentatya.

A keresztény ember élete 
a világ üldözései és Isten vi-
gasztalásai közötti úton vezet 
– idézte homíliája végén Szent 
Ágostont Ferenc pápa. Majd így 
fohászkodott: „Az Úr nyissa 
fel a szemünket, hogy valóban 
megértsük, milyen ez a béke, 
amelyet a Szentlélekkel aján-
dékoz nekünk.”

Ferenc pápa: kereszt nélkül nincs igazi béke

Jézus és a Szentlélek ajándéka
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Az utolsó vacsorán mondott be-
szédében Jézus így szólt tanítvá-
nyaihoz: „Békességet hagyok rátok. 
Az én békémet adom nektek. Nem 
úgy adom, ahogy a világ adja nektek. 
Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne 
csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy 
azt mondtam: elmegyek, de vissza-
jövök hozzátok. Ha szeretnétek en-
gem, örülnétek annak, hogy az Atyá-
hoz megyek, mert az Atya nagyobb 
nálam. Előre megmondtam nektek, 
mielőtt megtörténnék, hogy ha majd 
bekövetkezik, higgyetek. Már nem 
sokat beszélek veletek, mert jön a vi-
lág fejedelme. Rajtam ugyan nincs 

hatalma; hogy azonban megtudja a 
világ, hogy szeretem az Atyát: úgy 
cselekszem, amint az Atya meghagy-
ta nekem.” (Jn 14,27-31)

Rengeteg feladat van az ember 
előtt, és a töméntelen munka lát-
tán sajnos sokszor ránk tör a nyug-
talanság, idegesek, feszültek le-
szünk, és elkezdünk kapkodni, dü-
höngeni. Ilyenkor érdemes megáll-
ni és elgondolkodni, hogy vajon e vi-
lágban van-e bár egyetlen dolog, 
amit idegesen, feszülten, dühösen 
jobban el lehet végezni, mint békés 
nyugalommal? És ha a nyugtalan-
ság, békétlenség, a harag nem segít 

jóvégre vinni a dolgaimat, akkor mi 
értelme lenne letérni a szentek által 
jól kitaposott jézusi útról, a szeretet 
békés útjáról? 

Bíznod kell Istenben, aki megfogja 
kezedet és vezet. Hiszem, hogy nem 
azért teremtette a világot a Terem-
tő, hogy elpusztuljon. A tudósok sze-
rint kb. ötmilliárd éves a Naprend-
szer. A jó Isten ötmilliárd éve bogoz-
za, hegyezi. A kisgyermek csinál egy 
homokvárat, s te véletlenül felrúgod. 
Erre ő odaáll eléd, szembeáll veled 
megvédeni az ő művét. Vajon a jó Is-
ten hagyja, hogy ezt az évmilliárdok
óta formálódó csodaszép világot 

csak úgy könnyedén felrúgják? Jézus 
szeretete, mint a napfény, kiárad min-
denkire, függetlenül attól, hogy megér-
demli-e az illető vagy nem.

Folyamatosan tudatosítani kell 
magunkban, hogy egy marék porból 
vagyunk. Esendő létünkből fakadó 
gyengeségünket magunknak is, má-
soknak is meg kell tudjuk bocsátani. 
Nem várhatok el magamtól, de kör-
nyezetemtől sem olyasmit, ami isteni 
tulajdonság: mindig  és mindent szé-
pen, szentül és tökéletesen végez-
ni. Ha valakit igazán szeret az ember, 
akkor az ő gyengeségei, gyarlóságai 
is meg tudnak szépülni.

Szeretet a békességben

Az igazi béke a Szentlélek ajándéka. Az a béke, 

amely nélkülözi a keresztet, nem Jézus béké-

je. Csak az Úr adhatja meg nekünk a békét a vi-

szontagságok közepette – hangsúlyozta a pápa 

május 16-án, a Szent Márta-ház kápolnájában 

bemutatott reggeli szentmisén.

Antonio Salinarót édesanyja 
egyedül nevelte, fiatalon beállt 
tengerésznek, majd drogfüggő 
lett. Nagy akaraterővel és édes-
anyja segítségével sikerült le-
szoknia, és felfedezte hivatását. 
„Feltámadni nem csak az utolsó 
napon lehet, megtörténhet a való 
életben is: magam vagyok a tanú-
ja” – vallja. Azt mondja, ez olyan-
kor történik meg, amikor az em-
ber kikerül egy olyan helyzetből, 
ami a halált jelenti: „Sikerült, és 
nem voltam egyedül. Valaki se-
gített. Isten létezik!” Antonio 
Salinaro természetes módon, 
nagy lendülettel, szégyenkezés 
nélkül mesél az életéről, hogyan 
lett tengerész, majd kábítószer-
függő, végül pedig egy tarantói 
templom plébánosa.

Miután a füves cigi miatt el-
vesztette az állását a tenge-
résztnél, egy darabig nem volt 

állása. Időnként talált elfoglalt-
ságot, majd egy kis trafikot nyi-
tott. Volt pénze. Voltak barátai, 
sok nőt ismert, rossz társaság-
ba keveredett. A füves cigit las-
san felváltotta a heroin – csak 
egy kis lépés volt, és drámai alá-
szállás a poklokra. „Amikor el-
jutsz oda, hogy kezet emelsz az 
anyádra, mert pénzre van szük-
séged a napi adagodhoz, akkor 
elérted a gödör alját.” Egy dél-
után két díler bejött az üzleté-
be, és megverték. „Féltem, hogy 
meghalok, és még csak azt sem 
tudtam, miért. Nem tudtam, mi-
ért törtek rám, mit követtem el 
szerintük. Ez a jelenet azonban 
felnyitotta a szememet, tudatára 
ébresztett, mennyire lesüllyed-
tem, a heroin mennyire semmivé 
tett. Elgondolkodtam, és segítsé-
get kértem édesanyámtól”– idéz-
te fel Antonio testvér.

Antoniónak sikerült leállnia, 
nem lőtte tovább magát. Újra el-
kezdett dolgozni kiskereskedő-
ként. De belül ürességet érzett: 
„Amikor leállsz a kábítószer-
rel, depresszióba esel. Azért is, 
mert el kell távolodnod minden 
olyan helytől, ami egészen addig 
kitöltötte az életedet. A napjaim 
az otthon–munka–otthon pályán 
mozogtak. A vezérmotívumom 
Mozart Requiemje volt, egész 
nap azt hallgattam fülhallgatón. 
Zenét hallgattam, és olvastam, 
de az életem ellaposodott.”

1992-ben aztán, egy januá-
ri napon Antonio úgy érezte, be-
szélgetnie kell valakivel. Mun-
ka után belépett egy templomba. 
„Talán az vezetett oda, hogy gye-
rekkoromban jártam a plébániá-
ra. Kerestem valakit, akivel be-
szélhetek, akinek gyónhatok. És 
akkor jött egy fiatal pap, alig pár 

évvel idősebb nálam, azonnal azt 
éreztem, hogy elfogad. Az a gyó-
nás jelentette a fordulatot szá-
momra: visszanyertem önmaga-
mat, aki valóban voltam. Ott kez-
dődött az az út is, amelyen visz-
szanyertem a hitemet.”

2005-ben örökfogadalmat 
tett, 2010-ben pappá szen-
telték. Bariban, a Szent Mik-
lósról elnevezett ökumeni-
kus patrisztikai-teológiai in-
tézetben szerzett diplomát. 
Plébánoshelyettes lett, feladatot 
kapott a kispapok képzésében. 
2016-tól a tarantói San Pasquale 
Baylon-plébániát vezeti. A ke-
rületben szeretik, a fiatalok jár-
nak hozzá, a közösségek szí-
vesen hívják, hogy tanítsa őket; 
egy szerzetestársával együtt az 
igazságosság, a béke és a te-
remtett világ védelme témáival 
foglalkoznak.

Sokat beszél másoknak az 
életéről: „Úgy érzem, kötelessé-
gem megosztani az élettapasz-
talatomat másokkal, főleg a fia-
talokkal. Szeretném, ha minden-
ki tudná, hogy az élet nyit új hori-
zontokat. És ezeken a horizonto-
kon Isten megmutatkozik.”

Kábítószerfüggőből ferences szerzetes




