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Böjtölj a békéért,
és ments meg egy életet!
A gyûlölet, az erõszak, az esztelenség, az önzés ördöge szállta meg a világot: „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak
imádságra és böjtre”(Mt 17,21). – Keresztényként hiszem és tapasztalom, hogy a jó gondolatok és tettek imádságban és
böjtben születnek meg. De hívok mindenkit (nem csupán keresztényeket), akik többet akarnak tenni felvonulásoknál,
aláírásoknál.
2003. februárjában négy de- nem hiszek a tulajdonban, az önzés- mint gyógyítani, osztozni, szolidamonstrációt szerveztem, minden ben, és nem hiszek az erõszak, az ritást vállalni.
Háború van. Vannak, vagy leszvasárnap délután: „Séta az erõszak- erõalkalmazás semmilyen formájámentességért és békéért!” címmel. ban. Tudom, a böjt személyes ügy, nek üldözöttek, elüldözöttek, meneEzeken 1, 11, 70, 75 fõ vett részt. belsõ dolog. Nem a nyilvánosságra kült-táborokban élõk, árvák. MárciElmentem két másikra is, azokon tartozik, mint ahogyan az adás sem. us 3-tól a fele ételem az övék. Hogy
több ezer ember volt. Világszerte De most – amikor közös útra hívlak eggyel több lehessen a túlélõ, hogy
eggyel több lehessen a gyósok millióan tüntettek.
gyítható. Az én nevemben
Úgy hiszem, hogy a deNEM háborúzhat senki, az
monstrációk, a tiltakozáén nevemben csak ADNI és
sok ideje lejárt. A vezetõk
GYÓGYÍTANI lehet.
nem hallgatnak ránk. Mi
Mától ételem és italom: a
békét akarunk, õk elkezdkenyér, a tej, az alma, a
ték a háborút. Mi nem akakrumpli, az üres fõzelék, az
runk fölösleges szenveüres tea. Rátok gondolok,
dést, õk elkezdték a gyilártatlan emberek, akiket
kolást.
bombázni, lõni fognak, akiEljött a tettek ideje. Tetket hagynak elvérezni vagy
teink mutathatják meg igaéhezni. Kevés, amit tehezán, mennyire fontos netek, de azt meg kell tennem.
künk, hogy megosszuk a
Még nem tudom, hogyan
békét, a megélhetést minjuttatom el az így megspóden emberrel: minden testrolt pénzt az üldözötteknek.
vérünkkel.
Nem tudom, hogy kik leszBÖJTÖLJ A BÉKÉnek azok, akikre rá merem
ÉRT, ÉS MENTS MEG
majd bízni, tudva, hogy az
EGY ÉLETET!
összegyûlõ pénzt csak éleÉn, BB, egy a hat millilemre és gyógyszerre-kötárdból, bûnökkel és jó cseszerre használják majd fel,
lekedetekkel, hibákkal és
és hogy el is jut a segítség a
erényekkel, hiszek az oszcímzettekhez.
tozás és a szelídség erejéAddig is, ha csatlakozol,
ben. 2003. március 3-tól
gyûjtsd a pénzt magad, adnem eszem húst, sajtot,
dig a híradásig, amikor közcsokoládét, nem iszom
löm a kijuttatás lehetõségét
üdítõitalt, sört vagy bort.
vagy egy számlaszámot.
Böjtölök. (Az eltelt 18 nap
Ha megmozdult Benned a
alatt sokszor nem sikerült,
lelkiismeret, csatlakozz! Ha
de lényegében igen. Újra
csak napi 10 Ft-ról tudsz leés újra kezdem, nem titmondani, akkor is kezd el!
kolván kudarcaimat sem,
A szolidaritásért, a testvériés sikereimet sem.) Nemségért, az adásért. Ha van
csak azért, hogy szolidáris
legyek a háborúk üldözötteivel, ha- – ki kell lépnem a rejtekbõl. Hogy jobb ötleted, írd meg! Ha nem érnem fõleg azért mondok le a drága érezd: a testvéred vagyok, és a test- tesz egyet, akkor is írd meg! Tégy
ételekrõl (hús, sajt) és a nélkülözhe- vérem vagy. És vannak testvérek valamit a békéért, az életért!
tõ dolgokról (sütemény, csoki, sör, sokan: muzulmánok és keresztéHa nem sikerül iraki, török, kurd
bor stb.), hogy az eddigi havi 16 000 nyek, zsidók és palesztinok, katonemzetiségû
szenvedõkhöz juttatni
Ft ételre fordított összeget havi nák és civilek, hívõk, keresõk és
8000 Ft-ra (kb. napi 300 Ft-ra) szoaz összegyûlt összeget, akkor parítsam, és az így fennmaradó 8000 ateisták. Reméltem a békét. De fel lesztin, zsidó, csecsen, orosz, horFt-ot eljuttassam a háború valame- akartam készíteni a lelkemet (imád- vát, szerb stb. háborús árváknak jutlyik üldözöttjének élelmezésére, ság) és a testemet (böjt) is arra, ami tatom el.
gyógyítására. Mert csak az oszto- megtörtént. A gyilkolás elkezdõzásban és a szelídségben hiszek, és dött, és nem lehet más dolgunk,
Botlik Benedek

