BOTLIK BENEDEK

BÖJTÖLJ A BÉKÉÉRT, ÉS MENTS MEG EGY ÉLETET!

A gyűlölet, az erőszak, 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
demonstrációt szerveztem, minden vasárnap délután: „Séta az erőszakmentességért és békéért!”
címmel. Ezeken 1, 11, 70, 75 fő vett részt. Elmentem két másikra is, azokon több ezer ember volt.
Világszerte sok millióan tüntettek.
Úgy hiszem, hogy a demonstrációk, a tiltakozások ideje lejárt. A vezetők nem hallgatnak ránk. Mi
békét akarunk, ők elkezdték a háborút. Mi nem akarunk fölösleges szenvedést, ők elkezdték a
gyilkolást. Eljött a tettek ideje. Tetteink mutathatják meg igazán, mennyire fontos nekünk, hogy
megosszuk a békét, a megélhetést min- den emberrel: minden test- vérünkkel.
BÖJTÖLJ A BÉKÉÉRT, ÉS MENTS MEG EGY ÉLETET!
Én, BB, egy a hat milliárdból, bűnökkel és jó cselekedetekkel, hibákkal és erényekkel, hiszek az
osztozás és a szelídség erejében. 2003. március 3-tól nem eszem húst, sajtot, csokoládét, nem iszom
üdítőitalt, sört vagy bort. Böjtölök. (Az eltelt 18 nap alatt sokszor nem sikerült, de lényegében igen.
Újra és újra kezdem, nem titkolván kudarcaimat sem, és sikereimet sem.) Nem- csak azért, hogy
szolidáris legyek a háborúk üldözötteivel, hanem fõleg azért mondok le a drága ételekről (hús, sajt) és
a nélkülözhető dolgokról (sütemény, csoki, sör, bor stb.), hogy az eddigi havi 16 000 Ft ételre fordított
összeget havi 8000 Ft-ra (kb. napi 300 Ft-ra) szorítsam, és az így fennmaradó 8000 Ft-ot eljuttassam a
háború valamelyik üldözöttjének élelmezésére, gyógyítására. Mert csak az osztozásban és a
szelídségben hiszek, és nem hiszek a tulajdonban, az önzésben, és nem hiszek az erőszak, az
erőalkalmazás semmilyen formájában. Tudom, a böjt személyes ügy, belső dolog. Nem a
nyilvánosságra tartozik, mint ahogyan az adás sem. De most – amikor közös útra hívlak
– ki kell lépnem a rejtekből. Hogy érezd: a testvéred vagyok, és a test- vérem vagy. És vannak
testvérek sokan: muzulmánok és keresztények, zsidók és palesztinok, katonák és civilek, hívők,
keresők és ateisták. Reméltem a békét. De fel akartam készíteni a lelkemet (imádság) és a testemet
(böjt) is arra, ami megtörtént. A gyilkolás elkezdődött, és nem lehet más dolgunk,
Mint gyógyítani, osztozni, szolidaritást vállalni.
Háború van. Vannak, vagy lesznek üldözöttek, elüldözöttek, menekült-táborokban élők, árvák.
Március 3-tól a fele ételem az övék. Hogy eggyel több lehessen a túlélő, hogy eggyel több lehessen a
gyógyítható. Az én nevemben
NEM háborúzhat senki, az én nevemben csak ADNI és GYÓGYÍTANI lehet.
Mától ételem és italom: a kenyér, a tej, az alma, a krumpli, az üres főzelék, az üres tea. Rátok
gondolok, ártatlan
emberek,
akiket bombázni, lőni fognak, akiket hagynak elvérezni vagy
éhezni. Kevés, amit tehetek, de azt meg kell tennem. Még nem tudom, hogyan juttatom el az így
megspórolt pénzt az üldözötteknek. Nem tudom, hogy kik lesznek azok, akikre rá merem majd bízni,
tudva, hogy az összegyűlő pénzt csak élelemre és gyógyszerre-kötszerre használják majd fel, és hogy
el is jut a segítség a
címzettekhez.
Addig is, ha csatlakozol, gyűjtsd a pénzt magad, addig a híradásig, amikor közlöm a kijuttatás
lehetőségét vagy egy számlaszámot. Ha megmozdult Benned a lelkiismeret, csatlakozz! Ha csak napi
10 Ft-ról tudsz lemondani, akkor is kezd el! A szolidaritásért, a testvériségért, az adásért. Ha van jobb
ötleted, írd meg! Ha nem értesz egyet, akkor is írd meg! Tégy valamit a békéért, az életért! Ha nem
sikerül iraki, török, kurd nemzetiségű szenvedőkhöz juttatni az összegyűlt összeget, akkor palesztin,
zsidó, csecsen, orosz, horvát, szerb stb. háborús árváknak jut- tatom el.

