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Egy ilyen mélyreható témával tíz perces beszédben foglalkozni nagyon nehéz feladat. Hogy 

képes legyek ezt megtenni, az Úr Jézust fogom utánozni, aki pár szóban összefoglalva nagy 

témákkal foglalkozott, példabeszédekben szólt a néphez. (vö. Mt. 13,34.) 

 

Volt egyszer két testvér, Ferenc és Cirill, akik két külön álló házban éltek egymással szemben, 

gyönyörű környezetben. Időnkét kisebb problémáik adódtak egymással, melyek idővel 

megsokasodtak, ezért már nem szóltak egymáshoz és kerülni kezdték a találkozást. 

 

Egy napon ácsmester érkezett az egyikük házához, és megkérdezte, lenne-e valamilyen 

munka számára. Ferenc így válaszolt:  

 

„Látja uram, azokat a deszkákat a pataknál? Mostanában vágtam össze őket. Cirill bátyám 

lakik abban a házban a patak túlsó partján, és versengésünknek köszönhetően eltérítette a 

vizet, hogy egyszer s mindenkorra elválasszon bennünket egymástól. Ezért nem akarom többé 

látni a házát. Arra kérem, készítsen egy kerítést, egy falat, amely megakadályozza, hogy 

bármit is lássak a szemközti oldalon.” 

 

Ezzel Ferenc elment a városba, és csak késő éjszaka érkezett haza. 

 

Micsoda meglepetés volt számára, mikor meglátta, hogy az ács kerítés helyett egy szép kis 

hidat épített, hogy összekösse a patak két partját. 

 

Egy szót sem tudott szólni, hirtelen meglátta Cirill bátyját, amint az a hídon át, széles arcán 

mosollyal arcán közeledett. 

 

„Ferenc, testvérem, nem hiszek a szememnek! Te építtetted ezt a hidat, mikor én voltam az, 

aki megbántottalak téged. Jövök, hogy bocsánatot kérjek tőled. Milyen alázatos vagy, Ferenc, 

mekkora bátorságod van! Bocsáss meg, testvér, bocsáss meg!” 

 

És a két testvér megölelte egymást, elfeledték a múltat, hogy a jövőt a békére és a 

testvériségre építsék. 

 

Amikor Ferenc észrevette, hogy az ácsmester megy el, azt mondta neki: 

 

„Jó ember, mennyivel tartozom önnek? Miért nem marad velünk, hogy megünnepeljük a 

kibékülésünket?” 

 

„Nem, köszönöm, kedves barátom” – felelte az ács. „Még nagyon sok hidat kell 

megépítenem; ez a küldetésem.” 

 



                                        _______________________________ 

 

1. A két választott név, Ferenc és Cirill jelképezik a két testvér egyházat, a katolikust és 

az ortodoxot. 

2. Minden keresztény küldetése a hídépítés.  

3. Az emberek különbözősége nem hiány, hanem gazdagság. 

4. Ami összeköti a keresztényeket, sokkal nagyobb annál, mint ami szétválasztja őket. 

5. A hídépítéshez szükséges deszkák: alázat, megbocsátás, igazság. Mindezek együtt 

teremtik meg számunkra a béke és a nyugalom világát. 

6. Szeressük egymást és bocsássuk meg egymásnak sérelmeinket, hogy a világ higgyen 

Krisztus keresztjében és feltámadásában, amint a mi Urunk is megbocsátja bűneinket 

és békét ad. Mert azok, akikben nincs meg a belső béke, nem adhatják meg azt sem a 

világnak, sem pedig másoknak. 


