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Kersztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Mit kivánnak egymásnak az emberek, akik sze
retik egymást? Megmondják a különféle köszöntési formák, amelyek- 
ben az az óhaj hangzik el, hogy a köszöntött reggele, napja, es
téje legyen, jó, érjen meg sok szerencsét, élvezzen erőt, egészsé
get, boldogságot, kit kivántok ti magatoknak? Általában ugyanezt, 
és csak arra kell gondolnotok, amitől nehéz most pillanatnyilag 
a szivetek, és nagyon világosan meg tudnátok mondani, hogy egé
szen határozottan mit kivántok most magatoknak.- Figyeljünk most 
arra, mit kiván a Zsidóknoz irt levél irója olvasóinak. Nem a- 

zért, hogy megállapitsuk: furcsa kivánság; aki kimondja: a felle
gekben jár és nem áll a rideg, való életnek talaján. Hanem azért, 
hogy megértsük: mi sem kivánhatunk magunknak jobbat. Az igénkben 
elhangzó kivánság az:

1./ Mit kivánjatok tehát magatoknak? Először 
is azt, hogy meglássátok és hatalmába keritsen a felismerés: Is- 
ten a békesség Istene. Az Irás más, talán ismeretesebb nevekkel 
is megnevezi Istent. Szól Róla pl. mint a békesaségt ü r é s , vagyis 
a türelem és vigasztalás Istenéről, mint minden kegyelemnek, az 
erőnek, a szeretetnek Istenéről. És milyen áldást jelentene szá
munkra, ha ezek a megszokott nevek nem konganának üresen előttünk, 
hanem vonzanának ahhoz az Istenhez, aki szeretetnek, kegyelemnek, 
türelemnek, vigasztalásnak Istene! Az emlitett megjelőlések tulaj- 
donképpen mind bennerejlenek ebben a névben is: a békesség Iste —  

ne.Mégis van külön mondanivalója is.Rávillant Isten belső lényegének 
titkára is, arra, hogy ŐBenne nincsen semmi hasadás, disszonancia, ha
nem minden gyönyörüséges harmónia, összhang. De elsősorban mégis azzal

A BÉKESSÉG ISTENI TEGYEN KÉSZSÉGESEKKÉ TITEKET MINDEN JÓRA!



hivogat, hogy békességet akar adni. Ss mi erre nagyon-nagyon 
rászorulunk! Ebben a világban nincsen békesség. Hanem van he
lyette harc, érdekek kiméletlen harca, szavakkal való kegyet
len hadakozás egyesek között, népek között, és van rettegés 
attól, hogy a szavakkal való hadakozást egyszercsak megint fel
váltja az egymás eszeveszett marcangolása, vér, vér és vér. A 
békesség Istene ezt nem akarja. De sodródik Feléje a világ, a- 
mig nincs békesség a lelkekben. Ezt akarja adni Isten.

Neked is, akinek nincsen békességed. E- 
zért elsősorban azt akarja, hogy békülj meg ŐVele! Azt mondod, 
nem harcolsz Ellene? Lehet, hogy nem rázod az öklöd feléje, 
nem káromlod, és örülsz, ha kemény sorscsapások formájában Ő 
nem bánt téged. De ez még nem békesség Istennel. Ő azt akarja, 
hogy ne térj ki Előle, amikor eléd áll egy-egy igéjével. Azt 
akarja, hogy bizzál Benne, hogy jól vezet ugy, ahogyan vezet.
És azt akarja, hogy ennek a bizalomnak ne állja utját a rossz 
lelkiismereted. Hogy tehát hagyd el, amiről tudod, hogy nem 
tetszik Neki. Hogy megnyugodjék a lelkiismereted a felett, ami 
vádol, talán már hosszu-hosszu évek óta vádol. Röviden: hogy 
ne legyen Közte és közötted semmi válaszfal, hogy Vele ébredj. 
Vele járj, Vele pihenj le, Vele örülj, Vele szenvedj. Ez a bé
kesség Vele! Amig igy nem békülsz meg Ő Vele, addig nincs bé
kességed. Addig legfeljebb megosztott szív vergődik a kebled
ben. Vele is számolnál, de nem tudsz, vagy nem mersz Vele szá-
molni. És addig ebben a vergődő szivedben a békességet el-el-f
ojtja a nyugtalanság, a félelem, a küzködés gondokkal, a ret- 
tegés fenyegető veszedelmektől, a keserves meghasonlottság em
berekkel kezdve a családodon, a tartózkodás, óvakodás mindenki
től, a bizalmatlanság mindenkivel szemben. Ugylehet, mindez nem 
ismeretlen előtted, kit kivánj hát magadnak? Először is azt, 
hogy meglásd: a békesség Istene békességgel kinál meg, és min
den békesség feltételeként elsősorban békességgel ŐVele.

2./ Ezért hozta ki a juhok nagy pászto
rát a halálból. Örök szövetség vére által. Vagyis azért, hogy 
Ő Általa jöjjön létre az a békesség lsten és az ember között, 
amely olyan tökéletes, hogy szövetségnek nevezi maga a fenséges 
Isten. Ő hivja ebbe a szövetségbe a törpe, ellenséges embert, 
hogy ezután ugy bizzék Benne, ahogyan ez szövetségesnez illik, 
ugy akarjon egyet ŐVele, ahogyan ez szövetségesnez illik.

Ennek a szövetségnek nagy ára volt: vér 
volt az ára. Az Isten Fiának vére. Szörnyü ár! Azért fizette 
meg az Egyszülött Fiu, hogy ezentul senki se gondolja, hogy a- 
mikor hazudik, vagy rágalmaz, vagy paráználkodik, vagy irigyke
dik, akkor ez csak az ő dolga, és elég, ha valamiképpen elinté
zi a maga lelkiismeretével. Az a vér azért hallott, hogy ezen
tul senki se hunyhassa be szemét a kérlelhetetlen valóság elől, 
hogy minden bün Istenre támadás és vért kiván. A bére halál. A- 
zért hullott tehát az a szent vér, hogy többé senki se áltassa 
magát azzal, hogy szabadságában áll, Istenhez igazodni, vagy 
sem, számolni Vele, vagy- sem, engedelmeskedni Neki, vagy sem, 
hinni Benne, vagy sem. Mert Isten magának akarja az embert,és aki ezzel az igennyével szembeszáll, annak meg kell érte fizet- 
ni. És az ára nem lehet kisebb; csak vér, csak halál! A Pász
tor halála erről győzze meg az embert! De Isten kihozta a ha

zudjon könnyelmüen szembenállni ellenségként Istennel.Hogy senki



lálból. Azért, hogy mégse roskadjon össze senki sem lelkiismere
tének terhe alatt, amikor vádolja hitetlenséggel és engedetlenség
gel, sok-sok bünnel. Kihozta a halálból, hogy többé senki se le
gyen, akinek fel kelljen jajdulnia: az én bünöm nagyobb, hogysem 
elhordozhatnám. Ne kelljen többé senkinek sem rettegnie azért,  
mert életében sehol sem tudja felmutatni az lsten lábnyomát, és 
mert arra az életre, amelyben nincs jelen az Isten, vér átka ne
hezedik, halálbüntetés áll. Azt az átkot elhordozta a Pásztor.És 
Isten kihozta a halálból, hogy mindenki- tudhassa: az árat minden
ki bünéért elfogadta a megbántott Isten. Lehet tehát immár a bü
nösnek is békessége Istennel. Hogy ezt te is meglássad, ezt ki
vánjad magadnak! Az a vér megitéli a te bűnödet is és meggyőz ar
ról, hogy neked sem lehet büntetlenül vétkezned. De meggyőz arról, 
is, hogy elfedezi minden bűnödet. Nyitva tehát az ut számodra a 
békességhez Istennel. Ez az egyetlen utja a békességrejutásnak.
És csodálatos dolog, hogy aki a bünbocsánatban talált békességet, 
annak békességét nem veheti el többé gond, veszedelem,bu és bánat.

3 ./ Akikre rászállt a Pásztor vérének ál
dása, azok boldogan szegődnek nyájához. És Ő pásztorolja őket. Ve
zeti őket a békesség utján. Békességüket megőrzi az a bizonyossá
guk, hogy a Pásztor oltalma alatt állnak. Kincs az a derűs élet- 
sors, az a biztos exisztencia, az a zavartalan együttélés emberek
kel, amely olyan biztonságot ébreszthetne az emberben, mint az a 
tudat, hogy a Pásztor oltalma alatt áll. Mert ez a tudat az Isten 
szeretetéoen való nyugvás tudata. Csodálatos dolog, hogy ez a bi
zonyosság nem szünik meg akkor sem, ha megrendül a biztos exisz- 
tencia, ha borusra változik az életaors és ellenséggé válik a jó
barát. Aki nem tartozik a Pásztor nyájához, annak hiába akarnál 
ezt megmagyarázni. Ez az Istennel való békességnek, érthetetlen, 
boldogitó szent titok. De vonzzon ez a titok oda a Pásztorhoz té
ged, akinek nincs békessége!

A Pásztor juhai békességének azonban van 
egy másik Oka is. Az, hogy békesség munkálóivá válnak ők is azzal, 
hogy készségesek minden jóra, hogy cselekedjék lsten akaratát. Azt, 
ami kedves ŐElőtte. A készség itt nemcsak hajlandóságot jelent. 
Ebben hiszen akárhányszor nincsen hiány az emberekben. De nincs 
niány a Pál-féle keserves panaszban sem : „Nem a jót cselekszem,a- 
melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok." 
/Róm.7,19./ Elhatároztad, hogy olyan kedves leszel valakihez, aki
vel felborult az egyetértésed és mire rákerült a sor, nem tudtad 
kimondani az elgondolt meleg szavakat. Segíteni akartál valahol, 
olyan áldozatkész voltál szép feltevésedben, és mikor itt volt az 
alkalom, nem nyujtottad ki a kezed. Megutáltad egy titkos bünödet, 
szentül megfogadtad magadban: elhagyod. És jött a kisértés és 
rabja maradtál a bünödnek. Ón, mi nyomorult emberek, jószándéku, 
készséges emberek! A készségük ellenére is szégyenben maradó,meg
kötözött emberek! Addig, amig a Pásztor nyájához nem tartozunk! 
mert bennük - mint az ige mondja, - maga az Isten munkálja a jót. 
megint érthetetlen titok. De vonzzon téged, megkötözött embert 
ez a titok. Hogy ezáltal is békességen legyen, hogy Isten erejé
ből cselekszel minden jót. Azt a jót az ige nem részletezi.A Pász
tor junaiiiax nincs szüksége részletes előírásokra. Ők csak a Pász
torra néznek. Az megtanitja őket arra, hogy mikor mi jó, amelyet 
tenniük kell. Csak annyit mond az ige, hogy jó az, ami Istennek



kedves. Azt is jól tudjuk,_ hogy kedves Előtte csak az lehet, 
amiben valamiképpen benne van a szeretet.

Jó tanácsot adott egyszer valaki a 
hozzá közelállóknak: „Mielőtt valamit tennétek, jól fontoljá
tok meg, van-e belőle haszna másoknak is. Ha ugy találjátok, 
hogy csak magatoknak kedvez, amire készültök: vigyázzatok,nem 
lesz rajta áldás!" .Bizonyára jó mércék annak megállapitásához, 
hogy valami jó-e, vagy sem. És nem tudom, ennek a mértéknek az 
alkalmazása mennyi jót találhatunk az életünkben. De minél in
kább hiányzik belőle, annál inkább szükségünk van arra, hogy 
odaszegődjünk a Pásztorhoz. Hogy békességünk lehessen. Mert a 
jócselekvése - és csak ez! -  a  d békességet. És munkálja a 
békességet kifelé is. És lehet-e valami kedvesebb Isten előtt 
annál, ami békességet munkál?! Hogy sokszor nem talál viszon
zásra az embereknél? Ez igaz. De van a békességszerzésnek ak
kor is egy különleges módja, amelyet megbocsátásnak hivunk. A 
Pásztor ebben is előtte ment a nyájnak. Ha tehát juha vagy,nem 
lehetsz te sem haragtartó. Meg kell bocsátanod. Éppen annak az 
embernek, akire most gondolsz, aki annyira megbántott, békejob- 
boz kell nyujtanod. Különben nem lesz békességed Istennel. És 
hallottad, hogy a Pásztor juhaiban Ő Maga munkálja a jót. A 
megbocsátást is. Szabad tehát mondanod: ezt az egyet ne kiván
ják tőlem?

Vessük fel most mégegyszer a kérdést: 
mit kivánj hát magadnak? Azt, hogy a békesség Istene Jézus Krisz 
tus által tegyen készségesse minden jóra. Igy is mondhatjuk: ki
vánj magadnak békességet Istennel és akkor késszé tesz minden 
jóra. Ezt a kivánságot, ezt az imádságos kérést meg fogja hall
gatni. Biztosabban, mint a kérést külső javakért. De boldogab
bá is tesz. Semmiféle más áldás nem fog olyan őszintén arra in
ditani, hogy az apostollal együtt dicsőséget mondj Istennek 
mindörökké. Nemcsak majd egyszer az örökkévalóságban, hanem 
már itt ebben a békétlen világban is. És minél többen lesznek, 
akik igy magasztalják Istent, annál több lesz a békesség is a 
világban. Mert nem jöhet máshonnan, csak a békesség Istenétől!

Ámen!


