
241. A passzív (kapott) békesség. Isten nyugalmat és békét ad (vö. Iz 26, 2) 

 

Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

 Mintha köztünk Jézus járna,    Mint kis gerle a fészkére,  

 Elhallgat itt minden lárma.    Védett, árnyas rejtekére, 

 Néma csendben, áhítatban    Mint a szarvas hűs forráshoz, 

 Örvendünk, mert az Úr itt van!   Úgy vágyódunk oltárához. 

 

 Ebben az imaórában most azt a nyugalmat keressük, amelyet Isten ad a léleknek. Ez nem az 

az aktív békesség, amelyre az ember maga is rá tud hangolódni. Ez a passzív vagy kontemplatív 

békesség, amelyet Istentől kapunk.  

 Hol máshol lehet leginkább megtalálni ezt a passzív vagy kontemplatív békességet, mint 

Jézus sírjában. Amikor Nagypénteken Jézus testét a keresztről levették, előbb a Szűzanya ölében 

nyugodott, azután a sziklasír mélységes sötétségében, csendjében.  

 

 I. Hogyan születik meg az Istennel együtt élni akaró ember szívében a csend?  

 

 1. Jézus szerette a csendet. Éjszakákat töltött magányban, a Mennyei Atyával való csendes, 

szeretetteljes együttlétben a Szentlélek által. Bizonyára Ő is imádkozta a Zsoltáros szavait: Uram, 

szívemben nincsen nagyravágyás, szívemben nincsen kérkedés, csak a békességre és a csendre 

intettem a lelkemet (Zsolt 130, 1-2). Ezt a csendet, ezt a békességet – amelyet az ember Istentől kap 

– annyi minden megzavarná. Jézus is óvta lelke csendjét. Azért vonult vissza evilág 

hullámzásaiból, a cselekvés nyüzsgéséből az éjszaka imádságos csendjébe.  

 

 2. Mi, Jézus tanítványai – akik az Ő békességében és csendjében óhajtunk részesedni – 

hogyan tudjuk ezt a békességet befogadni, amelyet Isten készít nekünk? Érdemes a Zsoltáros 

tapasztalatát segítségül hívni. Nagyon konkrét szempontokat ad: Légy csendben, és várj az Úrra, ne 

irigykedj arra, akinek jól megy a sora! Sose bosszankodj, és ne mérgelődj! Bizakodj az Úrban, és a 

jót cselekedd! Örömödet az Úrban keresd! Bízd sorsodat az Úrra, és Benne remélj! (Zsolt 36, 3-8). 

Tehát a feladat:  

 a) Légy csendben! Más szóval így is mondhatnánk: Őrizd a csendet! Az Úr előtt akarj 

csendességben lenni, mert az Ő csendjét kívánod befogadni! A Zsoltáros világosan megmutatja a 

Hozzá vezető utat: Kerülni kell mindazt, amely felkavarnák lelkünk békéjét!  

 b) Ne irigykedj! Amikor másoknak a jó sorát nézzük, és azt, hogy a mi életünk milyen 

sanyarú, akkor ezzel mindig valami lármát csapunk a lelkünkben, kiabál bennünk a vélt 

igazságtalanság: „Bezzeg annak milyen jó!” A bosszankodás, a mérgelődés felkavar. Amikor 

elfogadjuk az életünket, – amikor elviseljük, hogy nem úgy alakul az életutunk, mint ahogyan mi 

szeretnénk, hanem ahogyan Isten engedi, – akkor valami békességre jutunk. Nem elég azonban a 

negatív magatartás: nem irigykedünk, nem bosszankodunk, nem mérgelődünk. A Zsoltáros 

megtanít arra, hogy kell a pozitív magatartás is: Bizakodni kell az Úrban! Ezt hívjuk reménynek. 

A remény tulajdonképpen várakozás az Úr segítségére. Biztosak vagyunk abban, hogy megsegít, 

csak még nem látjuk: hogyan és mikor. A reménytelenségben születik meg a remény. Amikor nincs 

még békesség a szívünkben, akkor reménykednünk kell, hogy majd az Úr békét ajándékoz nekünk.  

 c) A Zsoltáros másik konkrét jó tanácsa: Jót cselekedj! Amikor mi magunk szorulunk rá 

arra, hogy velünk tegyenek jót, de ez nem történik meg, mert az Úr még próbára teszi 

állhatatosságunkat, akkor mi magunk tegyünk jót másokkal! Ez olyan isteni stílus. Isten is mindig a 

jót teszi velünk.  

 d) A Zsoltáros még tovább mondogatja a bizalom útját: Bízzuk sorsunkat az Úrra! Tudnunk 

kell, hogy jó kezekben van az életünk. A reménytelenségben megszülető remény is összeköt 

Istennel, egyesít az Úrral. Innen a földről, a földi élet mélységeiből az égbe, a mennyei élet 

magasságaiba vezet.  



 

 e) A Zsoltáros leglényegesebb tanácsa: Örömödet az Úrban keresd! Ha csak 

teremtményekben szeretnénk megtalálni az örömünket, az mindig elégtelen, azaz mindig véges 

öröm lenne. Amikor azután már az Úrban keressük és meg is találjuk az örömünket, akkor nyílnak 

meg a végtelen távlatok a véges ember számára.  

 f) Fogadjunk el még egy tanácsot a Zsoltárostól, aki tapasztalatból beszél: Este, reggel és 

napközben elgondolkodom, és sóhajtozom, és az Úr meghallgatja szavamat, békét ad, és megment a 

támadók hadától (Zsolt 54, 18-19). Éjjel és nappal talán frusztrációt érzünk, sóhajtozunk, hogy 

talán nem sikerülnek az elgondolásaink. Akkor át kell hangolnunk az elgondolásainkat Isten 

elgondolásaira! Amikor belesimul a lelkünk az Ő tervébe, akkor megtapasztaljuk, hogy békét 

ad az Úr.  
 

 II. Isten terve nem hiúsul meg! 

 

 1. Petőfi Sándor, a költő beszél a „Füstbe ment terv”-ről. De azután, hogy meghiúsult a rég 

nem látott édesanyja köszöntésére kigondolt sok szép szó, nem veszített vele semmit, mert 

szeretettel csünghetett anyja ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán.  

 

 2. Tehát nem baj, hogyha meghiúsulnak a mi elgondolásaink. Tudnunk kell azt, hogy Isten 

sokkal jobb tervet készített a mi számunkra. Ez a bizalom, hogy Ő jóságos és jót ad: békét 

eredményez a számunkra. Itt kezdi megtapasztalni Isten békéjét az imádkozó ember.  

 

 3. Jézus élete Nagypénteken emberileg kudarcba fulladt, „füstbe ment terv” lett. De miután 

emberi lelkét a kereszten a Mennyei Atya kezébe ajánlotta, miután kilehelte lelkét, és teste békében 

nyugszik már a sírban, lelke is békességben van. Emberi lelke az isteni dicsőség részesese lett. A 

mennyország ajtajában – vagy ahogyan régebben szokták mondani: – „a pokol tornácán” várakozó 

lelkek meglátták Jézus emberi lelkét isteni dicsőségében. Ettől lett az ő állapotuk mennyországgá, 

mert a mennyország ott van, ahol Isten van.  

 

 4. Jézus az, Aki békét hirdet a tiszta szívűeknek (Zsolt 84, 9; Mt 5, 8). A mennyei békesség 

nem más, mint az összes javak teljessége, amikor semmi sem hiányzik az életünkből. Amikor 

részcélokat érünk el, ez a földi békesség. Jézus pedig a mennyei békességet hirdeti azoknak, 

akiknek a szíve alkalmas arra, hogy befogadja ezt a békét. A lélek tisztasága kell hozzá. Ezért van 

az, hogy a lelki ember nem bánja, akármilyen megtisztuláson kell is végigmennie. Az Istenre 

várakozó ember szíve békéjében Istennel találkozik. Amikor ugyanis Isten a békét adja, akkor nem 

valamit ad, hanem önmagát! Ő az összes javak teljessége, Aki a mi békességünk lesz. 

 

 III. Igényeljük a békességet: „Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk 

békét!” 

 

 1. Vagy énekelhetjük ajkunkkal, de még inkább a szívünkben is: „Isten Báránya, te elveszed 

a világ bűneit, adj nekünk békét!” Ahogyan ajkunkat beszédre nyitottuk, tárjuk ki a szívünk ajtaját 

is egyre tágasabbra, s engedjük, hogy Isten békéje egyre jobban behatoljon szívünk mélyére! Az 

Ószövetség „evangélistája”, örömhír-hozója mondja: Isten nyugalmat és békét ad (Iz 26, 2).  

 

 2. Arra kell készítenünk a szívünket, hogy ezt a nyugalmat és békét, mint Isten ajándékát 

fogadhassuk be! Ebben az imában nem tenni kell valamit, csak várakozni, csak befogadni, mint 

ahogyan Jézus teste a Nagypéntektől Húsvétvasárnapig tartó időszakban. A nyugalom, a „Sabat” 

napján minden idegszálával arra várt, hogy Isten békéje, győzelme elérkezzék bele, és feltámadjon 

a teste. Nekünk is a győzelem biztos reményében kell várakoznunk Isten békéjének érkezésére!  

 

 3. Sík Sándor a Keresztút című versében a 14. stációnál beszél arról, hogy az Úr angyala 

ama Húsvét hajnalán milyen feszülten várakozik arra, hogy elinduljon elhengergetni a követ Úr 



 

Jézus sírjától. Ebben az imában tehát Isten a kezdeményező. Alig várja, hogy az Ő békéjében 

részesítse az imádkozó embert! 

 

 IV. A békét lelkünk mélyén maga Isten műveli 

 

 Izajás tovább folytatja: Urunk, Te adod meg nekünk a békét, mert a Te műved mindaz, ami 

velünk történt (Iz 26, 12). A próféta olyan igazságokra derít fényt, amelyeket a magunk tudásával 

nem ismerhettünk volna meg. De Isten az, Aki kinyilatkoztatja nekünk a próféta szavával: Az 

ember békéjét maga Isten műveli. Persze,  

 – kell hozzá a testi-lelki szenvedés a keresztúton, a keresztre feszülésünk, hiszen mindaz, aki 

buzgón akar élni Jézus Krisztusban, keresztre feszíti testét szenvedélyeivel együtt, ahogyan Pál 

apostol mondja (Gal 5, 24),  

 – kell hozzá a sírba eltemettetés,  

 – kell hozzá a „sötét éjszaka” Nagypéntek délben, Nagyszombat éjjel és nappalán a sírba-

temetés kapcsán, 

 – kell hozzá az ember készsége a befogadásra, amellyel megadja magát Isten akaratának. Ő 

pedig békességet akar adni nekünk. Őrizzük a csendet a sírjában nyugvó Jézussal, a sír csendjében 

testének békességet talált Úrral, a harc után győztes Úrral! Fogadjuk be Isten ajándékát, az Ő 

művét, amellyel a békét adja nekünk!  

 Ahogyan az állandó zaj elfáraszt, úgy a csendesség felüdít. Virul a teljes béke, ahol szeretik 

a törvényedet, Uram! (Zsolt 118, 165). A bűn mindig a lelkiismeret-furdalás „zaját” is 

eredményezi, a kiegyensúlyozatlanság tengelytörését. Ahol pedig szeretik és megtartják Isten 

parancsait, ott a nyugodt lelkiismeret békességet és csendességet ad. Az ember jól érzi magát ebben 

az isteni miliőben. Isten törvényének megtartása ugyanis a lélek nyugalmát eredményezi. 

Kiegyensúlyozottságot, békességet ad. Minél jobban megtartja valaki Isten törvényét, annál 

nagyobb lesz lelkében a béke. Jézus mindhalálig engedelmes volt, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 

Isten felmagasztalta Őt (Fil 2, 8-9). Olyan békességet adott neki, amelynél nagyobb nincs, mennyei 

békesség ez. Minél jobban megközelíti Jézus tanítványa az Úrnak ezt az engedelmességét, annál 

több lesz a lelkében a nyugalom, annál inkább virul benne ez a békesség.  

 

 V. Jézus Nagycsütörtökön az eucharisztikus kenyérben biztosítékot ad, hogy ki ne 

dőljenek a harcban  
 

 1. Ez a harc nálunk is mindhalálig tart, a mi Nagypéntekünkig, a mi Nagyszombatunkig, 

a mi Húsvétvasárnapi feltámadásunkig. Ehhez a biztosítékot is nekünk adja, testével és vérével 

táplál, hogy biztosítsa számunkra a lelkünk békéjét. Erről már a Zsoltáros is jövendölt: Határaidon 

Ő ad békét, és jóllakat kövér búzával (Zsolt 147, 14). Ha a szántó-vető ember le tudja aratni a 

termést, akkor békesség van. Ha ugyanis háború van, akkor nincs aratás, mert az ellenség feldúlja a 

vetést. „Odalesz az emberek vetése” (vö. Vörösmarty Mihály: A vén cigány). Ha nincs táplálék, ha 

nincs energia a mindhalálig való hűséghez, akkor az úton kidőlünk. Jézus azonban nemcsak földi 

gabonával, kenyérrel akarja táplálni az embert, hanem testének és vérének eledelével és italával, 

mennyei kenyérrel, égi itallal, hogy a mesebeli hamuban sült pogácsánál is hatékonyabb, több erőt 

ad. Ez az eledel és ital elég egészen a mennyországhoz vezető út végéig, nem fogunk kidőlni a 

sorból. Békességünk, nyugalmunk lehet az úton.  

 

 2. Ez a békességünk Krisztusban érkezett el hozzánk. Ő mondja: Békességet hagyok 

rátok, az én békémet adom nektek (Jn 14, 27). És folytatja még ugyancsak az utolsó vacsoránál 

mondott beszédjében: Azért mondtam ezeket, hogy békességetek legyen bennem! (Jn 16, 33). 

Mekkora szerető gondoskodás van irántunk a mi Jézusunk Szívében! Tudja ugyanis, hogy 

nemsokára megkezdődik a keresztút, az a keresztút, amelyre bennünket is meghívott: Aki Utánam 

akar jönni, tagadja meg magát, vegye fele a keresztjét mindennap, és kövessen engem! (Mt 16, 24). 

Mégis azt akarja, hogy békességünk legyen. A békességet Isten ajándékozza nekünk Krisztus által. 



 

Erről mondja az apostol: Isten békét hirdetett Jézus Krisztus által, Aki a mindenség Ura (ApCsel 

10, 36-37). Krisztusban ugyanis Isten és ember személyes egységbe jutott a megtestesüléskor. 

Micsoda harmónia, micsoda békesség ez Isten és ember között! Eszményi és mennyire követésre 

kívánatos! Isten ugyanis nemcsak meghirdette Jézus Krisztus által a békességet, hanem meg is 

valósította. Isten és ember új kapcsolatba jutott egymással Krisztus miatt (vö. Ef 2, 17). Eljött, hogy 

békét hirdessen, éspedig a kereszten kiontott vére által (Kol 1, 20). Ez az áldott vér, lelkünk itala az 

Eucharisztiában a béke eszközlője, lelki életünk újjáteremtője. Tehát nemcsak hirdette a békét, 

hanem békességet is szerzett a kereszten kiontott vére által. Meghozta a békét. Ez Isten stílusa: a 

teremtő szó, amely létre is hozza azt, amit kimond. Mikor hozta meg ezt a békét? A halál fölötti 

győzelmében. Húsvétvasárnap este mondja: Békesség nektek! (Jn 20, 19).  

 

 3. Most vessük előre a tekintetünket Nagycsütörtök estéjétől Húsvétvasárnap estéjéig, a 

szent három nap csúcsára, ahol Jézus nekünk, az Ő tanítványainak is mondja: Békesség nektek! A 

békességet, amelyet meghirdetett, és amelyet megszerzett nekünk a kereszten, azt, íme, el is 

hozta, részesít belőle. Fogadjuk be ezt az Istentől ajándékozott békét! Amint a gyermek nem tud 

betelni az édes ízzel, amikor valami nyalánkságot kap, és még, még kér belőle; úgy mi is igényeljük 

még jobban ezt a békét! „Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk még békét, még 

több békét!” Csak tárjuk ki a szívünket az Ő hatalmas békefolyamának befogadására!  

 

 4. Ha hittel megélem istengyermekségemet, ha megélem, hogy milyen kicsiny vagyok, Isten 

Atyám pedig milyen nagy, akkor Jézus szava rám is vonatkozik: Aki kicsiny, mint a gyermek, az a 

legnagyobb a mennyek országában (Mt 18, 4). Nekem tehát kisebbednem kell, Neki növekednie (vö. 

Jn 3, 30). Minél jobban betölt Jézus, annál nagyobb lesz bennem a békesség, mert Ő az Ő 

békéjét adja nekem. Amikor az Úr látja, hogy én az Ő kicsiny gyermeke vagyok, akkor szeretettel 

reám tekint, mint ahogyan a Szűzanyára is rátekintett (Lk 1, 47). Akkor eljön hozzám, meglátogat 

engem felkelő Napunk a Magasságból (vö. Lk 1, 78), és megvalósul az, amit Zakariás, Keresztelő 

János édesapja jövendölt: Lépteinket a békesség útjára vezérli (Lk 1, 79). Békesség. Ő irányít a 

békességre, Ő biztosítja, hogy a békesség útján előrejussak. Fölkap, mint kicsiny gyermekét az 

édesanya vagy édesapa, és visz magával az Ő békéjébe. Ez az a békesség, amelyről Pál apostol 

mondja: Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus 

Jézusban (Fil 4, 7). Ezért kell nekünk a békesség, hogy értelmünk ne máshol kószáljon, hanem 

Istenben legyen, hogy a szívünk vágya ne másfelé törjön, hanem Istenre irányuljon! Isten őriz meg 

bennünket az Ő békéjében! Emberi értelemmel ez fel nem fogható esemény, de Isten ajándékából 

mégis megtapasztalható tény! 

 

A 137. számú énekkel köszönjük meg Istennek ezt a békességet, hogy minket megbékített az 

Atyjával:  

 

 Üdvöz légy, szent test, ki szűztől születtél,   Üdvöz légy, Jézus Krisztus igaz vére; 

 És a kereszten kínhalált szenvedtél,   Ki bűneinknek vagy eltörlő bére, 

 Minket Atyáddal ki megbékítettél,    És mi lelkünknek bőséges értéke, 

 Tégedet áldunk!     Tégedet áldunk! 

 


