
242. Isten békéje uralkodik el az emberben 

  

Imádkozzuk a 85. számú éneket: 

 

 Örvendjetek angyalok! Jézusunk feltámadott, 

 És a lelkünk meglelé ösvényét a menny felé! 

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Dicsőítsük az Atyát, ki Szent Fiát adta át: 

 Hogy a mennynek nyerje meg a bűn tépte lelkeket! 

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Az Istennél való megpihenés imájában már foglalkoztunk egyrészt „az aktív békesség 

imájával”, amikor az ember hangolódik rá a békesség Istenére; másrészt elkezdtük „a passzív, 

vagyis a kapott békesség imáját” is, amikor Isten békét ad az embernek. Most lépjünk tovább, és 

próbáljuk szemlélni, hogy Isten békéje hogyan uralkodik el az emberben! Ez a kontemplatív ima 

lényeges vonása: itt már Isten az elsődleges cselekvő.  

 

 I. Nem szükséges, hogy mindig közvetlenül Isten cselekedjék,  
 

hiszen vannak szolgái és szolgálóleányai. A szolgája a Zsoltáros, a szolgálóleánya az 

Egyház. A zsolozsmában az Egyház az ószövetségi nagy imádkozójának a szavait ismételgetve kéri 

a mi számunkra Isten békéjét. Az Egyház tehát, mint jó Édesanya a gyermekei számára ajándékról 

gondoskodik. Az adományt Isten adja, de az Úr szolgálóleánya, az Egyházanya kérésére. 

 

 1. Mit is mond? Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben! (Zsolt 127, 

5. 6). Istentől jön a békesség ajándéka. Az ember az imádságban fogadja be ezt a békét. Engedi, 

hogy egyre jobban eltöltse őt Isten békéje. Amikor az Egyház Isten áldását kéri, akkor azért 

imádkozik, hogy tegyen ezzel az Úrtól megáldott emberrel valami jót az Isten!  

 

 2. Mi a legnagyobb jó? Ki a legnagyobb Jó? Egyedül Isten. Amikor az Egyházanya Úr 

áldását kéri, akkor azért fohászkodik, hogy Isten töltsön be önmagával minket, áldásra váró, 

Isten szeretetére éhező embereket. Milyen jó, hogy ilyen Édesanyánk, Szószólónk van! Egy anya 

mindig tudja, hogy mi válik gyermekeinek a javára. Mi tehát gyermeki bizalommal hagyatkozzunk 

rá Egyházanyánk jó ízlésére, amellyel a nagy kínálatból ki tudja választani a legjobb „árut”, a 

legkelendőbb „cikket”, a számunkra legfontosabb ajándékot, hiszen az evilág annyi mindennel 

csalogat magához. Jézus azt mondta Péternek, akit az Egyház vezetőjévé tett: Amit megkötsz a 

földön, meg lesz kötve a mennyben is (Mt 16, 19). Ebből következik, hogy amit kérsz a földön, az a 

kérés érvényes lesz a mennyben is. Isten kötelezte magát arra, hogy földi helyettese, Péter és utódai 

szavának engedelmeskedik, szívesen teljesíti azt, amit ez az áldott Egyházanya kér Tőle, hiszen 

Jézus nevében kéri.  

 

 3. Az imádkozó embernek tehát az a feladata, hogy kitárulkozzék Isten reá harmatozó 

békessége előtt! A gondos édesanya nemcsak egyszer ad orvosságot gyermekének, vagy egy-egy 

darabot a finom süteményből, hanem ismételten megteszi azt. Egyházanyánk is a zsolozsma 

csütörtöki Befejező imaóra (Completorium) rövid olvasmányában újra meg újra kimutatja, hogy 

mennyire a szívén viseli gyermekeinek a jól tartását Isten édes békéjével. Így imádkozik: A 

békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen! Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket 

egészen feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus dicsőséges eljöveteléig! Hűséges az Isten, Aki 

meghívott titeket. Ő majd meg is teszi (1 Tessz 5, 23-24). A békesség Istene meg is teszi azt, amit 

mond. Hányhatják Péter szikláját a gonosz viharok, támadhatják Péter bárkáját a veszélyes 

hullámok a sötét éjszakában, a békesség Istene hűséges! Van úgy, hogy egy pillanat alatt parancsol 



 

Jézus a háborgó tengernek a sötét éjszakában (vö. Lk 8, 24), és nagy csendesség, békesség lesz. De 

van úgy, hogy az Úr az időt felhasználva üdvösségünk javára fokozatosan, lassan adja meg a 

lecsendesedés, a békesség állapotát. Mi legtöbbször a békesség hiányát tapasztaljuk, evilág 

forgatagát, a gonosz támadásokat, az eredménytelenségeket, a növekedés hiányát, a gyümölcs 

érésének hosszú fázisát. Mégis érdemes ráhagyatkozni az isteni pedagógiára, aki tudja azt, hogy a 

jó munkához idő, a gyümölcs éréséhez napsütés, hosszantartó napsütés, a növekedéshez türelmes 

várakozás kell. Ez alatt az érlelődési idő alatt azonban a lélek egyre jobban lecsendesedik. A 

szemlélődő imában az ember ezt a lecsendesedést Istentől kapja. Lehet, hogy ez egy 

szempillantás alatt megtörténik, amikor az imádkozó emberben eluralkodik Isten békéje, de lehet 

hogy csak megfelelő mennyiségű idő alatt. Az Úr ismeri az adagot, mint jó atya vagy a jó orvos. 

Ahogyan az idő múlása szükséges, hogy a délutánból alkony legyen, az alkonyatból éjszaka, a sötét 

éjszakából derengő hajnal, a hajnal kifényesedéséből pedig déli verőfény; úgy a lélek 

lecsendesedéséhez, Isten békéjének befogadásához, az imádkozó ember szívében Isten jelenlétének 

eluralkodásához is idő kell. 

 

 4. Húsvétvasárnap kora reggel az angyalok már örvendeztek a feltámadt Jézusnak, mert 

szellemi lényükkel hamarább felismerték a nagy Valóságot. Jézus tanítványainak azonban idő 

kellett, míg eluralkodott bennük az öröm afelett a tény felett, hogy Jézus feltámadt. A getszemáni 

kert vérrel verejtékes gyötrődése, Jézus erőszakkal történt elhurcolásának zaja, a megkorbácsolás és 

a keresztút lármája, a keresztre feszítés gyötrelmes zaja után a szívnek micsoda békességet hozott a 

Húsvétvasárnap fényes ragyogása, csendje és békéje! Jézus tanítványai azóta is a békességnek 

ezzel az Istenével vannak, hiszen Ő megígérte: Én veletek maradok mindennap, a világ végezetéig 

(Mt 28, 20). Van tehát jogosultsága az éneklésnek, az ujjongásnak, az allelujázásnak, és van 

jogosultsága az elcsendesedésnek, amikor Isten békéje egyre jobban eluralkodik az ember lelkében.  

 

 5. Szent Pál apostol – aki Saulként halálra kereste Jézus tanítványait, de kinyilatkoztatást 

kapott arról, hogy ezzel Jézust üldözte, és így belső tapasztalatból tudta, hogy mit jelent a 

megbocsátás, mit jelent a bűnbocsánatból fakadó békesség a lélek számára – azt mondja a 

híveknek: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test 

közösségében (Kol 3, 15). Ő, aki megélhette azt, hogy a megbocsátó Krisztus békével töltötte be 

szívét, jó apostol módjára ezt tovább akarta adni a testvéreknek. Ahogyan Saul meghívást kapott, és 

Szent Pál apostol lett belőle, úgy mi is meghívást kaptunk, hogy levetve a régi ember cselekedeteit 

(Kol 3, 9), a krisztusi közösséghez tartozzunk, az egy test közösségébe. Ez nem más, mint Krisztus 

titokzatos teste. Amikor az Apostol azért fohászkodik, hogy Krisztus békéje töltse be a szíveteket, 

akkor itt tetten érhetjük az ő látomását Krisztusról, Akinek mi tagjai vagyunk (Ef 5, 30). 

 

 6. A feltámadt Jézus Szívében ott honol a békesség. Ezzel a békességgel köszönti 

tanítványait nemcsak Húsvétvasárnap reggel vagy este, hanem szüntelenül. Ha Krisztus Szívében 

békesség van – hiszen Ő szerezte meg az Isten és az ember közötti békét, a megbocsátó Isten és a 

bűnök bocsánatát elnyert ember közötti harmóniát –, akkor éppen az Ő titokzatos testébe való 

tartozásunk miatt Krisztus békéje az Ő Szívéből beleárad a mi szívünkbe. Hiszen a szív élteti a 

test tagjait, a szívből lüktet az élet a tagokba. Krisztus Szívének békéje árad belénk, az Ő titokzatos 

testének tagjaiba. Mi más ez, mint a Krisztussal való egyesülés? Kegyelmi kapcsolódás, egy élet 

Ővele, egy lélek az Ő Lelkével!  

 

 II. Engedjük, hogy Krisztus Szívének békéje töltse be a mi életünket,  
 

a mi lelkünket, vagyis személyiségünk lényegét, és annak központját, a mi szívünket!  

 

 1. Ehhez idézzünk még egy vallomást Pál apostol gazdag lelkületéből! Azt mondja 

Krisztusról: Ő a mi békességünk. Az apostol arról beszél, hogy a két népet: az ószövetségi 

választott népet, meg az újszövetségi választott népet egyesítette, és a közbeeső válaszfalat 



 

ledöntötte. Saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést, eljött, hogy békét hirdessen nektek, 

a távollevőknek és békét a közelieknek. Általa van mindkettőnknek szabad útja egy Lélekben az 

Atyához (vö. Ef 2, 14. 17-18). Jézus nemcsak hirdette a békét, hanem meg is valósította. Emberi 

mivoltában helyreállította a békességet Isten és az emberek között. Nincs már válaszfal, általa 

szabad utunk van a Szentlélekben az Atyához. Jézus nem valami ajándékot ad, hanem Önmagát, 

Aki a mi békességünk, Akire az Atya isteni szeretettel tekint, és jobban gyönyörködik Benne, mint 

ahogy egy édesanya vagy egy édesapa tud gyönyörködni és békességet találni gyermekében. Az 

elveszett, árva gyermek, a paradicsomkertből kiűzetett ember nyugtalansága immár megszűnt, mert 

Isten az Ő Egyszülött Fiában nekünk adta az Ő békességét.  

 

 2. Sokszor érezzük, hogy még mekkora mértékű nyugtalanság van bennünk. Most az 

imádságban az a feladatunk: engedjük, hogy Isten békéje egyre jobban betöltsön bennünket 

Önmagával, egyre jobban kiszorítsa a szívünkből a nyugtalanságot, a békétlenséget! Lehet, hogy 

ez egy életre szóló feladat, de Jézus így mondta: Kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16). Olyan 

rövid, nyúlfarknyi az a várakozási idő, amely ahhoz kell, hogy Isten betöltsön bennünket az Ő 

békéjével, és kiszorítson lelkünkből mindenféle emberi nyugtalankodást. Ez Húsvét győzelme is. 

Ez Húsvét békéje, amelyet Jézus megígért nekünk, amikor ezt mondta: Békességet hagyok rátok (Jn 

14, 27). Ez már a feltámadt élet békéje. Minél jobban engedjük, hogy a nyugtalanságot Isten békéje 

szorítsa ki az életünkből, annál inkább élünk már a feltámadt Krisztussal, annál inkább átmegyünk – 

Pál apostol szavaival: – a halálból az életre (Róm 6, 13). Az Ő békessége adja az Ő isteni életét 

emberi mivoltunkba. Isten élete pedig az Ő békéjét ajándékozza nekünk.  

 – Nem baj, ha ez az önajándékozás időbe telik.  

 – Nem baj, ha várakoznunk kell, hogy Isten békéje eluralkodjék a lelkünkben.  

 – Nem baj, ha ezt a békességre várakozást evilág zaja néha-néha még zavarja.  

 

 3. Pilinszky János, a katolikus költő „várakozó magány”-ról beszél, „beszédes, könyörgő 

csend”-ről szól. Szerinte „a magány lényünk legértékesebb része, fenntartott hely, amelyet egyedül 

Isten kegyelme tölthet be. Ennek a magánynak előbb a várakozás, és végül a beteljesedés a neve.” 

(Új Ember, 1977. január 30.). Azóta már a költő is az örökkévalóságba költözött, ahova a szíve 

vágyódott. Abba a békességbe, amelyről énekelt. A mi lelkünk is abba a szférába vágyódik, a mi 

lelkünk is magányosnak érzi magát addig, amíg Isten be nem tölti Önmagával a szívét. Akkor jó 

nekünk ez a várakozó magány. Akkor már most békességgel tölthet el bennünket az, hogy még 

nincs egészen békességünk. A mi csendünk tehát kiált az isteni békesség után. A mi imádságunk 

könyörögve kérleli Isten csendjének, békéjének az érkezését.  

 

 4. Vonuljunk el most lényünknek abba a magányos imakamrájába (vö. Mt 6, 6), amely 

egyedül Istennek van fenntartva! Nyissuk ki, mint a zsilipet, hogy azon az égre tárt nyíláson át 

egyre jobban behatoljon lelkünk imacellájába a mennyei békesség! Ebben a várakozó csendben 

nyissuk ki lelkünk ablakát, hogy egyre több friss „szél”, éltető levegő áradjon bele, akkor is, ha 

lelkünk odakint a sötét éjszakát éli meg. A Lélek ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8). Tárjuk ki lelkünk 

legbelső hajlékának az ajtaját, hogy végre beléphessen rajta keresztül a láthatatlan, élő Isten, Aki az 

ajtóban állt és zörgetett (vö. Jel 3, 20), és eljött, hogy betöltse létünket, emberi mivoltunkat, egész 

lényünket. Az Úrra való várakozás itt kezd a beteljesedés békéje felé kibontakozni, mert a békesség 

Istene – Aki belépett lelkünk hajlékába – nem marad rejtve a szív előtt. A szemnek talán igen, mert 

hiszen Ő láthatatlan. De tudjuk, hogy Jézus megígérte: Aki szeret engem, és megtartja 

parancsaimat, annak kinyilatkoztatom magamat (Jn 14, 21). Vagyis: „Kijelentem magamat neki, 

kinyilvánítom jelenlétemet. Azt tudniillik, hogy én már jelenvalóvá lettem benne!” Az az imádkozó 

ember, aki vágyódik Isten békéjére, és engedi, hogy Isten békéje eluralkodjék a lelkében, 

megélheti: „Isten bennem-valóvá tette magát! Ő már nem csupán kívül van, hanem a lelkemben 

belül.”  

 



 

 5. Mi történik ilyenkor a lélekben? Mint ahogyan a sötét felhők mögül egyszer csak kisüt a 

nap, mint ahogy a szomorúság helyett egyszer csak elkezd ragyogni az öröm az ember szívében, 

úgy ettől a ténytől, hogy Isten benne-valóvá tette magát a lélekben, az imádkozó ember valami 

csodás megkönnyebbülést, felszabadultságot, mennyei békességet tapasztal. Milyen isteni érzés az, 

amikor Isten békéje uralkodik el az emberben! Milyen isteni öröm az, amikor a békesség 

Istenének jelenléte örvendezteti meg az ember szívét! Persze, hogy az ember örvendezni kezd az 

angyalokkal, akik társaink az üdvösségben, vagyis abban a csodálatos isteni ajándékban, amellyel 

Isten, a Teremtő odaajándékozza magát a teremtményének, és Isten békéje tölti be teremtett 

létünket.  

 

Befejezésül ilyen örvendező lélekkel énekeljük el a 85. számú éneket:  

 

 Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt 

 S nincsen rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja:  

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Szent vagy, szent vagy Jézusunk, kősírodhoz elfutunk. 

 S angyaliddal Teneked zengünk boldog éneket, 

 Alleluja, Alleluja! 

 


