
Dicsőség- békesség, jóakarat! 
Midőn ezeket a sorokat írom, és imádságos lélekkel gondolok Olvasóinkra, a vezérfonal 
szerinti mai (november 20) napi igéjének üzenete fölött elmélkedem:„megmutatom nekik 
milyen kincs az igazi béke!” (Jer33,6). A hamis, a látszatbékesség helyett Urunk az igazi 
békességet kínálja felmindazoknak, akik jó szóra, jó szándékra, megértésre, bocsánatra, 
szeretetre, törődésre, krisztusi békességre vágyakoznak. Így karácsony táján különösen is fájó, 
mennyire „szegényen és koldusmódra” (Túrmezei Erzsébet) éljük az életünket. 
Szegénységünket elsősorban nem a sokszor szűkös anyagi helyzetünk tükrözi, hanem az a 
gyötrelmes állapot hogy alapvető lelki dolgokat nem tudunk megadni egymásnak: szeretetet, 
türelmet, megértést, segítséget, mosolyt, biztatást,…jóakaratot. Minden vágyunk 
összesűríthető ebben a két kifejezésben: békesség és jóakarat! Talánsemmi után nem vágyik 
annyira a sok háborúskodásba belefáradt lélek, mint a békesség, ami olyan nyugalmas 
állapotot jelent, amely ellenségeskedéstől, viszálytól, zavargásoktól mentes.Amikor a 
békesség hiányára panaszkodunk, tulajdonképpen annak a fájdalmunknak adunk hangot, hogy 
nyugtalanság van bennünk, felborult a rend és zűrzavar kezd eluralkodni rajtunk. A 
túlfeszített iramú élet, az általános hajszoltság éppen úgy világjelenség napjainkban, mint 
például a környezetszennyeződés.  
Drága Testvérek! Jó hírünk van: Isten tud rólunk és segíteni akar nekünk! Ezt tette az első 
Karácsonykor és azóta is folyamatosan felkínálja az igazi békességet. De mindezek csak 
akkor lehetnek a mieink, ha figyelünk a karácsonyi éjszakában a betlehemi pásztorok felé 
elhangzott angyali énekre:” Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat!”(Lk 2,14) A sorrendet nem lehet felcserélni, a 
szívünkben és világunkbancsak akkor lesz valósággá a békesség és jóakarat, ha előbb 
dicsőséget adunk Istennek. Nélküle nincs sem igazi, tartós békesség, sem hátsó szándékok 
nélküli jóakarat.Az Isten imádata, az előtte való meghajlás, az Ő szeretetétének a 
megismerése és a szavának való engedelmesség következménye az igazi békesség. Nem mi 
valósítjuk meg a békességet, nem mi termeljük ki magunkból a jóakaratot, hanem Isten 
ajándéka ez mindazok számára, akiket beragyog az Ő dicsősége.  
Megváltónk újból és újból felkínálja az Ő békességét. Adjunk szívünkben helyet a 
Betlehemben született Messiás Királynak és fogadjuk el az Ő megnyugtató békességét!  
Krisztus Urunk dicsősége ragyogja be karácsonyi ünneplésünket és az új esztendő minden 
napját, legyen közöttünk békesség és jóakarat!  

 

 


