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A keresztény ember békessége.
Békességet hagyok nékiek, az én bébssé,gemet .a~om nékiek. nem úgy adom,
mint e vilag adja.
János XIV;2l7.

Szokatlan megáldás volt éppen a Szenvedések Emberétől
életének legvigasztalanabb pillanatában - szokatlan legalább is
azoknak, kik életpályáját csak kivülről látták, szakadatlan
érintkezését nyomorral és bunnel, teljes egyedülállásál szándékaival, sorsát, melyet szomorúság sújt, megkisértetésétól egészen
a keresztig. De nem !.zokatlan talán azoknak, akik mély és
halk hangját hallották, melyhen igéreteinek jóslatait kifejezésre
juttatta - a leilsötétebb emberi sors közepéből a legistenibb
zenét. Annak a tanítványnak kebelén volt, akit szeretett s
azok körében, kik nehéz óráiban olyan vigasszal próbálták eró~
síteni, melyet csak igazi hűség tud nyujtani. Szomorúság szállja
meg őket is, mert érzik, hogy erejük nem elégséges gyötrő gondolataik elüzésére. () pedig keresve, hogy miként adjon nekik
békességet, úgy találta, hogy ez adomány bőségben van 6nála.
Mielőtt a lelki együttlét végéhez érkezett volna, az estebéd
u\áni beszélgetés szenvedélyes melege éjfél hűvös csendjébe
ment át, a holdvilág (melyet többet sohasem látott) áhítatra
inditó ruháját ráadta a fáradság, a föld pázsitján álomba
szenderitette tanítványait, senkisem volt körülötte, aki vigasz#
talja, érezte, hogy önmagát aggodalom szállta meg',Kibonta:
kozva János karjaiból, az Atya kebelére menekült és pillanatnyi
belső küzdelem után a gyötr6désben bizalom derüjét találJa
meg. Mialatt követői földi álomba merülnek, ő isteni nyugalmat
nyerI mig ők a természetnek engednek és sem erőt, sem bátorságot nem nyeTnek a holnapra, ő a halálküzdelem virrasztásán
keresztűl ahoz az isteni erőhöz jut, melyet gúny és bántalo~
hiába oslromol s a keresztel _ a bún és megvetés akkori
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Jelvényét - örökkévaló jelképévé lelle mindannak, ami Szent
és Felemelő.
Krisztus békessége a küzdelem és bizalom gyümölcse volt.
Egyik esetben tevékeny életének középponljából sarjadt ki,
másikban szenvedőleges indulataiból i egyfelől képessé tévén ót,
hogy dolgait csendesen végezze, másfelől, hogy dolgait nyugodtan

szemléJje. Két dolog van csak, ami életünket fájda lmassá tudja
tenni és hamis útra tudja terelni; mikor a kötelességteljesítés
és szerelet erőiben gyengék. iránytalanok vagy habozó k vagyunk,
vagy pedig a körülöttünk lévő világ gondviselójéhen hitünk
fogyatékos. Egyik elégedetlen és zavart természet fáradságát
idézi elő, másik reménytelen kilátások szomorúságát. Ezektől
szabadít meg Jézus minket, amikor egyesült küzdelemre és
bizalomra szólit. És ez az, amiben külömbözik az ő békessége
attól, amit ua világ adil, Ennek lényege elsősorban nem
könnyüség, hanem küzdelem i nem beletörődés, hanem önfeláldozásI nem megnyugvás a rosszban a csendességért, hanem
szembetüzés azzal Istenért i röviden, az elmének nem okos
alkalmazása a világhoz, hanem a világnak határozot tleigázása
az emberi elme legmagasabb eszméi előtt, Minden feltétele
megvolt benne annak, hogy ilyen utána valóssággá lett békességet hagyjon. Valósággá lett az apostolok számára, akik elsők
voltak annak megnyerésében és valóra vált az igaz embereknek
abban a sorozatában, kiknek ők átadták.
A szó "Béke" szembehelyezkedés és összetűzés hiányát
jelenti. Olyan állapotot, mely mentes reménytelen vágyak
nyughatatlanságától, gyötrelmek felhőitől és ellenségeskedés
fulánkjaitól. Lerombolhatja az, mikor benső lelkíálJapotunk és
küls6 ~örülményeink ellentétbe kerülnek egymással~ mikor az
emben lény neki nem megfele16 helyzetbe jut - ritkán elő
forduló baj és rendesen magától gyógyul j vagy t<'ljcsen benső
ellentét, maguk a vágyak és indulatok között. A béke keresésében ét ,kezdetleges embert az az indulat vezeti, hogy környezetét alak,t~~ át. Kénv,elme növelésével halJgattassa el vágyait
s vaQyon .llyuJtésével sztintesse meg aggodalmait, ,'édeimet építsen
el1enségelvel s~emben, keressen biztonságot palotájáball, hol
kényelmesen pihenhet, mialatt künn szél fúj és eső esik. A
keresztény . vallás a békének ez elméletét teljesen eldobja l
'Iwuta8zito álomképnek minősiti l S lehetetlennek tartja, hogy
i ven ösnebékités létrejöhessen lélek és élet között. melyhen
• lélek do1llozik. A sportember ezen oz alapon küzdelem nélkül

51

,

,,
,,
,

.,
•,
it

"0\

A
,I

I'

.'
~.t

igéoyelhetné a gy.?zelmet. Tétlenség a lélek legnemesebb lehetségei számára gyotrelem, betegség. J:;rtelem állandó harcot viv
ludatlaosággal, lelkiismeret szemben áll erkölcsileg rosszal. tóérzéseink teUre késztetnek elnyomottakért és szerencsél1enekért.
J\lig ezek tágnak és gyötörnek minket, legnagyobb kényelemben
sincs békességünk. Békességünk akkor lesz, mikor ezek bennünk
ncm összebékülnek, hanem megnyugvást adó magasabb erökben
oldódnak fel. Mikor a világgal való kibékülés helyett annak
fölébe emelkedünk j s ahelyett. hogy a kényelem gondolatkörében
lelszelegnénk s betegségében maradnánk, minden erőnket össze~zedj ük arra, hogya világ újjáleremlésének munkájában 8'l.
első lépést megtegyük. Tégy simává, alakits tetszetóssé magad
körül minde nt s azt fogod látni. hogy maró ag~odalmakat s
kielégíthetetlen kiván sá gokat ébresztettél fel. De le~yen a
lélekben össz han!! s az Én lármája el ne nyomja a hangot, melyet
ott a tekintély íIlet, az élen álljon a minden ellenállást kizáró
kötelesség parancsszava s akkor á thalad minden akadályon,
a múlandó ross z, a halhatatlan erők útjából eltünik, az emberi
szenvedést elhallgattatja Isten békessé~e. "A világon lehetnek
gyötrelmeink, de békességünk lesz Jézusban."
E tétlenségtóJ távolálló béke - mely minden eszmék
között a legnagyobbaknak, kötele sségnek, halhatatlanságnak,
Istennek élő hatásából hajt ki, - szállott igéret szerint az els6
tanitványokra. Nemhiába mondotta Jézus szenvedéseik között,
hogy jönni fog a Vij:!asztaló. S az áldott látogatót nem tévesen
nevezte "Igazság lelkének" - olyan állapotnak, mikor a lélek
tiszteletreméltóan htiséges meggyőződéséhez s világosan, tettek~
ben fejezi ki legmagasabb törekvéseit. E békesség volt István
vértanúban, ki a keresztról való történetet eJnémitni törekvő
tanács előtt, hangosan fejezte ki, hogy tátja Krisztust felemelkedni a mennybe. Öreg tanácsosok, papok bedugták füleiket,
felállottak, őt halálba taszítolták - de neki e békessége meg~
maradt. Lehetett másképen, minthogy leJ!;ístenibb benső béke
egei nyíltak meg és adták tudtára neki Krisztusnak Iste";hez
való közelségél ? Tudta volna-e - míkor felemelt fedetlen felér~
kövek hullottak - másként olyan lelki nyu!i!alommal mondam
"Uram, ne tudd fel nekik ezt a búnt". E békesséli! volt Pálban,
mikor nemesebb ösztönei ellen megszünt lázadni s üldözés
helyett hten követévé lett. Volt élet e világon valaha, mely
kevésbé ismerte volna a biztonságot és kényelmet s melyhen
mégis örvendezóbb lélek lakott volna, mint Pálban 7 Lehetett
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\'oloa akadály kitűzött céljának útjában, mit le nem iy6z?
Létezik családi vagy nemzeti kapcsolat, mi~ szét ne sz~kíto~l
volna azérl, hogy lsten nagy családjába belusson 7 A z,smagogának gúnytárgya s népének kitaszított ja volt negyven éven át
s küldetésének munkájában elfeledte száműzetése nélkülözései\.
Mikor JázitássaJ vádolják, ó béke magvait hinti szét. Egyik
város után a másikbó! útasítják ki s ó keresztény művelődés
és tiszta vallásosság központ jait létesíti mindenütt. Ázsia padjain,
Macedónia tartományában. Görögország halmain helyezi el az

igazság azon Jáncszemeít, melyek a világot összefüzték. A meg·
tén~sek örömmel s a vértanúságok szenvedéssel töltik be lelkét.
Szenvedéseknek szemlanuja, hogy elvíselhesse az utódok szemrehányásait j az aggodalmaskodókat feddi, hogy kételkedók hitét
erősítse; komoly lelki megnyilatkozásokat küld szét, hogy gyülekezeteiben az élelet ébrentartsa s az örömet felújítsa. Számitó
józanság beszélt valaha biztos fedezékéböl olyan eleven nemesJelküséggel és fe/üdítő belső örömmel, mint Pál apostol gyönyörü
levelei beszélnek? Szárazon és vízen szenvedett \'ereségeinek,
barátaitól és ellenségeitől kapott sebeinek visszaidézései hirdetik, hogy rajta változtatn i semmi sem tudott. Bár tervek
készítésében pihen6je sohasem volt, mégis mindig készen állott
a pihenésre; tudatában volt mindig annak, hogya nemes harcot
megharcolta, pályafutását bevégezni s a küzdelem mezejét
elhagyni mindig hajlandó j de ha szükség azt kivánja, kész újból
kezébe venni a lélek kardját, hogy nagyobb győzelem kivivására induljon. Lehetséges lett volna békésebben tekinteni vissza
k~vés~é küzdő és vállalkozásokban szegényebb életpályára ?
Blztosdottabb és védettebb emberi sorsra? Puha ágy kényelmére, nelkülözést nem ismerő bőségre és mindennel megalkuvásra? Nem I Csak akkor zavarjuk össze ezeket a békével,
h,~ törté,~ésük idejében nézzük i akkor látjuk helyesebben, ha
t~rténésuk után tekintünk vissza rájuk I pusztában legyőzött
klSé~ő és türelemmel hordozott kereszt néz utánunk mindenikrőJ.
S mikor már minden mögöttünk van s csendesen fekszünk
beteliáliyunkon, mit érnek életünk bÜDÖS rnegalkuvásai s kötelessélite~j~itést61 ellopott s kénye lern nek adott pillanatai? Ha
ó ~lrál előtt Pált sorsa megfélemliU s ahelyett hogy önként
: ala om kardja alá hajtaná fejét, gyávasággal' életéh(>z egy
ve~ d~rol
mennyire semmivé lett voJna azóta az egy
az n
- elveszett, csepr. az id6 tengerében. De így nem
veszett el, hanem, mlDt é eterő vegyült el a jó emberek jó-
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.."iaak üdítő folyóviúben, mellyeI a Gondvilelá me~mé
keDyíti az időt.
Krisztus békesséIle, melyet örökségképen birnak követ6i,
szeretet és kötelességtudás eleven szelleméb61 hall ki s nemcsak búnös téUenséggel, hanem a fele16sség és léleknélküli
cselekvéssel, mint kifejezni szoktuk. szokással is ellentétben á1l.
Abban az elgondolásban. meIy erényes szokások elsajátítását
ajánlgat ja. komolytalanság van. Azért ajánlják, hogy az igazság
útját simává s elérését könnyebbé tegyék számunkra. Elfogadása
szövetségkötést jelent tétlen élettel, mikor kötelességünket nem
szerelő sziv készségével és nem önmagáért végezzük. Hogy van
valami hamis a szokás ajánlásában, azt azonnal látja, kinek
lelkiismerete igaz. A kötelesség.érzeL kivánalmainak kielégitésére
a Iéleknélkülh'é lett szokás elégtelen. A kötelességérzet ugyanis
tehetségeinket határtalan mértékig leköti, akaratunkat állandó
feszültségben tartja s indulatainkat szünet nélkül foglalkoztatja. Olyan lélek, mely előtt az ég világossága megnyilt s nem
csupán azért tartózkodik a földön, hogy a világ berendezkedéséhez alkalmazkodjék, hanem inkább azért, hogy egy másik
világra magát megiskolázza - teljesen lehetetlen. hogy lelki
életét szabályok gépies teljesítésében megélhesse. Mikor a lélek
új környezetbe kerül s a láthatatlanok világában találkozik
azokkal, kik égi mértékkel mérve szentek és jók, megtalálhatná
békességét kötelességérzetén kivül eső cselekedetek üres végrehajtásában? Nem I Kristálytiszta szeretetnek - kell élnie a
lélekben, mely nem idegen sem égen, sem földön j ott kell élnie
az indulatok elevenítő jóságának, me ly mindenütt otthon érzi
magát, hol igazság és szentség tiszteletben áJlanakj imádSágos
és fogékony lelkiismeretnek, mely örömmel lép a haladás és
kötelességteljesités minden olyan küzdőlerére. melyen szent
törekvéseinek valóraváltásáért harcolhat. Az erény gépies
cselekedetekben való gyakorlása, az erkölcsi parancsok utánzássz.erü másolása, azt a szegényes békességet sem hozza meg a
földi életben, mit szokásból származó cselekedetektől várni
lehetne. A szokás csak a .saját csapásán érzi magát otthon. Egy
váratlan eset benső életét megzavarta s legtöbb esetben vereség
érzetén I menekül. Azt a találékonyságot. mellyel a kötelességteljesítés érzetétől hevülő szív felfedezi a jóság forrásait s
azoknak minden cseppjét javára fordítja - nélkűlözn~ fogja I
éppen úgy azt a vállalkozási szellemet is, melynek ha onmagát
teljesen átadja, úgy indul égi kaland jára, hogy előtte akadály
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nem létezik. Hiábavaló kisérlet a <
világ ezer meg ez.er erkölcsi
viszonyJatának szabályokba vagy parancsokba foglalása. 1::pen
így az embe~i iogszolgáltatá~ban ? jo~osnak és jogtala~?a~
meghatározásara nagyon csekei y merlekig alkalmas az erkolcSI
viszonylatoknak törvények szukaszaiba szöv.egezése. Ellenbe~
a tiszta elme igaz sugallata, ha cselekedetemkben parancsolo
erejének engedelmeskedünk. a művész teremtóerejéhez hasonlóan
a legtökéletesebb szabályokat fogja alkotni s legmegértóbb
magatartás sal és leg igazságosabb elosztással fogja elrendezni az
életküzdelem gazdag anyagát. Kötelességérzete fából készült
bálvánnyá változik annak számita, kit engedelm2sségre üres
parancsok késztetnek. Ellenben az, aki megszerezl~ a krisztusi
lelkületet, annak kőtele5ségérzctét égi eszmény irányítja. Isten
Gyermekei! E kifejezést legnemesebb értelemben véve, ebből
a szellemi teremtőeróból van valami szívünkben. Benne van
az az erő, mely elVálasztja egymástól lelkünkben a sötétségtől
a világosságot s a világító erőt a lélek egének kárpit jára
helyezi, hogy lelkígyőnyörüséggel töltsön be és vezessen minket
éveken és korszakokon keresztül; ez az erő teszi lábaink
alatt a növényzetet zölddé és útunkon a teremtményeket boldoggá; földi természetünk földből való sáralkotmányát a Magasságos Isten képmásává. Csak ez segit olyan lelkie ró höz, hogy
békével tekintsünk vissza elvégzett munkánkra s győz meg
pihenésünk vasárnapi harangszavánál arról, hogy reggelünk és
esténk egyformán áldott.
A béke, mil Jézus érzett és örökül hagyott, épúgy gyümölcse volt a bizalomnak, mint a küzdelemnek. Bármennyire
igénybevegye az embert a tettvágy és foglalkozlassák lelkiismereti parancsainak vállalkozásai, meg vannak minden életnE'k
önmagába visszaszállásai. Ilyenkor ahelyett, hogy külső cselekvésben keresné érvényesülését, a teYékenykedéstől magát visszatartja s ereje visszatér önmagába. Úgy áJI ilyenkor létezésünk
tere elóUünk, mint létezésünk és gondolkozásunk tárgya. Pihenés
csendjébe vezetnek kimerültség vagy bánat; hallgatjuk a betegágyon a világ zajának és rohanásának ütemét; majd magábanát}6 órtorOn)Tba menekülünk, hogy áttekintsük az emberiség
vel1telen pusztaságát s a magasság csendjéből látjuk a meghaltak városában szellemeiknek fel és alá vándorlását. Békességünk ilyenkor a látószögtól függ. mely Rlatt a világküzdelem
na~r csataterét habozó félelmünk vagy bizako,ló hitünk előnkue
41ht)&. Istennek, jónak, rossznak amaz eróitó!. meh'ek rt szintér

\'lUtozásnlt II nzon nemzed ékek után nemzedékek melllelenélét
,. rC'j H'tt h á tl (· ~bö l hUUnk szerint irányíti,á k. Az emberek nallV
kiiziibs(oll<! bC'n u~ y a sze mmel lá tható. mmt az erkölcs i rossza.
sll gok IIIl'nny lségc Iln ~ y I nemesebb emberi természetünk kevés
k é p v i se l ő j é v e l s7.emben a bnrbá rstigba sülyedlek száma magas I
II ff uyc lcrnrc s('1tl Il,~é ltat o lt nyomor kiál ,~ ás,a, mel~ a z Óra ingá.
sfll1ltk rnJrld cn IcnduJ ct<! re a l e veg ő t be toltt, s lkelttő l il bűn öző k
lá boráb.:m és II nélkülözés nyomorlanyáin ezrek vannak
lisszef,! yíijl ve ull ya nnyira , ho@y ~s ak két e mber tud megtorpanás
nélkül lekinle JJl a vil ág ra. Egyik nz, aki megretten ve ezeknek
IdlLb tHól, indula ta ina k za va rtságáb..1 n hátat ford ít ez erkölcsi
rcnd<'1 n é lkül öző "ilágnak s magát a sors kiszámíthatatlan
úljflra bi zván , kiá ltja ,,~gyíink és igyunk, mert holnap úgyis
m{' ~ kell halnunk". MáS ik az, ki a ross za ság külso kérgén át a
jósti g mngvá ig ha tol s e zek mögött méJyehb bölcsesége t lát;
kl a megpróbált a tásokkal és szenved ésekkel szemben folytatott
kü zdelembe n f(' lfedezi az t a z eró t, melynek kiváltságos feladata
nz, hogy napfényre hozza a z erényt, naggyá tegye a lelkiisme~
re le l S tisz teltté tegye a létezést; ki még a bún megnövekedett
méret eiben rossz útra te rclOdötlnek le lk ében is magasabb képes·
ségc k nyomait fedezi fe l; ki lálju anna k az id ő nek közeledését,
mikor lsten m ind enha tó e re je kiveszi gyarló emberi te remt~
mc- nycin ek kezéb61 a világ múve lódésé nek irá nyítását s mindent,
nmi nit, else per. A k Öl.öns~gcsc k c t a legnemesebbektól elvá·
In sz tó réteg c lvonntiki s a zokat, kik a remény és ezzel rokon
k ö t c l cssé ~t e lj cs il és crvc mell ett kita rtanak, Isten egyetemes
Go nd viselésé nc it oltalma a lá hely ez i. S látvn, hogy minden
áldásá nak szé tosz tásá ra elég idO á ll rendelkezésre, bizakodó vá
és líirelmcssé lesz nek. Lc mondnnak nlll a hiú ö n zés űkrOI, hogy min'
dcnt maguk csi néljnnak s halá luk előtt mindent bevégezzene k.
Boldoga n a dják a dn életü ket az emberi haladás hatalmas templ o ~
mnnak építésére , melye n nem je lzi felirat a di csőséget és mint
t\7. ohú r lá thatntlnn kövei, lsten szeme i által láthatók csupán .
E ...,t II szell emet és hite t hagyta J ézus s ebben talá lták meg
békesséIliiket c ls6 tanít vá nyai. A z j{teni kegy elem megmérhetell en gn7.dngsál!á hrtn ft nehézsétlek szorosabban hizték egymáshoz.
A z embe rek killiv6 rosszasága lelkeket m e gnye rő szeretetre
k(os7 telte. Egy scm IcH soha ö n ző é rd ekek és e l ő it é l e t e k eszköze:
d"l'S7l' tt tömeJ!ekkc l sc m yolt kapcso1atuk s szomoru el~él~
~ekl'l scm va llottnk. Ell e nk ező leg, mindenütt Sháron ro~sált
ultclték cl , kopár területeke t tettek mosolygó vá s ilzzal a hittel

távoztak. mire Isten napja megérkezik, a föld zöld mez6i
minden helyet befognak, ég palástja takarja be a földet s
miképpen azzal kezdődtek, úgy mindenek Édenkerljével
végződnek.

A keresztény ember békességének e kél forrása. - erkölcsi

alapon vivott küzdelem és szent bizalom -

között benső

kapcsolat van. Csüggedni a tétlen, hivatás nélküli szokott. Nem
az ki küzd s a próbát kiállja, hanem ki távolról szemlél és
ké~yelemben él. Mert előttük ismeretlen a küzdelem nyujtotta
emberi rokonszenv s tőJük távol áll a világosság, ami az emberi
szh'nek a legnagyobb öröme s így nélkülözik a reményl nyújtó
és boldogító hitet. Ellenben az, ki kész áldozatul hozni önmagát.
az látja, hogy miként tudja Isten a világol megszentelni. Hogy
e világ áz erkölcsi elvek bukásának szintere lenne, ezt nem
könnyen hiszi el az, kinek elméje erkölcsi győzelmek emlékeiben
gazdag. Azt sem láttuk soha, hogy olyan emberben, ki miként
Pál apostol, al. emberiség javáért dolgozott, az Isten jóságában
vetett hit valaha megingott volna.
Aki megakarja nyerni Krisztus békességét, az törekedjék
először magáévá tenni Krisztus lelkületét. Ne gyötörje magát
azzal, hogy nem megfelelőek a körülmények, melyeket számára
Isten kijelölt, hanem alkalmazkodjék azokhoz s tiszteletteljes
megadással cselekedje és fordítsa hasznára mindazokat al. alka)·
makat, melyeket nyújtanak. Minden fenntartás nélkül dobja magát
abba al. életküzdelembe, melyet a kötelességteljesítés érzete
számára kijelölt, számításon kivül hagyva önmagát és boldog..
ság~t. Az értelem és akarat útjából a nehézségek elhárítása s
az IOdulatok emberiessége jobb természetének s egész valójának
olyan egyesített cselekvőerót, benső összhangot és erkölcsi
~end~t ad, mely az Énért való aggodalomból kiemeli s a Jeg·
Istentbb benső megnyugvá.st adja. A legsötétebb összeütközések
árny'~kai sem tudják ilyeo elmében kioltani a benső világossáQ
deru}étl nyomasztó évek könnyü léptekkel suhannak el felette,
mert útja ég felé vezet s halhatatlanságának tudata él lelkében.
Békess.ége vél1ü) teljessé lesz i szenvedései kellemes visszaemlé·
kezésetvé, válnak, indulatai újabb és nemesebb küzdelemre
mindig keszségesek maradnak; s annak bevallása lesz dicső·
séé QÓ,vé, hogy .. Isten békéje- valóban "felette áll az emberi
rte emnek".

