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Advent harmadik vasárnapján ismét az „első század énekeskönyvébe” la-

pozunk, hogy a Lukács evangélium elején található a harmadik – legis-

mertebb – karácsonyi énekbe hallgassunk bele! Abba az énekbe, amit azon 

első adventen az angyalok énekeltek!  

Ez az ének a betlehemi mező felett hangzott fel először azután, hogy a pászto-

rok meghallhatták a régen várt hírt: megszületett a Megváltó, az Úr megláto-

gatta az Ő népét: „Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt 

dicsérték Istent: Dicsőség Istennek a Mennyben, és békesség a földön azok-

nak, akik Isten tetszése szerint élnek!”1 

Szép, szép az angyalok éneke, csak van egy kis baj vele! Az, hogy amíg 

a mondta első fele örök, addig a mondat másik fele ma sem lett való-

sággá! Hol van az az ígért békesség a földön? Volt bármikor is egyáltalán olyan 

időszak, amikor béke volt a földön? 

Nincs körülöttünk békesség, és nincsen bennünk sem békesség! Többségében 

nyugtalanok és zaklatottak vagyunk. Talán, ha jobbak lennének a körülménye-

ink, ha jobb lenne a helyzetünk. Ha volna még egészségünk. Ha máshol, vagy 

máskor élhetnénk. De itt? De így? Ha nem félnénk, ha nem aggódnánk annyit! 

Életünk minden területén égbe kiált a békétlenségünk. Emberi kapcsolataink-

ban, házasságainkban, családjainkban, munkahelyünkön, az utcán, a boltok-

ban. Különösen most karácsony táján. Elég csak egy apró megjegyzés, egy 

szerencsétlen lépés a másik embertől, és bennünk máris robban a bomba. Min-

dennapi tapasztalatunk az, amit egy szólás így ad vissza: „Minden háború ké-

szülődés a békére, és minden béke készülődés a háborúra!” Mert néha való-

ban csatatérré válik az életünk. Hol van hát az az angyalok által ígért békes-

ség? 

„A békesség több, mint az aggodalom hiánya. Belső harmóniából fakadó 

állapot. Az olyan békesség, amelyet a külső fenyegetések megronthat-

nak, nem békesség.”2 – mondta valaki. De miért vagyunk tele békétlenséggel? 

Miért nem ismerjük ezt a belső harmóniából fakadó állapotot? Miért olyan tö-

rékeny a mi békességünk? 

Keresztény emberként valljuk, hogy békességünk nem külső körülményeinktől 

függ, nem a helyzetünkből fakad. Valljuk, hogy békességünk garanciája: Jézus, 

aki a békesség fejedelme. Tudjuk és hirdetjük: Ő azért született, hogy nekünk 

békességünk legyen.  

Valljuk, tudjuk, hirdetjük, még sincsen békességünk. Miért? Mert valami több 

kell? Mert valamit másként kellene tenni? Jobban kellene hinni? Többet járni 
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templomba? Többet olvasni a Bibliát? Többet kellene imádkoznunk? Megte-

hetjük, de önmagukban ezektől nem lesz több békességünk. De hát akkor mi 

lehet a baj? 

Az angyalok énekét „hallgatva” megkapjuk a választ! Figyeljétek meg a 

sorrendet! Előbb énekelnek Isten dicsőségéről, és csak utána az emberek 

békességéről. Véletlen talán ez a sorrend? Nem! Nagyon is tudatos! 

Mert ott, ahol Istennek megadják az Őt illető dicsőséget, ott születik meg a bé-

kesség az ember szívében! Csakhogy nekünk csak a békesség kell anélkül, 

hogy előbb megadnánk Istennek az Őt megillető dicsőséget. Kell az Isten bé-

kessége, kell az minden körülményektől független, belső harmónia, de nem kell 

vel együtt az Isten. Kell a biztonság, kell a védelem, kellenek Isten áldásai, kell 

a gondviselés, kellenek Isten országának kincsei, de mindezt megtérés nélkül 

akarjuk. Csakhogy ez pontosan olyan, mint amikor valaki érdekházasságot köt 

szeretet és szerelem nélkül, pusztán csak a másik vagyonáért, minden lelki kö-

zösség nélkül. 

Vedd észre, hogy Isten dicsősége és az ember békessége elválaszthatatlanok 

egymástól! Nincsen és nem lehet békességed, ha előbb nem adod meg Isten-

nek az életedben az Őt megillető dicsőséget! 

De mit is jelent ez: Isten dicsősége? A Biblia két szót használ Isten dicsősé-

gének kifejezésére.3 A kettő jelentése összecseng, és úgy adható vissza, 

hogy Isten dicsősége az Ő személyének fontosságát és súlyát jelenti.  

Nekünk is van testtömegünk, amellyel nyomást gyakorlunk a mérlegre. De lelki 

értelemben is lehet súlya az életünknek, mert helyzetünkből fakadóan szava-

inkkal és tetteinkkel nyomást gyakorolhatunk másokra. Valami ilyesmit jelent Is-

ten dicsőége is, aki tetteivel és szavaival képes „nyomást” gyakorolni az ember 

életére. De az emberrel ellentétben Isten sohasem él vissza a hatalmával, ha-

nem mindig a mi javunkra használja bölcsességét és erejét. 

A Napban végbemenő fizikai és kémiai folyamatokat nem kell ismernünk ah-

hoz, hogy érezzük a Nap melegét és lássuk annak fényét. Isten dicsősége lehet 

megfoghatatlan a számunkra, de annak megnyilvánulásait képesek vagyunk 

érzékelni szeretetében, gondoskodásában, kegyelmében, kijelentéseiben. S 

míg az egyik megfoghatatlan és felfoghatatlan, addig a másik nagyon is gya-

korlati és felfogható, mint a Napból felénk áradó meleg és fény. 

Hallhattuk tehát, hogy Isten dicsősége az Ő személyének fontosságát és 

súlyát jelenti. Hallhattuk azt is, hogy azért nincsen békességünk, mert nem 

adjuk meg Istennek az Őt megillető dicsőséget. Ebből a kettőből pedig egy 

dolog következik: békességre vágysz, akkor engedd, hogy Istennek szavainak 

és tetteinek súlya legyen az életedben! 
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Pál apostol is ezt tanácsolta a gőgös korinthusiaknak: „… bármi mást tesztek, 

mindent Isten dicsőségére tegyetek!”4 Nekünk is le kell szállnunk a magas lóról, 

és a magunk elismertsége helyett Isten dicsőségét kell szolgálnunk! Az igazi bé-

kességhez ugyanis az Isten előtt való megalázkodáson keresztül vezet csak az 

út! 

Még egyszerűbben: Istennek úgy adhatod meg az Őt megillető dicsőséget, ha 

engeded Úrrá válni Őt életed minden területén. Ha nem te akarsz többé elő-

térben lenni, a magad kiválóságát mutogatni, a magad népszerűsítésével fog-

lalkozni, mások elismerését bezsebelni mindazzal, amit szólsz és teszel, hanem 

előre engeded Jézust, és azon dolgozol, hogy mindabban, amit szólsz és teszel 

Ő váljon láthatóvá!  

Istennek úgy adhatod meg az Őt megillető dicsőséget, ha többé nem önma-

gadra akarsz mutatni – „nézzétek itt vagyok!” –, hanem felfelé mutatsz egész 

életeddel – „nézzétek itt van Ő”! 

Fogadd be a szívedbe, hívd be az életedbe Krisztust! Engedd, hogy meg-

békéltessen téged Istennel! Legyen a te életedben is valósággá az an-

gyalok éneke: „Dicsőség Istennek a Mennyben, és békesség a földön azok-

nak, akik Isten tetszése szerint élnek!” ÁMEN! 

 

1 Lukács 2,13-14. (Az egyszerű bibliafordítás szerint.) 

2 John White 

3 A héber a „kabód”, a görög: „doxa” szavakat. 

4 1Korinthus 10,31b. 
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