
1. Advent eleő v.tökiimenikus és békészol/;álat vasárnapjflj

KRISZO?US A MI BÉKESSÉGtmK.
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Mikeás 5,5/A Mikeás 5 , 1 - 6
Az e^h-ázi esztendő első istentiszteletén szeretettel 

(ezeretette!|> köszöntelek Benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében* Szívből kívánom, hogy Isten Lelke tegye áldottá 
mindnyájunk számára az adventi heteket, és az egész egyházi 
esztaidőt* Tudjunk előbbre jutni "az Istennek jé,kedves és 
tökéletes akarata*'/Bm.l2,2/ megismerésében és az annak valé 
engedelmességben*

Mikeás préféta bizonyságtétele szélalt meg közöttünk* Hadd 
mondjak yalamit magáréi Mikeásrél* A Krisziixs előtti 8*század 
második felében máködött, Moreset-Gátbél származott. Egysze
ri földmíves ember volt, akin^ azonban élő össz^öttetése 
volt az élő Istennel* Hevében is hatalmas bizonyságtételt hoito 
doz az ő Ist^iérőlí "Ki olyan, mint Jahveh?", azaz "Ki olyan 
mint az én Istenem?" ' # .

Megértitek, ha közben azért könyörögtem, hogy adjon Isten 
a mi földmíves férfiaink között is ilyen Mikeásokat, akik bát
ran valljáks"£i olyan, mint az én Istenem?"

Mikeás préféciája már az első karácsony alkalmával "megszé- 
lalt". Amikor jöttek a keleti bölcsek és megkérdezték; "Hol 
kell a Krisztusnak megszületni?" - az írástudék Mikeás préfé- 
ciájára mutatáak rá* Erre mutat rá most előttünk Isten Lelke, 
amikor az első adventi prédikáció alapígéjévé teszi a mikeási 
bizonyságtételt; "d a mi békességünk*" Í, a Betlehemből a^ár- 
mazó, az örökkévalóságból érkező, a hatalommal legeltető, az 
Izráelen uralkodó, a megigért Szabadi tó, Jézus Krisztud. Te-
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há-fc ez Ujezöveteégi Anya szent egyház így vallja: Jézus Krisz
tus a mi békességünk*

Hogyan lett ő békességgé?
Tetszett Istennek* hogy Őbenne békéltesse meg magával a vi 

lágot. Erről egybehangzó bizonyságtételt tesznek a próféták 
és az apostolok. Ésaiás ezt mondja: ”És ő megsebesíttetett bű
neinkért* megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntet 
tése rajta van' és az ő sebeivel gyó^rulánk meg.”/53»5/ Pál a- 
postol pedig így tanít: •’Mert Ő a mi békességünk, aki a két 
nemzetséget eggyé tette, és lerontotta a közbevetett válasz
tói alat, az ellenségeskedést az 6 testében*** hogy megbékéltes*- 
se az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által,
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megölvén ezen az cllenségeBkedést*“/Sf *2,14*16/

ügy és''akkor lesz számunkra békességgé Jézus Kriezt^, ha 
ezt az ő ellexiségeskedést megölő keresztáldozatát elfogadjuk, 
hit által magunkra érvényesnek tekintjük* A református keresz
tyén hittan szerűit a békesség a megigazulás gyümölcseS;'Megi— 
gazolván azért hit által, békességünk van Istennel, a ml JJrv^ 

Jézus Krisztus által*”/Bii.5»l/ Káí̂ vin a békességet a hit által 
való megigazulás "páratlan gyümölcs "-ének nevezi* Azt tanítja 
hogy nincs meg ez a békessége sem a farizeusnak, ki a cseleke
detekben való hazug bizakodástól duzzadozik, sem az elkábult 
biínöenek, aki vétkei édességétől megrészegülten semmi nyugta
lanságot sem érez magában. i

Tehát hit által lesz á békességünkké* De engedjétek meg né
kem, hogy a hitről is idézzem, amit néhány sorral lejjebb 
m o n d :. n em  annak van olyan hite, hogy a hivők közé számítha
tó, akit hirtelen felbuzdulás indít a hívésre, hanem annak, a 
ki állandóan s /hogy úgy mondjam/ jól megvetett lábbal kitart 
az Istentől neki rendelt őrhelyen, úgyhogy mindenkor Krisztus



hoz ragaszkodik.”
A mi hákességünk.

Már ezólottam arról, hogy hit által lesz Krisztus a mi hé- 
keseégünkké. Most szerelném megszólaltatni azt az örömöt, hogy 

i a ml hékességünk Ő. Az az én szívemnek is nagy erőssége és re
ménysége, hogy én is beletartozom azoknak közös eégéhe, akik 
boldogan valljáki Krisztus a mi békességünk. Ugye Testvér, a 
te életednek is ez a világossága és vigasztalása?

Amikor ma reggel elindultam volna az istentiszteleti szol
gálatokra, csaideseégemben arra indított Isten lelke, hogy ne'm^jek el addig, amíg az elapígét el nem mondom 69 éves, két 
bottal is nehezöi járó, ̂ landóan nagy fájdalmakat hordozó, 
gyógyíthatatlan beteg anyámnák* Odaálltam az ágya elé és így 
szóltams édesanyám, ma négy faluban prédikálok arról, hogy 
Krisztus a mi békéseégiinki Tudod, hogy az én életemnek is í 
a békessége. Advent első vasárnapján szeretném Keked is újra 
elmondani, hogy a te életednek is osak 0 adhta békességet!

Most ugyanígy szeretnék odaállni mellétek és nagyon szemé
lyesen hírdetei, csak Keked hirdetni az evangéliumot* Krisztus 
a békességed. A te békességed büntetése is őrajta van és 
te is csak az 6 sebeivel gyógyulhatsz meg.

Feladatunk a békességszerzég*
Jól tudom, nem híven hirdetném számotokra “az Istennek tel

jes akaratát“/ActK20,27/, ha most itt áment mondanék. Ugyanis 
a békesség nemcsak ajándék számunkra, hanem feladat, elköte- 
lezés is. A békesség ugyanis, amit Jézus Krisztus hozott, az
IÚjszövetség szerint, ahogyan találóan mondta valaki “nemosak 
a kebel eseaénye."

Tetszett Istennek reánlc bízni a békéltetés szolgálatát. S 
ez olyan soksaíná, egész lényünket igénybevevő szolgálat, a-
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aminek részletezéeébe egy prédikáció végén nem lenne helyes 
dolog belekezdeni* Csak azt szeretném líjra meghirdetni közöt
tünk, hogy Krisztid békessége ”nem azért adatott nekünk, hogy 
magunk élvezzük, hanem hogy szétosszuk másoknak* Tartozunk ez

z e l a világnak* Aki helyesen valósítja meg az Urnák azt a vég 
rendeletét, amelyet bucsuzáskor az övéinek ad, az tudja, hogy i
a béke világosságává és savává kell válnia a népek között* He-
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gyan is mondja Pál az efézuebeliéknek? ”És felsaruzván lábai- • |
tokát a békesség evangéliumának készségével*” És hogyan mond- f
ja Éeaiás? “Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki 
békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mond 
ja SionnakíUralkodik a te Istened!” És hogyan mondja maga az 
ür? "Boldogok a békességre igyekezók, mert ék Isten fiainak 
mondatnak*" /lüthi/

Ma, magyarországi református gyülekezeteinkben mindenütt 
megemlékeznek az egyház békészolgálatárói, és adományainkkal 
is ezt a szolgálatot segítjük* Krisztus, a ml békéssünk lijít- 
eon meg bennünket is ebben a szolgálatban# imen*

Héhány meg.1e/^zési
Mikeás a 8* század második felében máködött* Könyve három I;

főrészből áll. Mindegyik rész "Halljátok" szóval, dorgáló be
szédekkel kezdődik s ígéretekkel végződik* 1,1 - 3,8 | 3,9 - 
5,15 ; 6,1 - 7,20* Az US gyakran idéz Mikeásból. 4,7tLk*l,32. |
33 - 5,liJn*7,42 - 5,5iMt.2,6 - 7,6* Mt*10,21.35*36. Mk.13,12 
lk.12,53 - 7,20* Ik.1,55. - Az alapigét is idézi az U2 szószé- 
rintjautos gar estin hé eiréné hémón. Ef *2,14 - Az Ef *2,11-18 
Isten és enfeer, pogányok és zsidók között, a Gal*3»28 pedig a 
faji, társadalmi-, és nemi kérdésben hozott békességet tárja 
elénk*

A "békesség" héber-arám kifejezése /eélom / olyan állapotot
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jelöl, amelyben az ember sértetlenül, háborítatlanul él, ninos 
ellenséges támadásnak kitéve* Másrészről a szó ezt is jelentás 
jé egyetértés, összeköttetés; baráttal, szomszéddal, szövetsé 
gessel* Még ma le használatos keleten ez a köszöntés8 "Béke ve- 
ledt"

A béke, amelyről a keleti ©aber beszél, nem csupán hangu
lat, nem valami, ami csak, vagy főleg az ember belsejében for
dul elő* Békességet kívánni, azt jelenti; kívánni a másiknak,
hogy az ellenség ne támadjon reá, vagy ha rátámadna is, rejt-?Y€ legyen előle* ékességet kívánni, azt jelenti! kívánni a 
másiknak, hogy élete számára megtartatást, védelmet, segítsé
get, meggazdagodást jáLentsen a szomszéd, va^ valaki más* A 
békesség tehát olyan valami, amiben először kívülről lesz ré
sze az embernek és azután belülről* Az is így, egészen re
álisan beszél ̂  békéről*

A béke olyan állapotot jelent, amelyben az ellenséges /dé
moni, vagy démonian uralt emberi/ hatalmak n©E támadják, vagy 
ellenük úgy fel van fegyverezve ée előlük elrejtve, hogy azok 
neki s©2unit nem árthatnak* Békességben lenni azt jelenti! a , 
Mihdenhaté az oltalmazém, szövetségesem, közvetlen viszonyban; 
élő öseze^ttetésb^, a legközelebbi 'barátságban élek Vele*
Ezt a békességet Isten hozta létre* Ef*2,14* Krisztus a mi bé
kességünk* Magátél értetődik, hogy ennek az oiber belső életé
ből megszámlálhatatlan következménye van, de a békesség az UI 
szerint nemcsak a'̂ kebel eseménye*" /Balf Buther/


