Béke
Jézus szavai szava alapján boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak
neveztetnek.
A Biblia a békesség fejedelmeként mutatja be Jézust többek között. Valóban, Jézus az, aki
teljeskörű békességet, megnyugvást adhat az ember számára. Az emberi lélek legrejtettebb
zugaiba is elér megváltó, megtisztító és békét adó megváltása. Jézus kereszthalála és
feltámadása révén a megtért ember a békességnek valami olyan dimenziójába nyer
bebocsájtást, mely ismeretlen az Istentől távol levő embertömegek számára. A nagyon
sokrétű „sabbath” szó sokkal jobban kifejezi ennek az állapotnak széleskörűségét,
árnyalatait, mint a magyar béke szó. Így vagy úgy, a lényeg mégis az, hogy az egyes ember
előtt megnyílt a lehetőség Jézus révén arra, hogy részesüljön ebben a kegyelmi állapotban.
Azonban a világot szemlélve érzékelhető, hogy bűn, a békétlenség nemcsak magánügy,
hanem valami különös módon az emberiség bűnei, afféle öngerjesztő körforgásban, háló
szerűen összekapcsolódva hoznak létre nagy mintákat háborúk, népirtások és emberéletek
sokaságát követelő szellemi irányzatok képében. A Sátán szervező- tervező munkája révén az
ember szemében egyébként sokszor nem túl súlyosnak tűnő egyéni bűnök összefonódása
végül megtermi a halál „gyümölcseit”.
A második világháború, ha nem is teljesen, de valamennyire elvette egy időre a
nagyhatalmak harci kedvét. Ha mégis háborúskodásba kezdtek, akkor is ügyeltek arra, hogy
az egész emberiség elpusztításával fenyegető nukleáris katasztrófa ne következzen be. A
harmadik nagy világégés ez időig elmaradt. Mégse álltassuk magunkat azzal, hogy Sátán
letett volna eredeti céljáról, mégpedig arról, hogy öljön, raboljon és pusztítson, más egyéb
mellett háborúra serkentsen. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei aggasztóak. A
nagyhatalmak nyílt konfrontációba kezdtek egymással, a Közel-kelet erői hergelődnek,
Oroszország szeretné birodalmi fényét visszaállítani, az USA bármire képes, hogy vezető
pozícióját őrizze, a Távol- kelet irányítói csendesen gyűjtik erőiket, hogy világvezető
pozícióba lépjenek elő az arra alkalmas történelmi pillanatban és általános jelenség, hogy
higgadt, józanul gondolkodó vezetők helyett, erőt fitogtató, érzelem vezérelt hiú hazárdőrök
vezetnek atomhatalmakat. Az ember úgy érzi, talán egy szikra is elég, hogy a puskaporos
hordó felrobbanjon.
Az Biblia próféciáiból tudható, hogy Jézus a békesség fejedelmeként békességet teremt majd
világviszonylatban, megfenyíti a háborúskodó népeket, akik majd a fegyverekre,
háborúskodásra fordított erőforrásaikat, életet támogató, tápláló termelésre állítják majd át.
De amíg ez meg nem történik, nekünk Jézus követőinek, felelősségünk, hogy ténykedjünk a
törékeny béke megőrzésén, megteremtésén.
Azt, nem tudom, hogy elkerülhető-e a harmadik világégés, de abban biztos vagyok, hogy
Istennek kedves dolog az, ha imádkozunk, közbenjárunk azért, hogy ne sodródjon az
emberiség újra olyan folyamatokba, melyek évekig szedik majd ezrével áldozataikat
értelmetlenül.

