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„Kegyelem néktek és békesség Istentől ,  a  mi  Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól” ( F i l e m o n h o z  í r t  l e v é l  3 .  v e r s e )

Milyen gyakran halljuk, de vajon tudjuk-e mit 
jelentenek e szavak? Istentiszteleteink kezdetén
hangzik az ún. apostoli köszöntés. Ettől többet nem
lehet kívánni, mást és kevesebbet meg igazán nem
érdemes: „Kegyelem néktek és békesség Istentől, 
a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól”. 

A kegyelem kívánása és a békesség óhajtása az
ókori leveleknek állandó tartozéka volt. Ezt a köszön-
tést az emeli ki és mélyíti el, hogy a kegyelem és
békesség Jézus krisztus apostolának ajkán Istennel,
az Atyával és Jézus krisztussal, az Úrral van 
kapcsolatba hozva. Abban a pillanatban, amikor a
Szentlélek Úristen a Szentháromság első és második
személyének ajándékaként tudja felragyogtatni a
kegyelmet és a békességet, abban a pillanatban
kiemelkedik ez a köszöntés a keleti ember 
udvariassági gesztusai közül. Ekkor már nem udvarias
jókívánság, kegyes óhaj, hanem Istennek ereje 
minden hívőnek üdvösségére.

Az ógörög nyelvben a „kegyelem” szó ugyanabból
a tőből származik, mint az „öröm” szó. Olyasvalamit
jelez tehát, ami örvendetesen meglep, örömteli 
voltával felüdít. Az általános nyelvhasználatban 
hatalmas személyek kegyelmes aláhajlásának 
kifejezésére használták. képzeljük magunk elé kelet
hatalmas, abszolút uralkodóit, akik valóban élet és
halál urai voltak, akiknek pillanatnyi kegyes volta
embereket emelhetett magasba, s pillanatnyi haragja
életeket küldhetett a sírba. Ha egy ilyen uralkodó
valakire kegyesen/kegyelmesen tekintett, és nem
hivatalnokai hosszú során át, hanem közvetlenül 
juttatta el hozzá jóakaratát, bocsánatát, ez volt az a
különös királyi kegy, amelynek puszta reménysége is
felüdítette az alattvalókat. 

Innen kiindulva érthetjük meg, hogy az Újszövetség
Isten kegyelme alatt mindig az Ő közvetlen
beavatkozását, segítségét és ajándékozását érti.
kegyelmet nyerni annyit jelent, mint közvetlen 
kapcsolatba jutni Istennel. Az Ige így  mondja: 
„A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az
igazság Jézus Krisztus által lett”. A törvény útján is van
kapcsolata az embernek Istennel, de csak közvetett.

Szintén nagyon gazdag és mély jelentésű a másik
szó: békesség. keleten még ma is hangzik a köszön-
tés: Béke veled! Ha megvizsgáljuk a héber-arám 
kifejezés szélességét és mélységét, akkor nem fogunk
csodálkozni rajta, hogy az ezer veszedelem között élő
nomád ember ajkáról szinte a szívéből kiszakadva

hangzik: Béke veled! Az alapjelentés olyan állapotot
tár elénk, melyben háborgatás nélkül élhet valaki,
nincs kitéve ellenséges hatalmak támadásának, vagy
pedig tökéletesen felvértezett ezekkel szemben. 
De belefér a jelentéstartalomba a szomszéddal való
bensőséges kapcsolat éppúgy, mint a hűséges szövet-
ségesre találás, akire mindig számítani lehet. Ez a
békesség valóban több, mint jó hangulat.

Bibliai értelemben gazdagodik az előbbi jelentés-
tartalom és megszentelődik azáltal, hogy békesség
Istentől adatik, Isten ajándéka. Békességet nyerni
Istentől azt jelenti, hogy az Ő erős és hatalmas 
jobbja, melyet bűneimért joggal felemelhetne ellenem,
Valaki másra sújtott le énhelyettem. Nekem csak oda
kell menekülnöm a békesség szerzőjének,
fejedelmének az áldozatához. Békességben lenni
annyit jelent, hogy a bűnbocsánat által egészen közeli,
gyermeki kapcsolatba kerültem Istennel a Jézus
krisztus által. A békességes élet ebben az értelemben:
az Istennel való életközösség. Ez a közvetlen
életközösség távoztatja el az ember életétől a sátáni
hatalmak támadásait, vagy pedig a támadások között
felvértez és így ártalmatlanokká teszi azokat. 

Akik ismerik Istent, azoknak nagy békességük van
Őbenne. Nincs olyan békesség, mint az olyan emberek
nyugalma, akik egészen bizonyosak abban, hogy
ismerik Istent és Isten is ismeri őket, s akik ennek
alapján meg vannak győződve arról, hogy Isten mellet-
tük áll az életben és a halálban, s azon is túl, örökkén-
örökké. Erről a békességről ír Pál apostol: „megigazul-
tunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk
Jézus Krisztus által” (Róm 5, 1).  

Ennek a belső békességnek vannak külső jelei is.
Aki békességben él Istennel, az békességben él az
emberekkel is. Bocsánatot kapott, bocsánatot ad.
Hűséget kapott, hűséget ad. Védelmet kapott, 
védelmet ad.

A „békesség” szó mellett a szómagyarázatban ott
áll egy másik jelentés is. Az „eiró” = beszélni igéből 
kiindulva jelentheti ezt is: újra beszélni. Újra beszélni a
haragossal négyszemközt, szeretettel. Újra beszélni
vele az emberek között hízelgés nélkül, tisztességgel.
Ez az újra beszélés összekapcsol minket, békességet
ad.  

Gondoljunk ezentúl mindig erre, valahányszor
halljuk vagy mondjuk az apostoli köszöntést:
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól!” Ámen. Sz-S.G.
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