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Honnan vannak viszályok és  harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?
Kívántok valamit és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykdtok.
Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán
élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni… Közeleledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok… Alázzátok meg
magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. (Jakab 4:1-12)

A háborúkra, a harcokra mutat rá az ige: a világégesektől az egyéni civakodásainkig. 
Napjainkban különösen felértékelődik előttünk az emberi együttélés ajándéka. Jobban látjuk ennek az áldását most,
amikor éppen korlátozva vagyunk a kapcsolattartásainkban. Távolságot kell tartanunk egymástól. Felértékelődik egy
kézfogás, egy testvéri, baráti ölelés, egy meghitt beszélgetés valamelyikünk otthonában vagy egy kellemes kávézó
csendes  szögletében.  Nem  áll  rendelkezésünkre  csak  úgy,  akármikor  egy  elcsípett  negyedóra  a  rohanásban  a
félrehúzódásra, a kölcsönös bizalom kifejezéseire. Talán egyre többen vagyunk, akikben felébred a gondolat: jobban
kellene vigyázni emberi kapcsolatainkra, amelyeket áldásul adott az Isten. És amelyeket járványok nélkül is átokká
tudunk tenni egymás számára. Egy odavetett megjegyzés, egy állítás, amelyet nem igazán mértünk meg a valóság
mérlegén, egy érdekvezérelte minősítés, egy „megfellebbezhetetlen” ítélet valakiről,  aki pedig éppen úgy az Isten
szeme fénye és  a Golgota  kedvezményezettje –  egy életre tönkre tud tenni  testvéri,  baráti,  rokoni  kapcsolatokat.
Ezeket a csatákat csak elveszíteni lehet. 

Olyan időket élünk, amelyek kínálva kínálják tanulságaikat. Jakab apostol ezekből a legfontosabbakat fogalmazza
meg:  „Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok… Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal
titeket.” Történt valami az Isten és az ember megromlott háborús viszonyában. Isten Jézus Krisztusban megbékült a
világgal.  Azért  történt  a  végső  csata  ott  a  kereszten,  hogy  megbékéltessen  minket  önmagával.  Atyánk  lett  a
Krisztusban azzal,  hogy minden bűnünket  elengedte,  és  ezt  kínálta  rendezési  alapnak emberi  kapcsolatainkba is.
„Ahogyan én szeretettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” 

Ideje lenne letenni fegyvereinket az ő lábai elé.  Vallást tenni bűneinkről, kárhoztatni jogosnak vélt indulatainkat, és a
kegyelemre bízni magunkat  és egymást.  Elfogadni  azt  a kegyelmi tényt,  hogy Isten megbékélt  velünk és minden
számítás nélkül teljes alázattal Isten kezére bízni magunkat. Elhatározni, hogy mától kezdve nem fogjuk kárhoztatni
egymást.  A  magunk  bűnét  megbánjuk,  a  másét  megbocsátjuk.  Isten  kegyelmének  és  igazságának  fenséges
egyensúlyára hagyjuk az ítéletet,  amellyel szemben soha nem jelentünk be külön véleményt, privát,  szerencsétlen
ítélkezéseinkkel. Ha ezt tesszük, áldott és éltető kapcsolatok fognak származni belőle.

Buzdítson imádságra és hitvallásra az ének:

Áll a Krisztus szent keresztje Elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve Látom üdvösségemet.

Bánt a sok gond, űz a bánat, Tört remény, vagy félelem:
Ő nem hágy el, bíztatást ad: Békesség van én velem.

Boldogságnak napja süt rám; Jóság, fény jár útamon:
A keresztfa ragyogásán Fényesebb lesz szép napom.

Áldássá lesz ott az átok, Megbékéltet a kereszt;
El nem múló boldogságod, Békességed ott keresd!

Áll a Krisztus szent keresztje Elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve Látom üdvösségemet.


