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„törekedj békességre, és kövesd azt!” Zsolt 34,15  

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Isten megengedte, hogy megélhessük a 2019-es esztendőt. 

Nem mindenkinek adatott meg, hiszen – ahogy a statisztikákban 

fogjuk majd hallani – (2. dia) 141 testvérünket el kellett kísérni a 

2018-as esztendőben. Vannak, akiknek az előző esztendő a 

gyászról, a veszteségről szólt. Vannak, akik egy új életet hoztak 

a világra – bár ez nem feltétlenül a keresztelésben mutatkozik 

meg –, és (2/a dia) 100 gyermeket részesíthettünk a szent ke-

resztségben. Vannak, akiknek a 2018-as esztendő arról szólha-

tott, hogy révbe ért az életük, összeköthették életüket, (2/b dia) s 

25-en mondhatták ki egymásnak a „boldogító igent”. S van, aki-

nek a 2018-as esztendő (2/c dia) a hitvallásról, az egyház tanítá-

sának a megismeréséről szólhatott, és így konfirmált 30 gyermek 

és 2 felnőtt. Gyülekezetünkben vannak, akiknek veszteséget, ne-

hézséget, próbatételt hozott a 2018-as esztendő, vannak, akiknek 

örömöt, és hálaadással van tele a szívük. Vannak, akikben békét-

lenségük, vannak, akiknek békességük lett. 

Ha kitekintünk a világba, szétnézünk, akkor szintén sokfé-

le esemény zajlott, melyek olykor küzdelmet, nehézséget, olykor 

örömöt és hálaadást okozott bennünk. 

(3. dia) Fokozott figyelmet fordított a világ január elején 

Szíria kurdok által lakott területére, amikor is Törökország légi-

erejével csapást mért Afrin városára. Februárban sokkolja Ame-

rikát a hír, (3/a dia) hogy két fegyveres 15 diákot és pedagógust 

mészárolt le egy iskolában és sokakat megsebesítettek. A figye-

lem Angliára terelődik, mikor is a brit, az amerikai, a francia és a 

német kormány közös nyilatkozatban jelenti be, hogy Európában 

(3/b dia) a II. világháború óta első ízben használtak támadó cél-

lal idegmérget, s egy orosz férfit és lányát megmérgezik. Sokkol-

ta a világot, mikor Görögországban (3/c dia) egy egész üdülőfalu 
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néhány óra leforgása alatt tűzvészben elpusztult. Emberek százai 

menekültek a tűz elől a vízbe, többen megfulladtak a tengerben. 

83-an odavesztek a tűzbe, a tengerbe, és minden a tűz martaléká-

vá vált. (3/d dia) Romániában tüntetések vannak, külföldön dol-

gozó románok tüntetnek az utcán, a csendőrség oszlatja fel a tün-

tetőket és 450-en sérülnek meg. (3/e dia) Indonéziában, Palu vá-

rosában és környékén pusztító földrengés és szökőár miatt 2000-

en halnak meg. (3/f dia) Történelmi vízszintre csökkent a Duna, 

43-44 cm-es vízállás miatt megtiltják a hajózást a Dunán. (3/g 

dia) Ukrajnában 30 napos hadiállapotot hirdetnek az orosz fe-

nyegetettség miatt.  

Rengeteg esemény, melyből most csupán mazsolázgattam, 

de visszatekintve, mi minden történt, a híreket olvasgatva, el-

mondhatom, hogy rengeteg feszültséget, békétlenséget, kataszt-

rófát, tragédiát okozott emberek millióinak a 2018-as esztendő. 

Voltak természetesen örömök is, nem szerettem volna egyolda-

lúvá tenni a híreket, nem akartam „katasztrófa-turista” lenni a 

hírekben, de valóban visszatekintve elmondhatom, sok fájdalom 

volt az előző esztendőben. Sok terheket hordanak emberek, so-

kan nélkülöznek, s természetesen összeszorul a szívünk a már 4. 

éve tartó menekült-áradatot látva, (4. dia) hogy milyen életutak, 

micsoda élettörténetek, micsoda tragédiák vannak több ezer km 

megtétele folyamán. S nekünk nem csak a robotoló, menekülő 

férfiakat kell látnunk, hanem meg kell látnunk azokat is, akik 

odavesznek, akik nem élik túl. Érzékenyekké kell válnunk, s ön-

kritikát kell nekünk, jóléti társadalomban élőknek gyakorolnunk, 

hogy elhitetjük ezekkel az emberekkel, hogy a kizsigerelő kapi-

talizmus, a „fejlődő” nyugat mindig, minden esetben jólétet biz-

tosít. Mennyi békétlenség, mennyi szétszakadt család, hány és 

hány gyermek nő fel apa, vagy anya nélkül, vagy mennyien 

éheznek? És hányan éheznek ebben az országban szeretetre, bé-

kességre. (5. dia) Hány családon belül van verbális, non-verbális 

erőszak és hány férj vagy feleség, gyermek éhezik a szeretetre, a 

békességre, a megértésre, a jó szóra. Nézzétek meg, ott, ahol 

nem Isten az Úr a családban, ott sok helyen ezt kell átélni. Ne-

künk nem csupán a „kenyér-éhezésről” kell beszélni, hanem a 
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szeretet és a békesség éhezéséről. Azt gondolom, sokkal többen 

vannak szeretett hazánkban, Európában is azok, akik a szeretet, a 

békesség, a megértés, a jó szó után éheznek, mint az élelmiszer 

után. A 2018-as eseményekből látva, látva hazánkat, a békesség 

nagy kincs egy család, egy nép életében. Látom azt is, hogy mi-

lyen békétlenségek vannak emberek között. Férj-feleség, szülő-

gyermek, szomszéd-szomszéd, dolgozó és dolgozó között. Csa-

ládon belül nem beszélnek egymással, évtizedes haragban van-

nak, mert valami sérelem érte őket, s nem tudtak bocsánatot kér-

ni, nem tudták rendezni a dolgokat, mert a másikra várnak, a má-

sik persze nem lép, újjal mutogatnak, hogy „ő jöjjön hozzám bo-

csánatot kérni”, s nézzétek meg, hogy micsoda békétlenségek 

vannak. Mennyire igaz az az Ige, amit Jézus mond (6. dia): 

„6Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. 

Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, 

de ez még nem a vég. 7Mert nemzet nemzet ellen és ország 

ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek min-

denfelé. 8De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. 9Akkor át-

adnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl 

titeket minden nép az én nevemért. 10Akkor sokan eltánto-

rodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11Sok hamis prófé-

ta támad, és sokakat megtévesztenek. 12Mivel pedig megsoka-

sodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet.” Mt 24,6-

12; „21Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja 

halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket,” 

Mt 10,21 Láthatjuk a világ történéseit, eseményeit, s beigazolód-

ni látszik Jézusnak minden egyes szava, s valóban az utolsó idők 

eseményeinek lehetünk a szemtanúi, hogy sokakban meghidegül 

a szeretet, a békesség törékennyé válik, s nézzétek meg, hogy 

hova jutott az emberiség, a társadalom!?  

Ezért különösen is fontos a (7. dia) 2019-es esztendő Igéjét („tö-

rekedj békességre, és kövesd azt!” Zsolt 34,15) szem előtt tar-

tani, megfontolni, s a saját életünkre nézve alkalmazni. Mit mond 

az Ige? „Törekedj békességre…”, azaz ebben a mondatban 

benne van, hogy nem fogsz tudni mindenkivel békességben élni. 

Vannak, akikkel egyszerűen nem lehet. Vannak, akik egyszerűen 
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nem hagyják, hogy szeressed, hogy békésségben legyél vele. Ezt 

is tudomásul kell venni, de ott van az a felszólítás, hogy „töre-

kedj”! Pál apostol ugyan ezt mondja (8. dia): „11Igyekezzetek 

békében élni,” I Thessz 4,11; „törekedjetek mindenkor a jóra 

egymás és mindenki iránt.” I Thessz 5,15 vagy ezt olvashatjuk 

máshol: „14Törekedjetek békességben élni mindenkivel, töre-

kedjetek az igaz életre.” Zsid 12,14. Az a buzgalom, az a törek-

vés ott legyen bennem, a békességre való igyekvés. Isten ezt vár-

ja tőlem. Az lehetetlenség, hogy mindenkit ugyan úgy, egyfor-

mán szeressek, s az is lehetetlen, hogy mindenki szeressen en-

gem, de a békességre való törekvés, a másik iránt érzett szeretet 

ott legyen bennem. Ezt magamból nem tudom kipréselni, kierő-

szakolni. Nem tudom azt mondani összeszorított fogakkal, hogy 

márpedig szeretni fogom! Mert nem fogom tudni szeretni ma-

gamtól. Nem fogok tudni magamtól békességben lenni olyannal, 

aki nem hagyja, de az indíték, a törekvés ott legyen bennem. 

Sokszor megtapasztaltam már a saját életemben, hogy amikor 

nem reflektáltam mindenre, elengedtem a fülem mellett, s én ak-

kor is a szeretetemet mutattam ki, akkor az a szeretet megtörte a 

másikat idővel. Vannak körülöttem is olyan emberek, akikkel 

nagyon nehéz békességben lennem, de Isten tőlem azt kéri szá-

mon, hogy törekedtem-e?! Isten mindenkitől mindent számon 

kér! Tőlem azt, hogy törekedtem-e, megtettem-e mindent, meg-

mozgattam-e minden követ, hogy békességben legyen a másik-

kal, hogy szeressem a másikat, s megtettem-e mindent, hogy én 

is szerethető legyek. A másikon azt, hogy ő törekedett-e erre?! 

Sokszor azt látom, hogy nem a másikkal van a baj, hanem azzal, 

hogy olyan nehezen szerethető vagyok. A viselkedésemmel nem 

engedem magam szeretni, a viselkedésem, a szavaim nem enge-

dik, hogy békesség legyen bennem, a másikban és körülöttünk. 

Mielőtt a másikban keresném a hibát – mert benne könnyen és 

könnyebben fogok találni – csendesedjek el, s gondoljam végig, 

hogy amit számon kérek a másikon, nem lehet, hogy én vagyok 

az akadálya? Hogy az életem miatt olyan nehezen szerethető va-

gyok, vagy egyáltalán nem vagyok szerethető? A viselkedésem 

gátol abban, hogy békesség legyen körülöttem, bennem és má-
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sokban?! Ez az Ige arra figyelmeztet, hogy „törekedj a békes-

ségre!” Ne a másikat hibáztasd állandóan, ne a másikban keresd 

a hibát, ne a másikat kérd újra és újra számon, hanem tekints 

magadra, magadba, s nézd meg, mi az akadálya annak, hogy 

ilyen szeretetlenség, ilyen békétlenség van benned és körülöt-

ted!? A másikban olyan gyorsan megleljük az okot, de ez az Ige 

gondolkodtasson el, hogy mindent megteszek? S ne vágjam rá 

azonnal, hogy „hát persze, én mindent, de a másik?!” Ne! Min-

dig lehet többet és többet, s előbb-utóbb beérik a szeretetnek, a 

békességnek a gyümölcse. Lehet, hogy várni kell, lehet, hogy idő 

kell hozzá, de beérik. Bennem csak legyen ott a türelem és a tö-

rekvés! Ha így állnának emberek hozzá, akkor higgyétek el, úgy 

megváltozna a saját környezetünk, a saját életünk. Nem állandó-

an csak a magunk igazát, bánatát, sértettségét szajkóznánk, ha-

nem egyszer elcsendesednénk, s végig gondolnánk, Uram, miért 

van ez körülöttem? S ha nincs meg, akkor mi kellene, hogy ez 

megváltozzon? 

S ennél a pontnál érhetünk Jézus Krisztushoz, mert, ahogy emlí-

tettem, lehetetlenség összeszorított fogakkal, vicsorítva kierősza-

kolnom magamból a szeretetet. Az sehová nem fog vezetni! Jé-

zusra van szükség, Jézussal lehet egyedül törekedni, minden más 

csak emberi erőlködés lesz. Először is Jézus hív magához, azt 

mondja, ha nem megy magadtól – márpedig nem megy –, akkor 

gyere hozzám. Ha belefáradtál az erőlködésbe, gyere hozzám! (9. 

dia) „28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 

és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” 

Mt 11,28. Jézusban van igazi békesség és van igazi szeretet. Ha 

ezután vágyakozol, akkor Ő megadja! (9/a dia) „27Békességet 

hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy 

adom nektek, ahogyan a világ adja.” Jn 14,27. 

Ez a Jézustól való békesség vonzó lesz emberek számára, s 

erre a békességre fognak vágyni a körülötted levők. Ha benned 

ez a jézusi békesség van, akkor ezután vágyódni fognak, ez kel-

leni fog nekik. S ezt a szeretetet is tudja adni Jézus! Ez nem 

olyan szeretet, ahogy mi szeretünk, ez teljesen más (10. dia): 
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„16és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten 

szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 

Istenben marad, és Isten is őbenne.” 1 Jn 4,16. Ez a szeretet 

másmilyen, mint az emberi szeretet. Ez a szeretet – ahogy Pál 

apostol írja (11. dia): „4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet 

nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik 

fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 

nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6Nem örül a ha-

misságnak, de együtt örül az igazsággal. 7Mindent elfedez, 

mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8A szeretet soha 

el nem múlik.” I Kor 13,4-8. Ez a szeretet más, mint ami ben-

nünk van, ahogy közeledünk a másikhoz, ahogy szeretjük a má-

sikat. 

Ha a jézusi szeretet lesz bennünk, ha a jézustól kapott bé-

kesség él bennünk, akkor fájni fog a másik emberrel való békét-

lenség és szeretetlenség. Akkor törekedni fogok, akkor imádkoz-

ni fogok, akkor hajt engem az a jézustól kapott tűz, hogy szeres-

sem a másikat, hogy békességben legyek a másikkal! Meg van-e 

benned ez a jézusi tűz a békességre, a szeretetre. Tudod-e úgy 

kezdeni ezt az új esztendőt, hogy kibékülsz a másikkal, odamész 

a másikhoz, bocsánatot kérsz, még akkor is, ha nem te vagy a 

hibás.  

Engem annyira megdöbbentett egy házasság gyógyulásáról 

hallott bizonyságtétel, melyet nem olyan régen hallottam. Egy-

szer egy házaspár elment egy csendeshétre, mert romokban volt a 

házasságuk és már nem láttak más kiutat, s tettek egy próbát. 

Ezen a csendeshéten a férfi teljesen összetört Jézus előtt, s meg-

látta minden bűnét, amivel megbántotta feleségét, gyermekeit. 

Egy lelkigondozói beszélgetésben őszintén elmondta, hogy meg-

csalta a feleségét, s ez neki nagyon fáj. Azt mondta, hogy szeret-

né, ha feljönne a felesége a szobába, s a lelkigondozó előtt bo-

csánatot kérhetne, vállalva azt, hogy akár még mélyebbre süly-

lyedhet a kettőjük közötti viszony. Feljött a feleség, és könnyek 

között, zokogva kért bocsánatot minden bűnéért, minden bántá-

sért a férj a feleségtől, s elmondta neki, hogy megcsalta. Akkor 

az asszony annyira megrendül Jézus jelenlétében, hogy nem el-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                   „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
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Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                     Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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kezdett vádaskodni, kiabálni, hanem leborult ő is, és bocsánatot 

kért azért, hogy okot adott arra, hogy megcsalja a férje. S akkor a 

feleség is őszintén átadta az életét Jézusnak, megvallotta bűneit, 

mulasztásait, bocsánatot nyert emberek lettek, megújult teljesen 

a házasságuk és új élettel térhettek haza, s azóta is boldog háza-

sok. Tudjátok, lehet így is békésségre, szeretetre lelni. Lehet így 

is gyógyulni.  

Tudod-e így kezdeni a 2019-es esztendőt, bocsánatot kérni 

és megbocsátani. Törekedni a szeretetre, a békességre, a megbo-

csátásra és a bocsánatkérésre. Jézussal lehet, nélküle nem!  

Így kívánom, hogy Jézus munkálja bennünk, a kapcsolata-

inkban az év Igéjét (12. dia): „törekedj békességre, és kövesd 

azt!” 

 

Ámen! 

 

 

 


