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(1. dia) „Törekedj békességre, és kövesd azt!” Zsolt 34,15  

 

Szeretett Gyülekezet! 
 

A 2019. év Igéjével kezdhettük január 1-jén az évet, az új-

évi istentiszteletet. Azóta sok minden történt, s ma, 2019. dec-

ember 31-én, óév előestéjén ezzel az Igével szeretném zárni ezt 

az esztendőt. Nem tudom, hogy emlékszünk-e a prédikációra, 

ami akkor elhangzott? Érdemes lenne feleleveníteni, hogy ahhoz 

képest mi változott? Mit vártunk a 2019. évtől? Milyen várako-

zásaink, milyen fogadalmaink voltak? Mit hozott nekünk ez az 

év? Örömöket, kudarcokat, veszteséget? Jó visszatekintenünk a 

2019-es évre és (2. dia) mérlegre tenni. 

Valakinek esküvőt, valakinek válást, valakinek piciny gyerme-

ket, valakinek temetést, új házat, új autót, betegséget, új munka-

helyet, könnyeket és szomorúságot. (3. dia) Ez az 1 év, 52 hét, 

365 nap, 8 760 óra, 525 600 perc, 31 536 000 másodperc sok 

mindent hozott mindannyiunknak. Vannak, akiknek az élete a 

másodperc töredéke alatt változott meg. Sok mindent megemlít-

hetnénk, de szeretnék csupán az Ige üzeneténél maradni, mert 

higgyétek el, minden múlandó, minden változik ebben a világ-

ban, ebben az életben. Kapcsolatok törnek össze és kötődnek 

újak, minden változik, de egyet tudunk – amit a Biblia mond: 

(4. dia) „8Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje 

örökre megmarad.” Ézs 40,8 és „8Jézus Krisztus tegnap, ma 

és mindörökké ugyanaz.” Zsid 13,8. Egyedül Isten Igéjére te-

kinthetünk, mert abban van a mi vigasztalásunk, reménységünk, 

bátorításunk. Olyanok, akik szerettek, most ellenségesen tekinte-

nek reánk, olyanok, akikkel rosszban voltunk, a békülés útjára 

léphettünk. Olyan sok minden változik, benne mi is, de Isten Igé-

je, az Ő üzenete nem változik! Ahogy kb. 2500-2700 évvel ez-

előtt, úgy ma, 2019-ben is ugyan arra a békességre van szüksége 

az embereknek. Sok féle statisztika elhangzott, mérlegre tettük az 
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évet, de ami számomra igazán fontos, s azt gondolom, ezt kell 

igazán végig gondolni, vajon törekedtem-e bégességre ebben az 

évben (is)? Kibékültem-e olyannal, akivel haragban voltam? 

Komolyan vettem-e azt az Igét, amivel Isten útnak indított ebben 

az évben? (5. dia) „Törekedj békességre, és kövesd azt!” Mert 

tudjátok, ez az igazán fontos statisztika. Javítottam-e a statiszti-

kát abban, hogy kevesebb haragosom van, kevesebb embert 

bosszantok, teszek nekik keresztbe, és békességre törekszem?! 

Mert ezzel indított útnak Isten, és ez év utolsó napján, amikor 

visszatekintek, vajon törekedtem-e békességre. Ki tudtam-e bé-

külni azokkal, akikkel nem voltam békességben? Eleget tettem-e 

Isten útmutatását, bátorításának? Mennyi békétlenség van ebben 

a világban, emberek életében, házasságokban, családban, nemze-

tünkben? Békétlenség békétlenség hátán és egyedül Isten Igéje és 

Jézus Krisztus jelenléte tud békességet teremteni. Amíg emberek 

a maguk igazát szajkózzák és mindig a maguk igazához ragasz-

kodnak, s nem tudnak engedni, addig nem lesz békesség. Hányan 

vannak úgy, ahogy Jeremiás könyvében olvashatjuk: (6. dia) 

„14És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának 

romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!” 

Jer 6,14. Ámítják magukat, simogatják a lelkiismeretüket, nyug-

tatgatják, nem beszélnek problémákról, s azt gondolják, így lehet 

békességet teremteni. De ez hamis békesség! Ez nem az a krisz-

tusi békesség, amit Ő tud teremteni! Ez emberi békesség, amely-

lyel csak nyugtatgatják magukat emberek. Békesség és békesség 

között is hatalmas különbség van! Amiről az Ige beszél, az nem 

olyan, amit mi emberek megtudunk teremteni. Magunktól erre 

képtelenek vagyunk! Ezért Jézus Krisztusra van szüksége annak, 

aki békességet akar a szívében, önmagában, a környezetében! Ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy ha valaki Jézussal él, akkor 

ne lenne békétlenség körülötte! Dehogyisnem! Sajnos a hívő 

ember életében is vannak békétlenségek és vannak olyan embe-

rek, akikkel képtelenség békességben élni. Ezért mondja az Ige: 

„törekedj…!” Nem tud az ember mindenkivel békességben élni, 

de lehet rá törekedni. A Lélek gyümölcse lehet a békesség, s az a 
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tapasztalat, ha valakiben krisztusi indulat van, akkor a benne le-

vő békesség „átragadhat” másokra is.  

 Ha valaki Krisztusban éli az életét, akkor abban békesség 

is lesz! Ha valakiben krisztusi békesség van, akkor az „átragad” 

a környezetére, másokra is! 

2019. év utolsó napján, amikor az év Igéjével zárjuk az 

esztendőt, akkor imádkozzunk azért, hogy ez a krisztusi békesség 

„átragadjon” a 2020. évre is! Ez pedig csak úgy történhet, ha be-

lül van békesség, mert akkor az évtől, időtől, helytől, körülmény-

től független! Ez a békesség pedig csak Krisztussal történhet, ha 

behívom az életembe, rendeződik először Vele minden, aztán 

majd pedig a környezetemmel. (7. dia) Vertikálisan, majd hori-

zontálisan! Így jön ki a kereszt, s így lehet békesség Isten és em-

ber, ember és ember között! 

Hogy telt az éved? tekintsünk vissza, gondoljuk végig, ne 

menjük át úgy az új évre, hogy ne rendezzünk olyat, amit ren-

dezni kellene, hanem törekedjünk békességre, a krisztusi békes-

ségre! Azt mondja Pál apostol (8. dia): „a nap ne menjen le ha-

ragotokkal” Ef 4,26, én pedig hadd mondjam az év zsoltáros 

Igével: „el ne múljék a te (2019.) éved a te haragoddal!”! 

     

Ámen! 


