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BÉKESSÉGÜNK VAN ISTENNEL! 

Igeolvasás: 1Móz 8:6-11 

Alapige: Rm 5,1 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

 Kedves Testvérek! Két hete kaptam egy fényképet, amelyen gyönyörűen 

látszik az, ami talán sokak számára nem ismert tény, hogy a templomunknak 

galamb formája van. A fényképen jól kivehető a galamb feje, valamint két 

kiterjesztett szárnya. Nem véletlen tehát, hogy a nemrég elkészült és a 

gyülekezeti hírlevelünkön is látható logónkon egy galamb látható az épület 

felett. Egy logóban mindig kell szerepelnie egy olyan különlegességnek, ami 

megkülönböztet, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen tulajdonság, ami más 

épületekre a városban nem jellemző, de talán országos szinten is 

különlegessége templomunknak. 

Mit szimbolizál a galamb? Első ízben a 

Bibliában a galambról az özönvíz kapcsán olvasunk. Isten látva az emberek 

gonoszságát megbánta, hogy embert alkotott, s elhatározta, hogy eltörli a föld 

színéről az embert. Egyedül Nóé és családja volt az, aki nem fordult szembe 

Istennel, ezért ők megmenekültek a bárkában. Egyes bibliamagyarázók szerint 

attól a naptól kezdve, hogy Isten bezárta a bárka ajtaját egészen addig, míg a 

bent lévők biztonsággal kijöhettek, több mint egy év telt el. Egy év alatt pedig 

az özönvíz – azáltal, hogy a víz színe a hegyek fölé emelkedett, – elpusztított minden élő embert a bárkán kívül. 

A víz visszahúzódásakor Nóé először egy hollót, majd egy galambot engedett ki, de azok visszatértek. Majd 

egy hét múlva újra kiengedte a galambot, amely estére visszatért egy leszakított olajfalevéllel a csőrében.  

Itt jutunk el a kérdés megválaszolásához, hogy mit is szimbolizál a galamb, s átvitt értelemben a mi 

galamb alakú templomunk. Az egész földön elhatalmasodó bűnt Isten az özönvíz által megbüntette, és minden 

élőlény megtapasztalhatta azt, milyen az, amikor Ő haragszik. A galamb olajággal a csőrében az Isten és ember 

megbékélésének a jele mindmáig. A galamb szájában az olajfalevéllel Nóé tudomására adta: Isten nem 

haragszik többé, új kezdetet enged, megbékült az emberrel. 

A békegalamb erre utal: Isten megbékélt az emberrel. Amikor készülés közben idáig jutottam, eszembe 

jutott a Római levélből felolvasott ige: Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi 

Urunk Jézus Krisztus által. (Rm 5,1) Kedves Testvérek! Hadd hirdessem az örömhírt, és akárhányszor e 

templomba lépünk, annak galamb alakjára gondolva újra és újra jusson eszünkbe: Békességünk van Istennel!  

     
Kántuskoncerten voltunk (02.08), Pál Csaba lelkész szolgálata febr.11-én, majd szeretetvendégség  (Fotók:AÁ) 

Békességünk van. Vajon tényleg békességünk van? Ma, amikor számtalan konfliktusról hallunk, 

amikor olyan sok a háború nép és nép között, vagy amikor olyan könnyű elveszíteni a békét az otthonunk falai 

között is, hadd tegyem fel újra a kérdést: Vajon tényleg békességünk van-e? Milyen sokszor elég egy keserű 

megjegyzés, egy ideges szó, egy kisszőnyeg kirázása a felettünk lévő emeletről, és máris felborul a vágyott 

békesség és kész a háborúság. Vagy van-e békesség a szívben, ami talán a legfontosabb, hogy meglegyen. 

Vajon rendelkezünk-e ezzel? Több internetes oldalon is olvastam a múlt héten, hogy évente kb. 480 millió db 

szorongáscsökkentő Xanax és Frontin tabletta fogy el Magyaroszágon, s ezekre kb. 6,4 milliárd forintot 

költenek honfitársaink. Ez a megrendítő adat is azt mutatja, hogy szinte általános a szív békességének a hiánya. 



 

Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

A galamb az Istennel való megbékélés szimbóluma. Pál apostol pedig kijelenti, hogy békességünk van 

Istennel. De vajon valóban így van-e? És hadd kérdezzelek Téged, Kedves Testvérem! Vajon békességed van-

e Istennel? Nem félsz-e Istentől? Nem tartassz-e attól, hogy megbüntet? Milyen sokan félnek Istentől. Milyen 

sokakak ismerek, akik ha beszélnek az egészségükről, szerencséjükről, azonnal lekopogják. S nem is tudják, 

hogy ez öntudatlanul is a félelmüket fejezi ki egy olyan hatalomtól, ami féltékeny, gonosz, ami el akarja venni 

az ember egészségét, s ezért kopognak, hogy elriasszák ezt az ellenséges erőt. Az ilyen lekopogás egyáltalán 

nem az Istennel való békességnek a jele. Ez inkább a félelemnek a jele. De az sem békesség Istennel, amikor 

valaki  valamiért Istent okolja. Pár hete történt velem, hogy valakivel Istenről beszélgettem, s elkezdett 

panaszkodni nekem, hogy hiába dolgozik annyit, hiába robotol, Isten mégsem segít neki. Majd felnézett, s 

felemelt kezét rázva az ég felé kérdezte: Istenem, miért nem segítesz nekem? Máson igen, rajtam miért nem? 

Pál apostol kijelenti: Békessügünk van Istennel, s elmondja ennek a békességnek a titkát is: Jézus 

Krisztus által. Igénk fő üzenete ma ez: Igazán Istennel békességben CSAK Jézus Krisztus által lehetünk. A 

föld és menny közötti nagy békekötés a Golgotán történt. Jézus kiontott drága vére által érthetjük meg, mit 

akar Isten: megbocsátani, gyermekévé fogadni, átölelni, szeretni. Jézus keresztjét látva értem meg, hogy milyen 

nagy butaság félni Istentől, hiszen Ő a legjobbat akarja nekem a földi életben és azután is. 

Milyen sokan bizonyságot tettek róla, és én magam is ezt tapasztaltam, hogy az Istentől való félelem 

akkor tűnt el, amikor Jézust a szívembe fogadtam. S Jézussal együtt békességet és nyugalmat kaptam. 

Megtapasztaltam, amit a galamb is szimbolizál: békességem van Istennel. És ebben a békességben az a jó, 

hogy ez nem a külső körülményektől függ, hiszen ennek a békességnek a forrása Jézus. Nem a közérzettől 

függ, nem a családi helyzettől, hanem ez belülről fakad. Abból fakad, hogy tudom: Jézus a kereszten meghalt 

értem, annyira szeret, és mivel én hiszek Benne, ezért Isten szeret engem, már nem vagyok az ellensége, már 

nem úgy néz rám, mint Ellene lázadó, istentelen emberre, hanem úgy tekint rám, mint a gyermekére, mert az 

is vagyok Jézus által. És ez adja meg az értékemet. Nem azért érzem magamat értékesnek, mert mások azt 

mondják, hanem mert tudom, hogy Isten fia vagyok, és hogy békességem van Vele, megbékültem Vele. 

Én azt kívánom, hogy templomunk galamb formája újra és újra erre emlékeztessen: békességünk van 

Istennel. Jézus a mi bűneink büntetését magára vette. S aki Rá tekint, aki elfogadja az Ő áldozatát, az 

megmenekül a büntetés alól. S ez felszabadít minket, már nem kell félnünk, már tudhatjuk, Isten megbocsátott, 

s nem fog megbüntetni, mert a büntetést Jézus elhordozta. Nekünk pedig 

békességünk van Istennel. És ebből a békességből fakad, hogy békességünk lehet 

embertársainkkal is. Így kívánok mindannyiunk számára: Áldást, s békességet, s 

különösen is békességet Istennel. Így legyen. Ámen.                    Dr. Pótor Áron           
Alkalmaink (2018. február):                       

18.  vasárnap  17.00 
Zenés dicsőítő istentisztelet, ahol Isten dicsőítése áll majd a közeppontban ifjúsági 

énekek éneklésével. Az igét Hájas István teológiai hallgató hirdeti. 

21. szerda 14.00 Bibliaóra. Vendég szolgálattevő: Hatvani László (ref. lelkész). 

22. csütörtök 10.00 

Baba-Mama Klub. Nagy szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal 

együtt tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama 

ismerősünk, bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  

22. csütörtök 17.00 Énekkar 

23. péntek  17.00 Ifjúsági óra 

25. vasárnap  10.00 
Böjti úrvacsorai istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től 

énektanulás).  

02.márc péntek  17.00  Filmklub. Ha Isten úgy akarja című olasz vígjátékot nézzük meg.  

Egy héttel korábban presbiteri hétvégén vettünk részt, s elhangzott az a kérés az irányomba, hogy hirdessem a 

következőt: Gyülekezetünk túlnyomórészt a gyülekezeti tagok egyházfenntartói járulékbefizetései által tartja 

fenn magát. Az egyházfenntartói járulék mértékére a presbitérium határozata az iránymutató, ami az éves 

jövedelem 1%-ában határozza meg az évi egyházfenntartói járulék nagyságát. Ezt csekken, átutalással vagy 

személyesen lehet egy összegben vagy részletekben befizetni. Ezúton is köszönetet mondok a gyülekezet tavalyi 

áldozathozataláért, amelynek köszönhetően gyülekezetünk anyagilag saját lábra állt. Ez volt az első, anyagilag 

független éve a gyülekezetnek. Presbitertársaimmal együtt reménység van a szívünkben, hogy egyre szilárdabban 

tudunk megállni a lábunkon ezután is Isten kegyelmében bízva és áldásaiban reménykedve. S továbbra is hálásan 

köszönjük testvéreink áldozathozatalát! 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut.hu  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

http://www.furediut.hu/
mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

