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BOLDOGOK A BÉKESZERZŐK 

Igeolvasás: 2Kor 5,17-21 
Alapige: Mt 5,9: Boldogok, akik békét teremtenek, mert 

ők Isten fiainak neveztetnek. 

Kedves Testvérek! Mai vasárnapunkon a 

boldogmondásokról szóló prédikációs sorozatban a 7. 

boldogmondásról beszélünk, ahol Jézus a békesség-

szerzőket nevezi boldognak. Több évvel ezelőtt egy 10 

napig tartó szentföldi utazáson vettem részt. Volt egy 

magyarul tudó zsidó idegenvezetőnk, aki nem jött velünk 

akkor, amikor Palesztin fennhatóságú területekre 

mentünk, mint pl. Jerikó vagy Betlehem, mert félt attól, 

hogy ott őt bánthatják. Idegenvezetőként hosszú évek óta nem volt ezekben a városokban, a folytonos békétlenség 

és háborúság miatt. Amikor Jeruzsálemben voltunk, több helyen is említette, hogy itt és itt ekkor és ekkor volt 

obbantásos merénylet. Aztán láttuk a Betlehem köré épített 8-9 méter magas falat. Kiderült, azért építették,  mivel 

palesztin városként Betlehem van legközelebb Jeruzsálemhez, és sok robbantással járó merényletet innen 

szerveztek, majd a terrorcselekmény után az elkövetők a közeli Betlehemben könnyen fel tudtak szívódni. Emiatt 

hatalmas fallal vették körül, és állig felfegyverkezett katonák végeznek útlevél ellenőrzést, ha valaki be, illetve ki 

akar jönni. Az állandó háborús légkör közepette, Izráel szerte azonban így köszönnek egymásnak az emberek, 

szívbéli vágyukat kifejezve, hogy shalom, ami azt jelenti: Békesség! Békesség legyen veled! 

A valóság és a szívbéli vágy közötti ellentétet keresve azonban nem kell túl messzire mennünk. Az elmúlt 

években annyi terrortámadásról hallottunk már, közben a szomszédos Ukrajnában is háború tört ki, hogy a hírekben 

már az tűnik furcsának, ha egy-egy nap nem hallunk valamilyen háborús borzalomról. De akkor is el vagyunk látva 

helyi szintű, kisebb bűncselekményekről, gyilkosságokról szóló hírekkel. S mi, akik halljuk, érzékeljük nap mint 

nap mindezt, mi reformátusok is így köszönünk egymásnak: Áldás, békesség! És még nem is beszéltünk azokról a 

konfliktusokról, amelyek egy-egy ember körül történnek, akár a munkahelyen, szomszédság között, a munkahelyen, 

és még sorolhatnánk. Vajon miből fakad ez a mérhetetlen békétlenség? 

 A Biblia azt tanítja, hogy amit mi érzékelünk, az csupán a jéghegy csúcsa, a baj gyökere azonban az emberi 

lélek mélyén keresendő. Ézsaiás próféta azt írja: Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek! (Ézs 48,22) 

Ugyancsak Ézsaiás könyvében pedig az 59. részben azt olvassuk: a békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság 

kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik,aki azon jár, nem ismeri a békességet. (Ézs 59,8) A baj gyökere abból 

fakad, hogy az ember nincs békességben Istennel, és minden más békétlenség önmagunkkal és a másikkal ebből 

fakad. Milyen sokan vannak, akik újra és újra kérdezik vádaskodva: Isten hogyan engedheti, miért tűri a háborúkat, 

szenvedést, betegségeket. Hány és hány ember elmegy odáig is, hogy szidalmazó szavakkal káromolja Istent, és ez 

már annyira megszokássá vált számára, hogy szinte már észre sem veszi, olyan sokat mond ilyet. Lehet, hogy 

sokakra pedig az az igaz, ami arra az egyszeri emberre volt jellemző, akinek a barátja, amikor mondta neki, hogy 

békülj meg Istennel, azt mondja, hogy nem vagyok én Istennel haragban. Igen ám – válaszolt a barátja, – de beszélő 

viszonyban sem vagy Vele. Kedves Testvérem! Vajon Te beszélő viszonyban vagy-e Istennel? Vajon Te szólsz-e 

Hozzá, és meghallod-e az Ő szavát, válaszát? Vagy egyszerűen csak nincs köztetek kommunikáció. A köztetek lévő 

meg nem békélés csupán abban merül ki, hogy nem szólsz Hozzá, és nem hallod meg a hangját? Pál apostol a 

felolvasott igeszakaszban azt kéri: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (2Kor 5,20) 

 Egyszer valaki az ismerősét arra kérte, hogy béküljön ki a sógornőjével. Erre a válasz így hangzott: Jó, hogy 

nem már én fogom kezdeni a békülést! Hiszen Ő kezdte az egész viszályt! Az ember és Isten közötti békétlenséget 

nem Isten kezdte el, hanem mi, emberek. Akkor, amikor az Éden kertben az első emberpár engedetlenségével 

felrúgta a békét. Olyan jellemző, ahogyan Ádám védekezik, és amikor Isten kérdezi őt, azt válaszolja: Az asszony, 

akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és ettem (1Móz 3,12) A válaszban azonnal Istent okolja, végeredményben 

Te vagy a hibás Istenem. És onnantól kezdve az Isten ellen való ágálás, az Ő hibáztatása, a Vele való ellenszegülés 

és békétlenség hatja át az emberiség életét, amiből aztán fakad az, hogy békétlenek vagyunk önmagunkkal, szemben 

is, és végül másokkal is harcolunk és háborút vívunk. És hiányzik az áhított shalom, a vágyott békesség. A 



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

felolvasott igeszakaszban Pál arról ír a 2. korinthusi levélben, hogy a sértett fél, Isten minket magával megbékéltetett 

a Jézus Krisztus által. (2Kor 5,18) A következő versben újra leírja: Minthogy az Isten volt az aki Krisztusban 

megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. (2Kor 5,19) Mert aki bűnt nem ismert, bűnné 

tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor 5,21) Az Isten elleni lázadásnak, a bűnnek súlyos 

következménye van: az örök halál és a kárhozat. Isten azonban egy olyan békét tett lehetővé, amely megfelel 

egyszerre az Ő igazságosságának és könyörületességének. Az ellene való lázadás büntetését az a Jézus hordozta el, 

aki bűntelen volt, és így békében állt Istennel. Azt írja az Ige, hogy Őt bűnné tette. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus 

bűnössé lett volna azáltal, hogy magára vette a világ bűneit, hanem ez azt jelenti, hogy az Atya úgy bánt vele, mintha 

Ő lett volna az Ellene lázadó bűnös. Miért tette ezt? Ézsaiás így jövendöl erről: Békességünk büntetése rajta van, 

és az Ő sebeivel gyógyulunk meg. (Ézs 53,5) Azért tette, hogy mi Jézussal helyet cserélhessünk. Ugyan nem vagyunk 

bűntelenek, mégis ha elfogadjuk Jézus halálát, Isten úgy bánik majd velünk, mint igazakkal. S ha Jézust szívünkbe 

fogadjuk, akkor Isten úgy néz ránk, mintha az Ő fiára nézne.  

 Az Istennel és az önmagukkal való megbékélésből az következik, hogy ők maguk is belső indítást 

kapnak arra Isten Igéje és Lelke által, hogy megbéküljenek a családtagjaikkal, a környezetükben élőkkel, az 

ellenségeikkel. Mert amikor megtörténik a nagy 

békekötés, és a szívünkbe fogadjuk az Úr Jézus Lelkét, 

akkor Ő termi a mi életünkben az Ő gyümölcsét. Ez a 

gyümölcs pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, mértékletesség. (Gal 5,22) 
Görögül a békesség úgy hangzik: eiréné. Ez pedig az eiró 

szóból származik, ami azt jelenti: újra beszélni egymással. 

És itt elsősorban Istenre gondolhatunk, Aki az Ellene 

lázadó emberrel újra beszélő viszonyba akar kerülni. Újra 

harmonikus kapcsolatot, hosszú beszélgetésekre vágyik 

velünk. S olyan nagy a szívében erre a vágy, hogy ezért a 

saját Fiát áldozta fel, hogy Veled újra és újra szóba álljon, és békességben legyen. Ugyanakkor gondolhatunk e 

görög szó kapcsán arra is, hogy az Istennel való megbékélésből az fakad, hogy én is szóba álljak újra azokkal, akik 

tulajdonképpen a konfliktus kezdeményezői voltak. Hogy törekedjek a békességre, ahogy Pál apostol is bátorít erre: 

Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben! (Rm 12,18) Így legyen. Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

      
 Február 9-én bohócelőadás volt nálunk, február 17-én zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral  (Fotók: AÁ.) 
2019. február: 

26. kedd 14.30 Éneklő kör 

27. szerda  14.30 Bibliaóra 

27. szerda  16.30-18 Cserkészet 

28. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

28. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

28. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

Márc 2. szombat 15-18 
Gyülekezeti farsang. Jelmezes maskarádé, játékos vetélkedő, 

szeretetvendégség.  

Márc 3. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Márc 3. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

Márc 3. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

- Istentiszteletünk elején megkereszteltük Bakó József Kendét, Dr. Bakó József presbiterünk és Dr. Bakó Józsefné sz. 

Tinku Mária harmadik gyermekét. A család életére Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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