
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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SZELLEMI HARC – V. A BÉKESSÉG SARUJA 

 

Alapige: Ef 6,15 „...felsaruzva a lábatokat a békesség 

evangéliuma hirdetésének a készségével." 

 

Kedves Testvérek! Egy festőt egyszer arra kértek, 

rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek 

látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert, 

széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. 

Utasa mind lusta álomba merült…, s a kép 

összegyűrve a szemétre került. Nem békesség volt a 

papíron, hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb 

rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett. De 

békességet nem ábrázolt ez sem, nekiállt hát, hogy 

tovább keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, 

békésen legelésző birkanyájat. A papírkosár lassan 

tele lett, s közben be is esteledett. Ám az este sem volt 

békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar 

közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál 

töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve 

hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta, tovább hogyan legyen, Istent kérte hát, hogy 

csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag 

benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. 

Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség. - Uram, te megmutattad békességedet! - 

szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen 

bármily nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van. Ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, 

békéssé tesz. Az Ő békessége tökéletes, minden félelemtől mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk 

csak egyet kér: engedelmességet. 

 

Melyik ábrázolja igazán a békességet? A második, mert nincs békesség "ellenszél" nélkül. Az első festő 

a stagnálást ábrázolta. A táj lehet hogy nyugodt, és alkalmas erőgyűjtésre. Lehet, hogy egy szép kép, de nem 

"Isten békéjét" ábrázolja. Jézus azt mondta, "Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: 

nem úgy adom én néktek, amint a világ adja" (Jn. 14:27). Az Ő békéje szellemi békesség, és az ő nyugalma a 

viharok közt munkálkodik, nem a békés időszakokban. Jézus nem azért jött, hogy elvegyen minden támadást 

az életünkből, hanem azért, hogy megfelelő hozzáállásunk legyen az élet viharaihoz. Fel kell vennünk 

magunkra az Ő igáját és tőle kell tanulnunk (vö. Mt. 11:29). Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk az Ő útjait, 

hogy úgy viszonyuljunk az élet viharaihoz, ahogy Ő. Jézus nem aggódott, nekünk sem kell. „Békességet 

hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27) 

 

-------------  (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkipásztor) ------------- 

 

 



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

   
Július 14-én Bara Benjámin Pál megkeresztelése          (Fotó: AÁ.) 

       
Július 15-21: Egyházmegyei tábor Berekfürdőn – A következő tábor 201. július 20-26 között lesz megtartva 

      

    

                             
                                  Július 22-26: Gyülekezeti gyermekhét az altemplomban Vízre magyar! címmel 

Júl. 31. szerda 14.30 Bibliaóra 

Aug. 4. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Aug. 4. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

Aug. 4. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt. 13. vasárnap 10.00 
Felújításért hálaadó istentisztelet várható időpontja. Meghívott igehirdető: Dr. 
Fekete Károly, püspök úr. 

- Július 22-én, 13 órakor álltunk meg Nagy Károly, e földön 81 évet élt testvérünk ravatalánál. Hozzátartozói számára 

Isten adjon vigasztalódást. 
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

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

 Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap:  

 fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502 Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

