
Mt; 5:9. 

Békeszerzőnek lenni nem könnyű, és nem is feltétlen egy hálás szerep. Mert bármennyire is vágyunk elvileg 

a békére. S bármennyire vágyunk a szívünk legmélyén is a békére, ott van bennünk a mutatott vágyunk és a 

mély vágy között valami, ami cseppet sem a valódi békességre vágyik. Ott van valami, ami eltorzítja valódi, 

benső békevágyunkat, s immár nem békét akarunk, hanem győzelmet. Nem békét, hanem elégtételt, bosszút, 

önigazságot. S mindezt, ha esetleg békének is hívnánk, akkor is csak a temető békéjének nevezhetnénk. Ilyen 

békességet akart Káin is. Legyen, nyugtom, békességem, és agyoncsapta testvérét, Ábelt. Ez a temető békéje. 

Mert biztos, hogy Ábel innentől kezdve már semmit nem tett, amivel Káint bosszanthatta volna. S bizony az 

ember sokszor ilyen. Ádám se akart békét a bűneset után Istennel. Nem olvashatunk arról, hogy bármit tett 

volna a megbékélés érdekében. Aztán később olvasunk Saulról. Nem akart kibékülni Dáviddal. Pedig Dávid 

tett felé egyértelmű gesztusokat, melyekkel megmutatta, hogy Saul ok nélkül haragszik rá. De Saul nem 

békülni akart, hanem győzni, eltiporni, megbosszulni a semmit. Saul pusztítani akart. És sajnos azt kell 

mondjam, hogy ez nagyon is emberi. Nagyon is ott van az emberi szívekben ez a torz vágy. A békevágy helyett 

a temetők békéjének a vágya. Ebbe az irányba mutat a sok háború, a fegyverek ropogása. Ha meg nincs kéznél 

fegyver, akkor a kiabálás, szájalás, veszekedés, elnémulás és a kapcsolatok megszakítása. A temetők csendje 

ez. Mikor a régi barátok, akár szerelmek, házastársak valamin összekaptak, de már nem veszekszenek. Már 

kihunyt a csata lángja. Már csönd van. Béke, a temető békéje. Nem szólnak már egymáshoz. Az utcán talán 

még biccentenek. 

Jézus nem ilyen békét akar. Ő békét hoz nekünk, de nem úgy, mint a világ. Erről beszél a János 

evangéliumában (Jn; 14:27). Ő nem békediktátumokat kényszerít az emberekre gyilkos csaták után megalázó 

szituációkban. Nem, Jézus nem ilyen meghunyászkodott kényszerbékéket akar. S Jézus nem áll be az 

igazságosztó békebíró szerepbe se. Hiába kéri egyszer valaki, hogy szóljon a testvérének, hogy ossza meg vele 

az örökséget. Jézus elutasítja őt (Lk; 12:13-14). Mert Jézus nem ilyen kompromisszumos, s a végén senki 

megelégedésére nem szolgáló békét akar. Mert Jézus tudja, hogy a béke nem az igazságos ítéletekben van. 

Nem is az ítéletek kényszeredett végrehajtásában. Nem is a megalázó diktátumokban. Nem az emberre 

kényszerített külső dolgokban. Így, ilyen külső módon a világ adja a maga békéjét, mely vagy új háborúhoz, 

vagy a temető békéjéhez vezet. Jézus másmilyen békességre hív. Más fajta békesség megteremtőit mondja 

boldognak, és nevezi az Isten fiainak. Mert ezt a békét nem mások közt kell teremtenünk, és nem másokra kell 

kényszerítenünk. Ezt a békét a saját szívünkben kell létrehoznunk, a saját szívünkben kell Jézus segítségével 

megtalálnunk. S ez nem is olyan feladat. De Jézussal mégis lehetséges. Nézzük meg, hogy hogyan! 

Az első lépés a szív békéjének megteremtésében, hogy engedem beáradni szívembe Isten szeretetét, s 

megtanulok 100%-osan bízni az Istenben. Hogyan csinálhatom ezt? Nem tudom. Abban sem vagyok egészen 

biztos, hogy én csinálom ezt. Lehet, hogy Isten Szentlelke végzi el ezt bennem. De azért elmondom ezzel 

kapcsolatban a saját tapasztalatomat. Figyelni kell az Istenre. Folyamatosan. Minden nap, s nap közben is a 

lehető legjobban. Gyakran jusson eszünkbe, gyakran gondoljunk rá. Ha van kis szünetünk, csendünk 

beszélgessünk Vele. Nem kell rögtön zajt csapni, zenét kapcsolni, telefonon felhívni valakit. Nem. Ha csönd 

lesz, beszélgessünk vele, figyeljünk rá, neki mondjuk el, vele beszéljük meg dolgainkat. Azt is, ami bánt, azt 

is, amiért hálásak vagyunk. S figyeljünk, s tartsuk is számon, hogy mi mindenért lehetünk hálásak, és dicsérjük 

ezért őt. Nagyon fontos, mert a hála és dicséret két olyan csap, melyeken át bőségesen tud beömleni Isten 

szeretete a szívünkbe. Nem véletlen, hogy oly sokszor biztat minket az ige arra, hogy adjunk hálát és dicsérjük 

őt (Ps; 134 & 135 & 135 & 1Tessz; 5:8 & Fil; 4:6 és még kb. a fél Biblia). Tehát a szüntelen imádság, szüntelen 

kommunikáció Istennel, s azon belül is a hála, magasztalás, dicsőítés. Ez nagyon segít feltelni az Isten 

szeretetével. De a szüntelenen kívül fontos, hogy legyen napi időnk arra, hogy „bekuckózzunk” az Isten 

tenyerébe. Azt értem ezalatt, amikor napi csendességet tartunk. Valami kényelmes helyen, olvasó sarokban, 

fotelben vagy éppen imazsámolyon. Ahogy kényelmes. Reggel vagy a nap végén, kávéval vagy teával, de 

mindenképpen Isten igéjével, a Bibliával. Nagyon fontosak ezek a rendszeres, meghitt alkalmak az Istennel. 

Persze a világ rohan, és igyekszik elsodorni csendes perceinket. De a szívünkből lopja el a világ Isten 

szeretetének éltető vizét, mikor megfoszt minket csendes perceinktől. Ne engedjük ezt! Ragaszkodjunk ahhoz, 

hogy mindennap betelhessünk Isten szeretetével! Mert ez a szeretet teszi erőssé az „én”-ünket. És a békéhez 

erő kell. Erő, hogy ne tudjon minket megingatni minden szellő, minden görbe pillantás, mások véleménye. 

Amíg nincs tele a szívünk Isten szeretetével, amíg nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten elfogad és 

szeret, addig védtelenek és gyengék vagyunk, kiszolgáltatva az embereknek. Ezért Isten szeretetének tudata 

nélkül félünk. De ahogy Isten szeretete beáramlik a szívünkbe, kiszorítja szívünkből a félelmet. S ez nagyon 

fontos, mert amíg félünk, addig nem tudunk bízni az Istenben, és nem merünk szembenézni önmagunkkal. Ezt 

csak akkor tudjuk igazán megtenni, amikor már biztosak vagyunk az Isten szeretetében. Amikor már bízni 

tudunk benne. Ezért kell teleeresztenünk szívünket az Istentől való szeretettel. Mert ez a félelemet kiszorító 



szeretet a békességünk alapja. Mert ha hiszem fixen, hogy az Isten szeret, úgy, ahogy vagyok, akkor vagyok képes 

őszintén szembenézni azzal, aki vagyok. A szeretet, Isten szeretete tehát megelőzi az igazságot. 

De a második lépés a belső béke felé az igazságé. Mert a valódi békesség, a jézusi békesség csak igazságon alapulhat. 

Az Ószövetségben voltak, akik könnyelműen és igaztalanul hirdettek békességet. Ők a hamis próféták voltak. Jeremiás 

és Ezékiel le is leplezte őket. Hiába mondjátok: Békesség, békesség, nincs békesség! – mondták. Mert a hamis próféták 

nem az igazságon alapuló békességet hirdették, s az igazság az lett, hogy béke helyett háború, szabadság helyett pedig 

fogság jött a népre. Mert hiányzott az igazság. Mi lett volna az az igazság, mely valódi békéhez vezetett volna? Az 

önismeret igazsága. A bűnlátás és bűnbánat igazsága. Meg kellett volna látniuk, hogy milyen romlottak, s milyen gonosz 

dolgokat követtek el. Az igaz próféták erre nyitogatták a szemüket, de hát ez nem egy hálás szerep. Mert az ember amíg 

nem elég erős az énje ahhoz, hogy szembenézzen saját, eredendő bűnben született, romlott valójával, addig a 

szembesítésre úgy válaszol, ha valami bármily apró hibájára, s bármily szeretettel hívják fel a figyelmet: Jó, akkor 

természetesen már megint én vagyok a hibás. Akkor én egy szemét alak vagyok, stb. – és más hasonlókkal folytatja a 

sértett visszavágást, mert egyszerűen nincs ereje ahhoz, hogy akár apró hibáját belássa és javítását megfontolja. Mert 

nincs meg az a szilárd erő, hogy tudom, hogy mindenféle rosszra hajlamos bűnös vagyok, s ezért méltán érhet kritika, 

meg azt is tudom, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok, tehát nem szemét alak, hanem értékes ember, s ezért elég erős 

ahhoz, hogy hibáimat, bűneimet is megnézzem, mert tudom, hogy van lehetőségem e bűnökkel Istenhez menni 

bocsánatért, és nem kell félnem attól, hogy az ő szeretetét elveszítem. S ráadásul nem is kell mindig külső figyelmeztetés 

ehhez (bár attól sem kell kétségbe esnem), mert magamtól is merek, s akarok önvizsgálatot tartani, mert tudom, hogy a 

bűnbánat, a bűnvallás, a bocsánatkérés csak a javamra válhat, mert ez vezet el a bűnbocsánathoz. 

Dávidtól tanulhatjuk ezt meg, aki maga is megküzdött ezért a tudományért. A 32. zsoltárban olvashatunk arról, hogy 

amíg némán rejtegette bűneit, addig ezek a bűnök megbetegítően hatottak rá. Ellenben amikor szembe mert nézni saját 

bűnös voltával, amikor néven merte nevezni saját bűneit mentegetés és magyarázkodás nélkül, teljes egészében vállalva 

a felelősséget, és mindezt Isten elé vitte bocsánatot nyert, gyógyulást talált. A bűnvallás bátor lépése tehát elvezetett a 

belső lelki békéhez. Persze ahhoz, hogy ilyen bátor legyen valaki, kell az erős én, azaz biztosnak kell lennie Isten 

szeretetében.  

Isten szeretetében való fürdőzés és a bűnbocsánathoz vezető út járása, a bűnbocsánat élvezése. Ez Isten gyermekeinek a 

hatalmas lehetősége. Így lehet megteremteni a békét a saját szívünkben. S boldog az, aki Isten gyermekeinek ebben a 

békességében él. De mindez még csak itt sem áll meg. Mert ha valakinek ilyen békesség teremtődött a szívében, akkor 

annak van egy kisugárzása is. Ami azt jelenti, hogy a környezetében is több lesz a békesség. Na, nem mintha rendezkedni 

tudnánk más emberek szívében is. Ez a prófétáknak sem sikerült, akik épphogy csak haragot, gyilkos indulatokat 

váltottak ki, s némelyiküket meg is ölték. Sajnos ez előfordulhat, mert mások szíve felett nekünk nincsen hatalmunk. 

Mégis gyakori tapasztalat az, hogy ha békességed van a szívedben, akkor több lesz a béke a kapcsolataidban is. 

Egyszerűen azért, mert képes leszel saját bűneidet belátni. Képes leszel adott esetben bocsánatot kérni. Képes leszel nem 

minden provokációra felülni, s nem minden konfliktusba belemenni, amibe esetleg mások akarnak belesodorni. 

Ugyanakkor képes leszel, ha megvan e belső békéd, a konfliktusaidban is keresztyénként viselkedni. Képes leszel 

higgadt maradni. Nem egy könnyű tudomány, de a titka az, hogy nem az önmagad féltése vezérel, hanem a másik iránti 

szeretet. Tudod, hogy téged bűneid ellenére elfogadott az Isten, ezért te is megpróbálod bűnei ellenére elfogadni a 

másikat. Ha nincs elég Istentől jövő szeretet a szívedben, és ezért gyönge az éned, akkor mindig a magad jóságát és a 

másik rosszaságát látod, és elítéled őt. Ha megvan a belső békéd, akkor látod a magad bűneit is, látod a másik erényeit 

is, és tudsz együttérzéssel közelíteni hozzá. Jobb lesz így a kapcsolat, és több lesz a környezetedben is a béke. 

Ha így élünk, akkor vagyunk Jézus hiteles követői, akiket végül maga az Isten fogad el és nevez saját szeretet fiainak, 

gyermekeinek. Ámen. 

 

1. Mit ígér Jézus azoknak, akik munkálják a békességet? 

2. Keressétek ki a következő igéket, s nézzétek meg, hogy ott mit olvashatunk békesség ügyben! Jer; 6:14. Rm; 

12:18-21. Fil; 4:7. 

 

a) Szoktál próbálkozni emberek békítésével? Mi a tapasztalatod? Mennyire sikeresek ezek a próbálkozásaid? 

Mennyire hálásak a békülésre noszogatott emberek? Volt olyan, hogy valaki kifejezetten megharagudott rád, 

amiért próbáltad csitítani háborgó lelkét? 

b) Mennyire vagy biztos benne, hogy Isten elfogadott és szeret? Bűneid elbizonytalanítanak Isten szeretetében, 

vagy meg vagy győződve arról, hogy Isten előtt megvallhatod a bűneid, és ő megbocsát? 

c) Ha te haragszol, sebzett vagy (valamiért ezt könnyebben vállaljuk, mint hogy sértődött vagyok), mennyire 

fogadod szívesen, ha megbékíteni akarnak? Inkább békítőt szeretnél vagy inkább harcostársat, aki helyesli 

haragod, és készséges szövetségesnek látszik abban, hogy haragodnak érvényt szerezz? 

d) Ha valami bosszant a másik emberben, vissza szoktál kérdezni magadnak, hogy te szoktál-e valami hasonló 

bosszantó dolgot csinálni? 

e) Mennyire vagy képes elhordozni a kritikát? A téged szerető emberektől is támadásnak veszed a bírálatot vagy 

kész vagy megfontolni, Isten elé vinni, s ha jogosnak bizonyul, akár a viselkedéseden is változtatni? Keressetek 

megtörtént példákat az életetekből? 


