
   

 

LÉGY A BÉKE KÖVETE!  

Békességet hirdetek nektek 2022 Karácsonyán! A bűnbe esett ember ígéretet ka-

pott,  hogy az asszony utódja majd győzedelmeskedik a kísértő fölött .  Ézsaiás 

megismétl i  az ígéretet és azt mondja: „Mert egy gyermek születik nekünk, f iú 

adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz,  és így fogják nevezni:  Csodálatos Ta-

nácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme !”  Ez az ígéret tel jese-

dett be Betlehemben, amikor Mária gyermekét világra hozta egy istál lóban. A há-

ború fejedelmei palotákban születnek, de a Békesség fejedelme istál lóban szüle-

tett.   

Több ezer év telt  el a Jézus születése óta, de a békesség és a békétlenség örök 

el lentéte a azóta is f iz ikai vi lágunk szerves része. Ha van Isten, akkor miért enge-

di,  hogy ennyi rossz történjen a vi lágban? – szegezik nekünk sokszor a kérdést, 

amikor megosztjuk az evangéliumot. Ha megszületett a Békesség fejedelme, ak-

kor miért van ennyi békétlenség –  folytathatnánk a kétkedők érvelését. És való-

ban! Mit hozott nekünk a Békesség fejedelme?  

Isten jót akar az embernek, és ezt a jóakaratát nyi lvánította ki , amikor testben 

megérkezett közénk. Isten jó akarata az ember számára, hogy a megromlott, 

megszakadt kapcsolat Teremtő és teremtett között helyreáll jon, és hogy ember 

és ember között i el lenségeskedés, gyűlölet,  rossz akarat megszűnjön.   

Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében 

lebontotta az elválasztó falat,  az el lenségeskedést , miután a tételes parancsola-

tokból ál ló törvényt érvénytelenné tette,  hogy békességet szerezve a kettőt egy 

új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel 

a kereszt által , miután megölte az el lenségeskedést önmagában, és el jött , békes-

séget hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. (Ef 2,14-17) 

Krisztus megbékéltetett minket az Atyával, és az Atyával való megbékélés hozza 

el önmagunkkal és embertársainkkal való megbékélést .  

„… És a földön békesség és az emberekhez jóakarat.” Lukács 2,14 
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Azzal,  hogy a békesség fejedelme megérkezett még nincs vége a történetnek. Ezzel 

csak elkezdődött egy olyan történet, aminek mi mindannyian részesei vagyunk, mert 

mi vagyunk azok, akik ezt a békességet mások számára elv isszük. Mi vagyunk a béke 

követei,  akik magunkban hordozzuk Isten szeretetét és mindent megbocsájtó ke-

gyelmét.  Mi vagyunk azok, akik a békét len vi lágba békességet vihetünk. A karácsonyi 

üzenet ebben az évben legyen az, hogy békét teremtesz ott , ahol megjelensz. Az Ige 

testté lett és közöttünk lakott. Most rajtunk a sor. A bennünk lakó Szentlélek által 

vigyük el a békét teremtő Igét az emberek közé!  

Az idei Jézus-születése ünnepet ünnepeljük a jóakarat és békesség munkálásával : “A 

veszekedéshez legalább kettő kell ,  de a békesség elkezdéséhez egyetlen jó szándékú 

ember is elegendő.” “Boldogok, akik tudják,  hogy másoknak is lehet igaza, mert bé-

kesség lesz körülöttük.” (Gyökössy Endre)  

Istentől megáldott békés boldog, bizonyságtevő Karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Éljünk úgy, mint akik tudják, hogy Krisztus testté lett és megbékéltette a világot ön-

magával. Légy a béke követe!  

 

Gusztin Imre 
Egyházkerületi Szuperintendens 

Ha egyszerre csak, mint egy ábrát, 

letörölné a fekete táblát 

az Alkotó művészkeze 

s valami újat kezdene, 

(...) 

békegalambot festene 

a táblára, de úgy, hogy többé 

ne legyen kéz, mely letörölné... 

s békesség lenne mindörökké! 

Várnai Zseni 

Gyerekeknek 

Karácsony ünnepén 

Mindenhol gyertya ég, 

Békesség jelképe a gyertyaláng. 

(...) 

Sok még a gyűlölet, 

Éhség és szenvedés, 

Mikor lesz vége már, kis gyertyaláng? 

Halász Judit 
 


