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OLVASÓINKHOZ…                                      
 

 
Azt a reménységet szeretnénk kedves Olvasóinkkal megosztani, 
amely minden földi várakozást felülmúló örömmel töltheti el 
szívünket: „Új eget és új földet várunk, amelyben békesség és igazság 
lakozik. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és 
azok az ő népei lesznek.” (2Pét 3:13) Bár számtalan jel mutat arra, 
hogy bolygónk ökológiai, gazdasági és erkölcsi értelemben is 
végnapjait éli, mégsem kell kétségbeesnünk, mert van kiút és van 
remény! Az Atya maga vágyakozik arra, hogy együtt lakhasson 
teremtményeivel! 

Ezért választottuk címül a zakariási ige egy szép kifejezését: 
„Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai!” (Zak 9:12) E 
reménynek egyetlen, rendíthetetlen alapja van: Jézus Krisztus, a mi 
erősségünk, sziklavárunk, akiben Isten minden kincse 
rendelkezésünkre áll. Ő a megtestesült remény, akiben ma, holnap – 
és minden pillanatban – örömet és nyugalmat, erőt és hitet 
lelhetünk, a legkilátástalanabb helyzetekben is. Ő az, akiben már 
polgárjogot nyertünk Isten királyságába. Krisztusban Isten fiainak 
neveztetünk, és általa részesülünk a mennyei hatalom minden 
ajándékában: a bűn felett győzelmes életben és az örökkévalóság 
végtelen távlataiban. 

Kívánva kívánjuk, hogy ezen írások ösztönözzék az Írás kutatására 
Olvasóinkat, vezessék az Ige mélyebb megértésére, és indítsák a hit 
kimeríthetetlen tárházának megnyitására – s ezáltal pedig Isten 
iránti egyre mélyülő szeretetre. 

„A reménység pedig meg nem szégyenít.” (Róm 5:5) 
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ELÉGEDETT VAGY? 

1. Elégedetlen világ 

A mai világban tartós elégedettségről beszélni csaknem illúzió. 
Legfeljebb az oly divatos „fogyasztói elégedettség” szókapcsolat jut 
eszünkbe róla – de nem tudom, látjuk-e a mögötte húzódó 
kibékíthetetlen ellentétet? Egy fogyasztó valójában soha nem lehet 
elégedett – hiszen a folyton megújuló kínálat éppen arra sarkallja, 
minden felmérés azt szolgálja, hogy mindig a legújabb, 
legkényelmesebb, legdivatosabb, legmodernebb, legfinomabb 
termékre vágyakozzon – mert ez jár neki. S ezzel végső soron 
hozzájárul a termelés fokozásához, a kereskedők 
meggazdagodásához, a környezet kizsákmányolásához és 
szennyezéséhez, illetve egy olyan szerepbe kényszerül, amely 
önzésén, hiúságán, énjén alapul – és a pénztárcáját veszi célba. A 
pénz megszerzése – akár kereskedés, akár szellemi vagy fizikai 
munka révén – felemészti az ember energiáit. Marad-e ideje 
mindazon dolgok, tárgyak, szolgáltatások élvezetére, amelyek miatt 
élete nyolcvan százalékát robotban töltötte? S ha igen, elmondhatja-
e magáról, hogy elégedettség és tartós öröm a része, nem kíván-e 
újra újabbat és jobbat? 

Jose Mujica, akit 2010-ben választottak meg Uruguay köztársasági 
elnökének, állítólag a „világ legszegényebb elnöke”. Fizetésének 
90%-át karitatív célokra fordítja, csupán 10%-át tartja meg, mert ez 
felel meg ott egy átlagos munkás bérének. A mandátuma lejárta után 
járó tiszteletdíjból iskolát fog építtetni. Nem költözött be az elnöki 
palotába, azt fenntartja a hajléktalanok számára arra az esetre, ha 
betelnek a számukra fenntartott szállók. Egy farmon dolgozik a 
feleségével, és minden vagyona összesen három traktor és egy régi 
személyautó. 

Azoknak, akik őt szegénynek nevezték, ezt üzente: „Szegény az, 
akinek semmije sincsen, vagy túl sokat akar. Én nem szegénységben 
élek, hanem képes vagyok bizonyos dolgokért egyes dolgokról 
lemondani, és nincsenek nagy igényeim. A börtönben rájöttem, hogy 
rengeteg fölösleges problémát gyártottam saját magamnak. 
Szabadnak lenni annyit jelent, hogy az ember a lehető legtöbb időt 
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azzal tölti, amivel igazán szeret foglalkozni. Persze ehhez rengeteg 
időre van szükség. Ha sokat fogyasztanék, és nagy igényeim 
lennének, az egész életemet arra pazarolnám, hogy pénzt gyártsak az 
igényeim kielégítésére, így pedig nem lenne időm szabadon élni.” 
Jose Mujica elnök szerint „a boldogság két-három dologról szól, 
amelyek nem változtak Homérosz óta: a szeretet, a gyerekek, a jó 
barátok…” Talán nem véletlen, hogy 2010-ben, egész Dél-
Amerikában az uruguayiak voltak a legelégedettebbek a demokrácia 
működésével…1 

Érdemes idéznünk még néhány gondolatot beszédéből, amelyet 
2012-ben, Rio de Janeiroban, az ENSZ által szervezett és a 
fenntartható fejlődésről szóló, „Rio +20” címet viselő, világméretű 
tanácskozáson mondott el: „Mi történne ezzel a bolygóval, ha 
Indiában az emberek családonként annyi autóval rendelkeznének, 
mint a németek? Mennyi oxigén maradna nekünk, hogy 
belélegezhessük? Van a világon jelenleg annyi erőforrás, ami 
lehetővé teszi, hogy hét vagy nyolc milliárd ember ugyanolyan 
fogyasztási szintet és pazarlást élvezhessen, mint a leggazdagabb 
nyugati társadalmak? 

Mert nem azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egyszerűen csak  
fejlődjünk, tekintet nélkül minden másra. Azért jöttünk erre a 
bolygóra, hogy boldogok legyünk. Mert az élet rövid és egy pillanat 
alatt véget ér. És egyetlen anyagi dolog sem olyan értékes, mint maga 
az élet. De az élet úgy csúszik ki az ujjaink közül, hogy dolgozunk, 
folyton csak dolgozunk, csak azért, hogy még többet 
fogyaszthassunk. A fogyasztói társadalom a motor, hiszen végül is, 
ha a fogyasztás leáll, a gazdaság megbénul, ha pedig a gazdaság leáll, 
a stagnálás kísértete jelenik meg mindenki előtt. Pedig éppen a 
túlfogyasztás az, ami a bolygóra veszélyes. Ezt a túlfogyasztást pedig 
úgy tudják fenntartani, hogy rövid ideig használható termékeket 
gyártanak, mert úgy sokat lehet eladni. Fenn kell tartanunk a 
„használd és dobd el!” civilizációt, így aztán egy gonosz csapdába 
kerülünk. Ezt nem folytathatjuk a végtelenségig, nem irányíthat 
bennünket a piac, épp ellenkezőleg, nekünk kell uralnunk a piacot. 

                                                   
1
 http://pozitivnap.hu/kulfold/uruguay-elnoke-a-vilag-szegenyebb-es-legszerenyebb-vezetoje 
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Alázatosan azt mondom, amit a régi gondolkodók, Epikürosz, Seneca 
és az ajmara indiánok: nem az a szegény ember, akinek kevés 
vagyona van, hanem az, akinek a végtelenségig többre van szüksége, 
és a végtelenségig többet és többet kíván. 

Rá kell jönnünk, hogy nem a vízkészletek válságos helyzete és a 
környezet elleni erőszak a válság igazi oka. Az igazi ok az a 
civilizációs modell, amelyet mi hoztunk létre. Az életmódunkat kell 
felülvizsgálni. 

A fejlődés nem lehet a boldogság ellentéte. Az emberi boldogságot 
kell szolgálnia, a Föld szeretetét, az emberi kapcsolatokat, a 
gyermekek nevelését, barátságok ápolását, az alapértékek őrzését. 
Pontosan azért, mert ez a legértékesebb kincsünk: a boldogság.” 

2. Kívántok valamit és nincs nektek… 

Vajon miért került az emberiség a fogyasztás és a telhetetlenség 
csapdájába? A Biblia kristálytiszta válaszokat ad e tekintetben is: Az 
ember Istentől, Teremtőjétől elszakadt állapota nem biztonságos 
állapot; áthatja az élet féltése, az önzés gondolkodásmódja. Mindenki 
elsősorban saját boldogságát, szükségleteit, kívánságait akarja 
betölteni, és a többiekkel – jó esetben – nem törődik. Rosszabb 
esetben erőszakkal vagy fondorlattal megszerzi a – többnyire – 
másik ember birtokában lévő dolgokat, legyen az pénz, autó, szép nő, 
hatalom, valamilyen ismeret, tudás, erőforrás stb. Vagyis a vágyak, 
kívánságok vezérlik az ember gondolatait, és minden kívánsága 
újabbakat szül: 

„Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei 
meg nem elégednek.” (Péld 27:20) 

„Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem a ti 
kívánságaitokból, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok 
valamit, és nincs nektek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek 
meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem 
kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy 
kívánságaitokra költsétek azt.” (Jak 4:1-3) 
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„mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre 
jutván halált nemz.” (Jak 1:14-15) 

„Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok 
esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket 
veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a 
pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és 
magukat átszegezték sok fájdalommal.” (1Tim 6:10) 

A pénz szerelme a bálványimádás egyik legsúlyosabb és 
leggyakoribb formája jelenleg. Jézus korában Mammonnak nevezték, 
de ugyanolyan romboló hatása van az ember személyiségére, mint 
egykor. „Szerelemről”, vagyis szenvedélyes behódolásról van szó – a 
pénztől és a szerencsétől várja sok millió ember sorsa jobbra 
fordulását. Kegyeinek elnyerése érdekében hajlandók még a meglévő 
keveset is feláldozni; az értékes talentumokat, időt, értelmet, 
tehetséget megszerzésére fordítani. Talán nem nyilvánvaló, de épp 
az élet lényegéről fordítja el az emberek figyelmét, a látható 
civilizáció tárgyaihoz köti tekintetüket, és sokan olyan 
kényszerpályára lépnek, amelyből csak isteni csoda révén lehet 
szabadulni. Ez a kívánságvezérelt, állandóan sóvárgó állapot 
irigységet, békétlenséget, boldogtalanságot, függőséget, háborúkat, 
végső soron pedig halált eredményez – családi, munkahelyi, országos 
és világszinten egyaránt. Valóban boldog és tartósan elégedett 
leszek, ha – akár hitelfelvétel árán is – megvettem magamnak a 
legújabb mobiltelefont, a legdivatosabb kosztümöt, a legfinomabb 
belga csokoládét, a konkurens céget? Hogyan lehet kilépni ebből az 
ördögi körből? 

3. Gazdag lévén szegénnyé lett… 

Csakis azon keresztül, Aki bár belépett e körbe, mégsem lett rabja a 
kívánságoknak. Amikor Jézus Krisztus, a végtelen mindenség 
Uralkodójának Fia erre a bolygóra jött, a szegény és egyszerű 
emberek sorsában osztozott. Noha a mennyben angyalseregek 
engedelmeskedtek neki, és hatalma szavával gondoskodott minden 
élet fenntartásáról, mégsem tekintette mindezt olyan kiváltságnak, 
amelyről ne tudott volna lemondani megmentésünk érdekében. Ő 
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volt a leggazdagabb az egész világegyetemben, mégis megvált a 
tróntól, a fénytől – önként átvállalta a halandók terheit, a halállal 
együtt. Amikor megszületett, istálló volt a szülőszoba és jászol a 
bölcső. Amikor tudakozódtak követése kilátásairól, nyíltan feltárta 
szegénységét: „a rókáknak van barlangja, az égi madaraknak fészke, 
de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtania.” (Luk 9:58) Szolgálata 
során mindig barátai házában vagy idegeneknél szállt meg, kölcsön 
kapott szamáron vonult Jeruzsálembe, halálakor egyedül a köntöse 
keltette fel a zsoldosok érdeklődését, s végül egy gazdag ember 
könyörületéből jutott neki sírhely. 

Ha földi életét az anyagiakhoz való viszony felől vizsgáljuk, láthatjuk, 
hogy szinte semmije nem volt, ez mégsem rendítette meg 
elégedettségét. A szíve szabad volt mindazon kötelékektől, amelyek a 
körülötte élőket rabságban tartották. Egyetlen kapcsolat volt 
számára fontos: Atyja szeretete éltette és megelégítette a fizikai 
éhség és szomjúság pillanataiban is. „Van nékem eledelem, amit ti 
nem tudtok” – mondta az élelemvásárlásból visszatérő 
tanítványoknak (Ján 4:32), és erre utalt már a pusztában is a 
negyven napos böjt után a kísértőnek: „nemcsak kenyérrel él az 
ember…” (Mt 4:4) Napjai fényesen bizonyították, hogy pompa, 
ragyogás, hajbókoló szolgahad nélkül is tökéletes, elégedett életet 
lehet élni. Örömének, elégedettségének forrása ugyanis nem a 
birtoklás, hanem a szétosztás volt. A foglyoknak szabadulást, a 
megkötözötteknek megoldást, a halottaknak életet, a betegeknek 
gyógyulást, a vakoknak látást, az éhezőknek kenyeret adott. 
Önmagát, saját életét, szeretetét osztotta szüntelen, s az mégsem 
fogyott el soha! 

4. Megtanultam, hogy megelégedett legyek 

Pál apostol leveleiben többször is foglalkozik az elégedettség 
témájával. Az emberi természetből, önző énünkből fakadó 
elégedetlenséggel szemben meg kell tanulnunk Krisztustól, mit jelent 
valójában elégedettnek lenni. Ez egy gyökeresen más 
világszemléletet igénylő gondolkodásmód, ezért van szükség a 
megtérésre. Ha fel- és elismerjük, hogy valójában Isten gyermekei 
vagyunk, kezének alkotásai, akiket végtelenül szeret, Ő válik életünk 
középpontjává. Az addigi kőkemény önzés, magunk körül forgás 
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helyét elfoglalja az Úr iránti odaadás, tisztelet, hála és ragaszkodás, 
mondhatjuk, szerelem – és azokban, akik eddig ellenségeink voltak, 
meglátjuk a testvért, akik ugyanolyan szeretetre szoruló lények, mint 
mi. Ez legalább olyan horderejű szemléletváltás, mint a kopernikuszi 
fordulat volt annak idején. A felismerés, hogy nem a Föld a 
világegyetem középpontja, hogy bolygónk – több másikkal együtt – a 
Nap körül kering, sőt, hogy még a mi csillagunk sem a középpont… 
Nos, ennek belátása ugyanolyan alázatot igényelt, mint elfogadni, 
hogy nem ÉN ülök a trónon, hanem Valaki, aki maga az örökkévaló 
Szeretet… E trónfosztás nélkül sohasem szabadulhatunk meg 
elégedetlenségünk fogságából. 

Ha azonban megismerjük Jézust és ígéreteinek csodálatos tárházát, 
hogy ti. te és én királyi gyermekek vagyunk, akik végtelen gazdagság 
birtokosai az Ő Egyszülöttjében, akkor belátjuk, annál többet nem is 
kaphatnánk, mint amennyit már nekünk adott… 

„Mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, 
megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővelkedni is; 
mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az 
éhezéssel is, a bővelkedéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm 
a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4:11-13) 

„De valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel; Mert 
semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; 
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Tim 6:6-8) 

„Elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, 
sem el nem távozom tőled; Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én 
segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?” (Zsid 13:5-6) 

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő 
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” (Fil 4:19) 

„Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által 
végeztetik el.” (2Kor 12:9) 

Nem a múló, földi javak jelentik az élet lényegét, hiszen ahogyan Pál 
írta, semmit nem vihetünk magunkkal, kivéve egyet: Krisztus életét, 
jellemét. Akkor vagyunk biztonságban, ha gondolkodásunk, szívünk, 
lelkünk átitatódott az Ő Atyja iránti tökéletes bizalmával, alázatos 
alárendelődésével, hegyeket mozdító hitével és makulátlan 
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tisztaságával. Ezen az úton haladva egyre kevesebb elég a Föld által 
kínált dolgokból. Az aggodalmat, az életféltést, a „kenyérharcot” az 
atyai gondoskodás iránti hála váltja fel, az irigységet az elnyert javak 
szétosztásának vágya. Egyre több dologról mondunk le örömmel, 
egyre könnyebb a tarisznyánk – mégis, egyre boldogabbak vagyunk! 
Meglátjuk, mennyi valóban szegény ember él a világon, és hal meg 
naponta testi-lelki táplálék híján… Az emberiség, különösen a 
keresztény világ korántsem lehet büszke magára. Hol vannak a 
kezek, amelyek segítenek, enni adnak, hol vannak a szavak, amelyek 
felemelnek és vigasztalnak? Pedig kétségtelenül ezek cselekvése 
jelenti az elégedettség legbiztosabb forrását – amikor Isten szeretete 
könyörületre indít egy másik ember iránt, ez nemcsak a 
megajándékozottnak jelent áldást, hanem az ajándékozó számára is 
testet-lelket megújító öröm forrásává lesz. 

5. Megelégítesz minden élőt ingyen… 

Ha feltesszük magunknak a kérdést, mit tehetnék én, akinek semmije 
nincs – önnön koldus mivoltunk tudatában ismét és szüntelenül 
felfelé kell tekintenünk: 

„Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod 
eledelüket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt 
ingyen.” (Zsolt 145:16-17) 

Az isteni kegyelemtől való folyamatos függés jelenti a legnagyobb 
biztonságot. Amikor Jézus Krisztus megvendégelte a több ezer fős 
sokaságot két alkalommal is, nem voltak nagy raktárkészletei, 
csupán pár sült hal és néhány árpalepény – egy gyermek kezéből. A 
szívén viszont a szeretet kiapadhatatlan forrásai áradtak át Isten 
trónjától az éhezőkig. A tanítványoknak nem volt más feladatuk, 
mint kinyújtani kezüket Jézus felé, és továbbadni a kapott kenyeret. 
Élő láncot alkottak, amely a világegyetem középpontjától a galileai 
szegényekig ért. Mind a két eset hasonló módon fejeződik be: 

„És mindnyájan ettek, és megelégedtek; és felszedték a maradék 
darabokat, tizenkét teli kosárral.” (Mt 14:20) 

„És mindnyájan ettek, és megelégedtek; és fölszedték a maradék 
darabokat hét teli kosárral.” (Mt 15:37) 
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Csupán abban van különbség, hogy mennyi maradt – lenyűgöző ez a 
pazarlás! De azok, akik megelégíttettek a világ Megváltójától 
származó lelki és testi táplálékokkal, vihettek belőle odahaza maradt 
kedveseiknek, ismerőseiknek, szomszédaiknak – az árpakenyérrel 
együtt átnyújthatták a mennyei birodalom kincseit is. Van-e ennél 
nagyobb megelégedéssel járó kiváltság? 

BÉKESSÉG NÉKTEK! 
 
„Uram! Te adsz nékünk békességet, 

hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk.” 
(Ésa 26:12) 

Mi a békesség? 

Nem is olyan könnyű körülírni ezt a pozitív tartalmú fogalmat. Talán 
legkönnyebb a hiányok felől megközelíteni: a háború, a konfliktusok, 
az agresszió, az aggodalom, félelem, csüggedés, fenyegetettség és 
stressz nemléte; kísérője a nyugalom, a biztonság, az öröm és 
elégedettség. 

Ha van valami, aminek a hiánya naponta mindenkinek szenvedést 
okoz, akkor az a békesség. Tulajdonképpen az egész emberi 
történelem a háborúk véres forgatókönyveinek egymásutánja. 
Anélkül, hogy részletesebb statisztikákba bocsátkoznánk, csak 
annyit említünk, hogy a legsötétebb ebből a szempontból éppen a 20. 
század volt: csak a nyolc legnagyobb konfliktus során 96 millió 
ember életét oltották ki… De nem is kell ilyen nagy léptékben 
gondolkodni, elegendő, ha a munkahelyeken, családokban naponta 
megélt összetűzésekre, szóbeli vagy tettleges bántalmazásokra 
gondolunk. Valójában régóta szembe kell néznünk Jézus Krisztus 
apokaliptikus próféciájával, amelyben ezt mondja: „hallanotok kell 
majd háborúkról és háborúk híreiről… mert nemzet támad nemzet 
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ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek és járványok 
mindenfelé…” (Mt 24:6-7) 

Mindezek hátterén még nagyobb hangsúlyt és nyomatékot kap a 
jellegzetes jézusi köszöntés: Békesség néktek! Két dologra világít rá: a 
világ és az emberi szív nélkülözi a tartós békességet, s ez egy 
tragikus valóság. Ő azonban képes megajándékozni minket 
békességgel, ez pedig igazi örömhír! Kedves Olvasóm, neked van-e 
békességed? 

A héber ’salom’ és a görög ’eiréné’ fogalom megfelelői a Károli-féle 
bibliafordításban a békesség és a béke szavak. Bátorító, s egyben 
érdekes jelenség, hogy az előbbi 77, az utóbbi 7 alkalommal fordul 
elő szótári alakban az Ó- és Újszövetség szövegében... Természetesen 
toldalékos formában még számtalan további helyen fellelhetjük őket. 
Csodálatos, békét árasztó és teremtő igék sorát olvashatjuk az 
alábbiakban – engedjük őket szívünkre hatni, hadd itassák át 
gondolatainkat, csendesítsék le viharainkat, hangolják örömre és 
hálára egész lényünket! 

Miért nincs békességünk? 

A Biblia rámutat, hogy minden békétlenség forrása végső soron az 
Isten jelenlétét nélkülöző állapotunk, amelyet reménytelenül 
beárnyékol a halál. A Teremtő keze és szeretete árnyékából való 
kilépés, a tőle való távolodás és szakadás azonnali hanyatlást, illetve 
az önzés, önféltés, félelem, harag és agresszió megjelenését is 
magával hozta: „Akik eltávoznak tőled, elvesznek.” (Zsolt 73:27) 

Az énközpontú gondolkodás eredménye először az irigység, azután a 
többiek ellen irányuló kisebb-nagyobb gonosztettek sora, kezdve a 
pletykáktól, a másik jó hírének megkérdőjelezésétől egészen a 
gyilkosságig. Lelkiismeretünk Isten által beépített műszer, amely 
jelzi a negatív irányú kilengéseket, s ez nagymértékben fokozza a 
békesség megszűnését – még abban az esetben is, ha az adott „akció” 
elérte célját, s az ember, mások rovására, megszerezte vágya 
kielégítésének eszközét. Az önző szívek egymás mellett élése 
szükségszerűen háborúba fullad. Az önző szív törvénye ugyanis a 
törvényszegés törvénye. Saját erejéből képtelen a jóra, ami pedig 
elválaszthatatlanul összefonódik a békességgel. A szeretet elleni 
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legkisebb vétek is nyugtalanságot, nyomorúságot, szomorúságot 
eredményez. Nem tudunk emelt fővel járni, mert valóban testi-lelki 
tehertétel a szeretetlenség nyomása, nem véletlen, hogy olyan sok a 
lelki bántalmakból fakadó fizikai megbetegedés. A belső harmónia 
hiánya lehangoltságot, sokszor haragkitöréseket, máskor mély 
depressziót eredményez; és természetesen továbbgyűrűzik, kihat az 
egyént körülvevő, kisebb-nagyobb közösségekre. Csoda-e, ha a béke 
hiánycikk e világon? 

„Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!” (Ésa 48:22) 

„És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem 
nyughat, és amelynek vize iszapot és sarat hány ki. Nincs békesség, szól 
Istenem, a hitetleneknek!” (Ésa 57:20-21) 

„Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének… 
Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek…”  
(Róm 2:9-10) 

„Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és 
békesség.” (Róm 8:6) 

„Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban 
vétkeim miatt. Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm 
felett. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan 
járok. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt 
jajgatok.” (Zsolt 38:4-5.7.9) 

A békesség Istene 

János apostol kétezer évvel ezelőtt megfogalmazta a legegyszerűbb, 
de számunkra legtitokzatosabb „képletet”, mely szerint Isten = 
szeretet, és ugyanígy igaz az Isten = békesség egyenlőség is. Milyen 
különös, hogy jóval korábban éppen Gedeon „találta” ezt a nevet 
Isten számára, aki a midiániták állandó zaklatása elől egy pajtába 
bújt el gabonát csépelni, s végül az Úr hadvezérként, szabadítóként 
használhatta harcaiban: 

„És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova-
Salomnak (azaz: az Úr a béke), mely mind e mai napig megvan az 
Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.” (Bír 6:24) 



 12 

„Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség.”  
(Péld 3:17) 

„A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy 
pásztorát…” (Zsid 13:20) 
 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, 
vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a 
szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek.” (2Kor 13:11) 

„Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden 
tekintetben békességet.” (2Thess 3:16) 

Az örökkévaló és mindenható Isten lénye a tökéletes szeretet 
foglalata, s ez a szeretet olyan, mint a színskálát felragyogtató 
szivárvány, amely ezer színben tündöklik: magában hordozza az 
örömöt, békességet, béketűrést, jóságot, hűséget, szívességet, 
szelídséget, önuralmat. (ld. Gal 5:22) Az emberek azonban nemigen 
ismerik a szeretet és a békesség Istenét, s ezzel együtt nincs 
valóságos fogalmuk a béke áldásairól sem. Ezért Ő magára vállalta 
azt a cseppet sem könnyű feladatot, hogy megláttassa és 
megtapasztaltassa állandó háborúságban szenvedő, földi 
teremtményeivel a legfontosabbat: 

„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és 
megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer 33:6) 

A „kötés és az orvosság” egy személyben érkezett, Aki 
„megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk 
meg.” (Ésa 53: 5) 

A békesség fejedelme 

A Messiásra vonatkozó próféciák, amelyek küldetésének lényegét, 
illetve Földre születésétől az örökkévalóságba nyúló uralkodását 
ábrázolják, kivétel nélkül említik a békességet is: az Atyával való 
kapcsolatában, illetve az ember megmentésére irányuló 
munkájában. 

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az 
ő vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős 
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Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma 
növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és 
királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság 
által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme műveli 
ezt!” (Ésa 9:6-7) 

„De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: 
belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek 
származása eleitől fogva, öröktől fogva van. És megáll, és legeltet az 
Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, És ő a mi 
békességünk.” (Mik 5:2-5) 

„Íme, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és 
megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak 
templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő 
székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz 
kettőjük között.” (Zak 6:12-13) 

„Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelemül adtam azt 
néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság 
törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; 
békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a 
bűnből. Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából 
törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő.” (Mal 2:5-7) 

Az Atya és a Fiú között örök, felhőtlen és tökéletes szeretetkapcsolat 
áll fenn. Kettejük viszonya az alapja és egyben mintája a 
legszorosabb emberi köteléknek, a házasságnak is (1Móz 1:26-27). 
Nyoma sincs benne a háborúságnak, kétségeknek, féltékenységnek, 
ellenkezőleg: „Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és 
békesség csókolgatják egymást.” (Zsolt 85:11) E szeretetből fakadt – 
már a teremtés előtt – az ember megmentésének gondolata. Azzal, 
hogy Ádám hitelt adott a kísértő szavainak, teret engedett szívében a 
kételkedésnek Isten jóindulatát és békés szándékait illetően. Nagyon 
hamar kialakult a haragvó, kegyetlen, büntető Mindenható képe (ld. 
Kain esete) –, tehát nem Isten, hanem az ember viszonya változott 
meg Teremtőjéhez! Többé nem tudott maradéktalanul megbízni 
abban, akinek életét és mindenét köszönhette, ezért volt szükség 
Krisztus eljövetelére, hogy a fennálló háború helyett békességet 
hirdessen. Ha ugyanis nincs békesség, nincs élet sem. 
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Az én békességemet adom néktek 

Jézus Krisztus, mint Atyjának képmása, mint az Ő dicsőségének élő 
lenyomata, békességet hozott minden emberi lénynek. Annak 
ellenére, hogy földi élete folyamatos szolgálat volt, állandóan 
támadásokkal és kísértésekkel kellett szembe néznie, mégsem 
olvassuk, hogy bármikor békétlenség uralkodott volna rajta. Tudta, 
hogy élete biztonságban van a viharos tenger közepén is, képes volt 
aludni a felkorbácsolt hullámoktól körülvéve (Luk 8:24). Nem 
rendítette meg az ellene irányuló, többszöri gyilkossági kísérlet (Ján 
10:31; Luk 4:29), sem pedig azok a démoni támadások, amelyek 
közvetett módon munkáját igyekeztek lerontani (Mk 5:1-15; Luk 
4:34). 

Egyetlen alkalommal rendült meg békessége, olyannyira, hogy a 
kíntól vércseppek gördültek le arcán: a Gecsemáné-kertben, 
elfogatása előtt. A rá váró szenvedések – amelyeket szabadon 
visszautasíthatott volna, magára hagyva az emberiséget bűneiben – 
végső kimenetele okozta halálfélelmét: az Atyától való végleges 
elszakadás lehetősége töltötte el félelemmel és rettegéssel a lelkét. 
(Luk 22:39-46) Az a gondolat, hogy létének forrása, lelkének 
ismerője, jóságának forrása elfordul tőle, akivel korábban – talán 
évezredekben számolható léptékben – együtt és egységben élt, 
akinek arcában szüntelenül gyönyörködött, s akinek, mint gyermeke 
gyönyörűsége volt, az most, amikor a bűnteher alatt roskadozik, 
elhagyja – merőben új és elviselhetetlen gyötrelmet jelentett a Fiú 
számára. Isten angyalt küldött, hogy megerősítse iránta érzett 
végtelen, változatlan szeretete és áldozatának értelme felől. Jézus 
ezután tudott hit által lelkileg megerősödni, győzelmeket aratni a 
legmegalázóbb helyzetekben is: leköpték, levetkőztették, arcul 
ütötték, megkorbácsolták, szidalmazták, megfeszítették, még 
szenvedése is gúnyolódás tárgyává vált. A világ szemében megvetett 
bűnözőként halt meg, de békességgel szívében és a diadal szavával 
ajkán: „Elvégeztetett!” (Ján 19:30), „Atyám, kezeidbe teszem le az én 
életemet.” (Luk 23:46) 

Itt a kulcsa Jézus Krisztus békességének: élete szüntelenül, a halál 
pillanatában is (!), el volt rejtve Atyja kezében, lelkét eltöltötte Isten 
szeretetének tudata; állandó, folyamatos kapcsolatban volt Vele, 
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gyakorlatilag az Atya szerelméből élt minden pillanatban – s ez tette 
rendíthetetlenné a legvadabb külső események közepette is. Egész 
lényét egyetlen vágy és szándék vezérelte: bármi áron megőrizni 
összeköttetését az élő, kiapadhatatlan Szeretettel, s ennek 
érdekében feláldozta az alvás értékes óráit is. A hajnal gyakran 
köszöntötte Őt a szabadban, beszélgetésben az Atyával. Így aztán 
legbelül, a lelkében mindig csend és béke uralkodott – a szeretet 
csendje és békessége, ezt sugározta a nyugtalan, szenvedésektől 
gyötört emberek felé, ezért vonzódtak hozzá tömegek. A külső 
körülmények nem érinthették Istennel való kapcsolatát: a forró és 
állandó szeretetet, elfogadást, illetve a békesség tanácsát kettejük 
között. 

Szolgálatának lényege éppen annak bizonyítása volt, hogy az ember 
eredeti viszonya Istennel a minden félelemtől, szorongástól mentes 
szeretet volt, s Isten irántunk való vágyódása nem változott a bűn 
belépése óta sem! A bűn az ember szívét változtatta meg, nem az 
Atyáét! Amikor Jézustól távoztak a megszabadítottak, mindig így 
búcsúzott tőlük: „Eredj el békével!” (Mk 5:34) Amikor legördült 
szívükről bűneik nyomasztó terhe, amikor nemcsak bocsánatot, 
hanem egyben testi-lelki egészséget, új életet nyertek, megnyílt a 
szemük. Lehullt a hályog és kételkedés nélkül magukba fogadták a 
Krisztusból áradó, felemelő és megigazító szeretetet, amely 
biztosította őket arról, hogy fontosak – fontosak és értékesek az Atya 
szemében, olyannyira, hogy a Legszeretettebbet küldte el értük… 

Földi útja végén, kereszthalála előtt Jézus e szavakkal erősítette 
tanítványait: „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!” (Ján 14:27) 

Nagyon jól látta, hogy mi veszélyezteti igazán az emberi szív 
békességét, és milyen pótlékokkal próbálják sokan elaltatni 
nyugtalanságukat, aggodalmaikat, félelmeiket. Legtöbbször a látható 
világ eszközeivel, anyagi javakkal, fontos pozíciókkal, címekkel töltik 
meg az Isten-formájú hiányt, de aztán észrevétlenül a „még többet és 
többet kívánok” csapdájába esnek. A szeretet nyújtotta biztonság 
hiányát ma is lehetetlen fogyasztási cikkekkel, édességgel, 
drogokkal, szexuális élvezettel, emberi elismeréssel feloldani. Tartós 
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és valóságos békességet nem, csak kiégettséget, kiüresedést, 
betegségeket hagynak maguk után. Jézus Krisztus az elfogadottság 
örömét, a bizalom biztonságát, a hálából fakadó viszontszeretet 
hozta el mindenkinek. Ehhez azonban meg kellett halnia. 

Békességet szerzett 

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel 
valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki 
eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett 
választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a 
parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama 
kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; 
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a 
keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljött, 
békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. 
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az 
Atyához.” (Ef 2:13-18) 

A két nemzetség, akikről itt Pál apostol beszél, a választott nép, 
vagyis Izrael, illetve a többiek, a pogányok – szabadításuk lényegét 
tekintve nincs és soha nem is volt különbség: mindkét csoport 
Krisztus halála és feltámadása által nyerhet(ett) üdvösséget. Jézus 
küldetésének lényege az ember és Isten közötti ellenségeskedés 
megszüntetése, a választófal lerombolása volt. E fal nem más, mint a 
Teremtőjétől elidegenedett emberi gondolkodásmód, 
középpontjában az énnel. Isten Fia emberré lett, azaz az Atyától 
örökölt jellemét, a tökéletes szeretetet, jóságot és irgalmasságot a 
halandó ember fizikai testébe öltöztette, s egyben önzésre hajló 
természetünknek is részese lett. Testvérünkké vált, hogy 
átmenthesse az emberiséget a halál fogságából az örökkévalóságba. 
Földi életével és kereszthalálával nemet mondott az önzés 
legcsekélyebb megnyilvánulására is, amely az Istennel szembeni 
ellenségeskedés forrása és kiindulópontja volt – egyben minden 
békétlenség, háborúság okozója. Jézus halála tehát az önzés, a bűn 
halála, az Istennel szembeni minden ellenséges indulat halála! 
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által” (Róm 5:1). 
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Feltámadása egy új ember életének kiindulópontja: a második Ádám 
életének kezdete, akinek állandó bejárása van az Atyához, aki szabad 
a félelem, a gonoszság, a bűn terheitől, aki tökéletesen szabad a 
szeretetre és a felhőtlen békességre! A béke Fejedelme most, jelen 
pillanatban is, mint Kezesünk és Közbenjárónk Isten előtt hordozza 
mindazokat, akik Őbenne, a feltámadott Emberfiában kívánnak 
összekapcsolódni a mindenség elgondolójával és megalkotójával. 
Jézus gondolkodása szeretet- és egyben istenközpontú, s ebből fakad 
szüntelen készsége a rászorulók szolgálatára. Ezt a beállítottságot és 
életet örökre nekünk ajándékozta, Lelke által mindenki részese lehet 
a béke és szeretet országának! Szent Lelke befogadása révén vett és 
vehet lakozást gyermekei szívében, kimunkálva bennük az Ő saját, 
tökéletes jellemvonásait. 

Semmi felől ne aggódjatok! 

Ha az ember valóságosan megbékélt Istennel, ha a keresztre került 
minden félelme, kételye, bizalmatlansága Teremtőjével szemben, 
akkor létezésének alapkonfliktusa oldódott meg. Ettől a pillanattól 
fogva Jézus Krisztus bizalmával tekint minden egyes, útjába kerülő 
problémára, hiszen élete el van rejtve a Mindenhatónál, és minden 
szükségletében tudja a megoldást: már előre hálát ad az Úr 
szabadításáért. „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. 
Tudtam is, hogy te mindenkor meghallgatsz engem.” (Ján 11: 41-42) A 
reménység hitből fakadó szavai kötelezik Istent – benne bízó 
gyermekeit soha nem hagyja cserben! Ezért tanácsolja Pál az 
aggodalom helyett a hálaadást, mint a békesség biztos forrását: 

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és 
könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden 
értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban.” (Fil 4:7) 

A békesség követei 

A feltámadott Krisztus önnön életével ajándékozta meg tanítványait: 
a maga Lelkéből adott nekik, hogy ugyanolyan kapcsolatban 
legyenek Atyjukkal és ugyanolyan szeretetre kész szívvel tudjanak 
másokat szolgálni. Pontosan ebben rejlik halálának és 
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feltámadásának értelme: egyrészről azt mondta, „Én vagyok a világ 
világossága” (Ján 8:12), ugyanakkor teremtő hatalommal 
kijelentette, „ti vagytok a világ világossága” (Mt 5:13). A Krisztusban 
munkáló szeretet ereje tanítványaiban is tükröződik és 
megnyilvánul, hiszen szoros és titokzatos lelki kapcsolat fűzi őket 
egymáshoz. Ezért ahogyan Jézus a béke fejedelme és a béke követe 
volt, gyermekeinek ugyanez a szerepe embertársaik között. Isten 
királyságának követei: 

„… felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével…” 
(Ef 6:15) 

„Boldogok a békességre igyekezők (más fordításban: 
békességszerzők): mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5:9) 

„Valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e 
háznak! És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon 
marad; ha nem, ti reátok tér vissza.” (Luk 10:5-6) 

Fegyvert bocsátok a Földre 

Ha minden eddigi megállapítás igaz, akkor hogyan értelmezzük 
Jézusnak egy ezekkel gyökeresen ellenkező kijelentését? 

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e 
földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy 
fegyvert.” (Mt 10:34) 

Ha megértjük, mi a fegyver, akkor feloldódik az ellentét és a kép 
tökéletes harmóniát mutat. Jelenések könyve úgy ábrázolja Krisztust, 
a feltámadott Emberfiát, mint akinek „kétélű éles kard jön ki a 
szájából”. (Jel 1:16) Pál apostol pedig azonosítja a képet: „Mert az 
Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és 
elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és 
megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsid 4:12) Tehát 
Isten szava, a logosz, amely teremtő energia hallható formába öntve, 
s egyben magának Jézusnak a jelképe is, természeténél fogva nem 
csupán és kizárólag békességet teremt. Ha végigtekintjük az 
evangéliumok történeteit, látható, hogy a békesség fejedelme 
hányszor ütközött kőkemény ellenállásba, hány esetben kellett 
szomorúan megállapítania: „nem akartok hozzám jönni, hogy életetek 
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legyen”. Ha elolvassuk Lukács tudósítását, az Apostolok missziós 
útjairól szóló könyvet, láthatjuk, hogy hányszor volt megkövezés, 
megkorbácsolás, börtön, kínzás és üldözés a békesség evangéliumát 
hirdető tanítványok sorsa. Miért? Mert Isten szava megítéli az ember 
rejtett szándékait, indulatait – és mindig vannak, voltak, akik inkább 
a sötétséget szeretik, nem pedig a világosságot, inkább a viszályt és 
háborút szítják, mint hogy megalázzák magukat. A szeretet ítélet – 
alázatos önfeladást vagy dacos lázadást vált ki. Noha békességet 
hirdet, a békesség elutasítói részéről nyilvánvalóvá teszi Isten elleni 
lázadásukat, amely többnyire erőszakban és gyűlöletben ölt testet. 
Ennek a békétlen kornak azonban hamarosan vége szakad.  

A békés jövő 

A Szentírás legszebb ígéretei még beteljesedésre várnak. Az 
újjáteremtett Föld, ahol egykor a kereszt állt, és a sátáni erők 
látszólagos diadalt ültek, visszakapcsolódik az egyetemes béke 
áramába, s mindaz, amit most kényszerűen hiányolunk 
történelmünkből, véget nem érő folyamként árad majd azokra, aki a 
békesség útját választották: 

„Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke 
emberéé. De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás. A 
szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.” 
(Zsolt 37:7-8.11) 

„És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön; és 
lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és 
biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság 
sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Ésa 32:16-18) 

„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és 
Szent Lélek által való öröm.” (Róm 14:17) 

Miért késlekedik még az Úr? Arra vár, hogy Te is, kedves Olvasó, a 
béke Királyának alattvalójává légy, teljesen és igazán! Hogy szíved, 
életed, otthonod a békesség szigete legyen, ahol naponta felüdülhet 
az, aki isteni békességre vágyakozik.  
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GONDOLATOK A BÉKESSÉGRŐL ÉS A MEGELÉGEDETTSÉGRŐL 

„Nem lehet béke, amíg meg nem találjuk 
Istent.” (Billy Graham) 

„Ha békességre vágyunk másokkal, le kell 
mondanunk az önérdekről. Csak ekkor 
lehetséges a béke.” (Frank C. Laubach) 

„Ha a béke, akár egy folyó, kíséri utamat, 
Ha a bánat úgy habzik, akár az óceán, 
Bármit hozzon is a sors, arra tanítottál, 
mondjam: 
Lelkem békével fogadja. 
Lelkem békével fogadja,  
lelkem békével fogadja,  
lelkem békével fogadja.”  
(Horatio G. Spafford) 

„Vajon véget vethetünk a háborúknak, ha 
arra kérjük az embereket, hogy bízzanak 
meg olyanokban, akikben nyilvánvalóan 
nem lehet megbízni? Nem. Tanítsuk meg 
őket, hogy szeressék Istent és bízzanak 
benne, akkor majd képesek lesznek 
szeretni azokat, akikben bízni nem tudnak, 
és békét mernek kötni velük, és helyettük 
Istenben bíznak.” (Thomas Merton) 

„Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.”  
(svéd közmondás) 

„Sokan azt gondolják, hogy a pénz boldoggá 
tesz. Én azonban azt gondolom, hogy 
nehezebb boldognak lenni annak, aki gazdag, 
mert nehéz meglátni Istent, hiszen a 
gazdagnak túl sok mindenre kell gondolnia. 
Ám, ha Isten megajándékozott földi javakkal, 
akkor használjuk fel azokat az Ő céljaira – 
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segítsünk másokat, segítsük a szegényeket, 
teremtsünk állásokat, adjunk munkát 
másoknak. Ne pazaroljuk el javainkat! Ha 
van ételünk, otthonunk, emberi méltóságunk, 
szabadságunk, egészségünk és képzettségünk 
– gondoljunk arra, hogy ezek mind Isten 
ajándékai, melyeket azért kaptunk, hogy 
általuk segítsünk azokon, kik kevésbé 
szerencsések nálunk.” (Teréz anya) 

„Ha szeretet van az életünkben, az pótol 
ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs 
szeretet, mindegy, mink van, az sosem 
lesz elég.” (Dan Millman) 

„Számtalan olyasmi, ami megvan nekünk, de 
létének nem vagyunk tudatában, 
másvalakinek, külön-külön is a legnagyobb 
boldogságot okozná.” (Fontenelle) 

„A béke lényege a lemondás. 
Arról, hogy szétnyitom  
a tenyerem, 
és elengedem a tervemet,  
a céljaimat, Istennel és másokkal, 
de még az önmagammal  
szemben  
támasztott igényeimet is. 
A béke lényege a felismerés, 
hogy Isten szemében  
minden ember épp olyan fontos, 
mint én.” (Ismeretlen) 

„Nem az teszi a gazdagságodat, amit 
birtokolsz. Ha meg vagy elégedve azzal, amid 
van – ez a gazdagság.” (Mark Twain) 
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„Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a 
lét törvénye. Holott létünk törvénye: 
önmagunk legyőzése.” (Mahatma 
Gandhi) 

„Hirdessük Krisztus békéjét úgy, amint Ő 
tette. Ő körüljárt jót cselekedve; nem hagyta 
abba szeretetműveit azért, mert a farizeusok 
és mások gyűlölték, vagy megkísérelték 
elrontani Atyja művét. Csak egyszerűen 
körüljárt jót cselekedve.” (Teréz anya) 

„Tavasz volt, de én a nyarat vártam; 
a meleget, a patakok hűs vizét. 
Nyár volt, de én az őszt vártam; 
a színes leveleket, és a hűvös, száraz levegőt. 
Ősz volt, de én a telet vártam; 
a ropogós havat, és a karácsony örömét. 
Eljött a tél, de én a tavaszt vártam, 
a rügyfakadást, a nap melegét. 
Gyermek voltam, de felnőtt akartam lenni; 
szabad és önálló. 
Húsz éves voltam, de harminc akartam lenni, 
érett és sokat ismerő. 
Középkorú voltam, de húszéves akartam lenni; 
ifjú és szabadlelkű. 
Nyugdíjas lettem, de középkorú akartam lenni; 
tevékeny élettel. 
Életem elmúlt, és sohasem kaptam meg, amit akartam.” 
(Linda Dillow) 

„A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. 
Higgadtság és dr. Jókedély.” (Spurgeon) 

„A birtoklás a szárnyalás halála. Minden 
Isten ajándéka, örvendj neki, de jegyezd 
meg: több napra való, rothadó mannával 
nem szárnyalhatsz.” (Böjte Csaba) 
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„A béke és a nyugalom virágai, bár a földön 
bimbóznak, csak a mennyben nyílnak ki 
egészen.” (Spurgeon) 

„Csak mentem Erzsike mellett, és 
nézegettem az alacsony házakat az utca 
két oldalán, és arra gondoltam: nálunk 
nagyobb házakban laknak az emberek. 
Meg is mondtam ezt Erzsikének, mire 
nagyapa hátrafordult, rám nézett, s még 
ma is hallom a hangját, ahogy mondta: „a 
szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb 
kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy 
házakban élnek boldog emberek.”  
(Wass Albert) 

„Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. 
Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna, 
már rég kihaltunk volna. És mégis, a 
tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett 
civilizált emberek és nemzetek úgy 
viselkednek, mintha a társadalom alapja az 
erőszak lenne.” (Mahatma Gandhi) 

„Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én 
tőlem, mielőtt meghalnék. A 
hiábavalóságot és a hazugságot messze 
távoztasd tőlem; szegénységet vagy 
gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem 
hozzám illendő eledellel. Hogy 
megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt 
ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig 
megszegényedvén, ne lopjak, és 
gonoszul ne éljek az én Istenem 
nevével!” (Péld 30:7-9) 
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„Lelkünk békességét nem a hitünk 
szemlélődéséből merítjük, hanem Attól 
nyerjük, Akiből – ha hitünk a ruhája 
szegélyét érinti – csodálatos erő áramlik 
belénk.” (Spurgeon) 

„Uram! 
Tégy engem a Te békéd eszközévé, 
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, 
ahol sérelem, oda megbocsájtást, 
ahol széthúzás, oda egyetértést, 
ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétség, oda hitet, 
ahol kétségbeesés, oda reményt, 
ahol sötétség, oda világosságot, 
ahol szomorúság, oda örömet. 
Hogy ne vigaszt keressek, 
hanem vigasztaljak, 
hogy ne megértést keressek, 
hanem másokat értsek meg, 
hogy ne engem szeressenek, 
hanem szeretetet nyújtsak. 
Mert amikor adunk, akkor kapunk, 
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot, 
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra!  
Ámen.” (Assisi Szent Ferenc) 

„Vannak pillanatok, amikor legjobb, ha az 
ember megelégszik azzal, amije van, nehogy 
mindent elveszítsen.” (José Saramago) 

„Minden talajban megterem valamiféle 
virág. Minden napnak van valamilyen 
öröme. Neveld rá a szemedet, hogy 
meglássa azt!” (Wass Albert) 
 
 


