
  

 

 

 

 

 
 

 

 

"Boldogok a békességre igyekezık, mert ık az Isten fiainak mondatnak" 
(Mt 5:9) 

 
ajon miért ez az a vers a boldogmondások közül, amelyikre egyáltalán nem 
emlékszem? Az ember könnyen odafigyel arra, ami hasznos, ami ér valamit. 
Egészen megszégyenítı az a következtetés, hogy ez az egyetlen, amelyik 

nem tekintet semmilyen ajándékra. Amíg a többiek jutalmaznak mennynek 
országával, vigasztalással, földbirtokkal, igazság élet-itallal, irgalommal, Istennel 
való találkozással, bıséges ajándékkal a mennyekben, addig e kilencedik vers csak 
funkciót ajánl fel.  
"Ezzel, vagy Isten gyermekei névvel nevezi az Újszövetség a Jézus Krisztus által 
megváltott keresztyén híveket, Mt 5:9; Lk 20:36 (feltámadásnak fiai); Rm 8:21 (Isten 
dicsıségének szabadsága); 9:8 (Isten fiai nem a testnek fiai, hanem az ígéret fiai); 
9:26 (a megtagadott népet Isten fiainak fogják hívni); Gal 3:26 (mindnyájan Isten fiai 
vagytok a Krisztus Jézusban való hit által); Jn 11:52 (nemcsak  a népért, hanem azért 
is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyőjtse stb.). Ezzel a megjelöléssel 
azt a belsı, lelki viszonyt jelöli a Szentírás, amely Isten, mint mennyei Atya és a 
megváltottak, mint az İ gyermekei között fennáll." (Bibliai Lexikon 5/ 530) Ezekbıl 
következik számomra az a gondolat, hogy valójában sokkal különb értékkel 
rendelkezik gyermekének lenni, mint csak megajándékozottnak, azzal együtt, hogy a 
gyermekei nyilván hordozzák magukban az Egyetlent is, fiúságának minden 
fájdalmával. Ilyenek az Isten gyermekei. Igénkben azonban nem kész fiakról van szó, 
hanem békességre igyekvıkrıl, akik aztán elnyerik ezt a megszólítást. Dr. Kiss 
Ferenc szerint, - ez ige magyarázata kapcsán - krisztusi örökség a békesség, s akik ezt 
elfogadják, azok bizonyságtevıi lesznek Jézusnak, az İ békéjének személyes 
életükben, családjukban, gyülekezetükben és a társadalomban is.  
Engem erısen számon kér ez az ige. Mindig szerettem vitatkozni, az igazságérzet 
néha túlteng bennem, a fontosabb az én meglátásom bebizonyítása, mint a csend. 
Mint a békesség. (!!), mint a szeretet. Irgalmazz nékem, Uram Jézus! Mert hát épp a 
békességre igyekezık közt vannak az irgalmasok is, a tiszta szívőek is, a sírók is, az 
igazság nélkülözıi is, a szelídek, a megalázottak, a megalázódók is, az üldözést 
lázadás nélkül való elfogadói is. Ilyenek voltak a próféták, ilyenek lesznek ISTEN 
FIAI, - óh, de hol vannak most az ilyen boldogok?! "Én lelkem, légy csendességben" 
- énekeljük néha, s ha sikerül magamban elhallgatni, bizonyára sikerülni segíti a 
hallgatást Jézus a családban is. Valaki azt mondta, hogy a csend gyógyítani tud, de 
van is páciense mindig. Jézus fog vezérelni a gyülekezeti közösség békességéért 
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folytatott csendességeinkben, hallgatásainkban, ha ezt legalább tényleg elkérnénk 
Tıle.  
Még egy idézetet, gondolatot szeretnék dr. Kiss Ferenctıl eléhozni. "Imádkozzatok a 

felsı hatalmasságokért, hogy békességes életet élhessetek (ITim 2:2) Ki-ki 
megvizsgálhatja magát, hogy hordozza-e imádságában a világi hatalmasságokat. Isten 
másik képviselıit? Aki elmulasztotta az imádságot értük, az tegye meg! İk is keresik 
a békét, senki sem veszi lelkére a sok halált… Ez a mi missziónk: megırizni a békét 
és fenntartani a békességet egyéni, családi, közösségi életünkben és imádkozni azért, 
hogy Isten áldja meg az İ képviselıit akár hitben, akár hatalomban vannak." (Ti 
vagytok a föld sója, 172. old.) Ámen. 

Sipos András 

szilágyszegi lelkész 

 

Hírek,  tudós í tások:  

• Július 15.-én  volt Urbán Rudolf (kebelei lelkipásztor) és Kristóf Márta házasságkötésének 
megáldása Marosvásárhelyen. Legyen Isten áldása házasságukon és szolgálatukon! 

• Augusztus 13.-án hitmélyítı csendesnapot rendez a nyíregyházi református gyülekezet és a 
Bibliaszövetség Biztató szavak bizonytalan világban címmel. Aki jönni szeretne, jelezze 
postafordultával címünkön. (Az útiköltség a mi részünk.) 

• Augusztus 19-20-án ifjúsági találkozót szervez a Magyarországi Bethánia CE Szövetség, 
Piliscsabán. A konferencia célja: Kapcsolatot keresni azokkal a fiatalokkal, akik az Úr Isten 
kegyelmébıl hitre jutottak. Megismerni egymást, egymás elhívását, szolgálati feladatait, s ha 
szükséges segítséget felajánlani és elfogadni. Így keresi a CE ifjúsága a kapcsolatot a REFISZ, a 
MEKDSZ, a BSZ, a FIRESZ, a Romániai CE, s más evangéliumi ifjúsági szervezetek és 
gyülekezeti ifjúságok fiataljaival közös gondolkodásra. 
Tudnivalók: 
1. A találkozó térítésmentes, költségeit ( kb 1500 Ft/fı) a Bethánia CE Szövetség viseli. Adomány 

a költségek fedezetére a helyszíni perselyben helyezhetı el. 
2. Jelentkezést 2000. július 31-ig levélben vagy levelezılapon a Bethánia budapesti címére – 1088 

Budapest Krúdy Gyula u. 20. I.em. 9. – várjuk. Kérjük a csoportos jelentkezıket, hogy külön 
tüntessék fel a nemek arányát, mert ennek megfelelıen tudjuk az elszállásolást megoldani.  

3. Megérkezés 2000. augusztus 19-én lehetıleg 10:30-ig, hogy az elsı alkalom elıtt a 
bejelentkezés és szálláselhelyezés megtörténhessen. 

4. Szállás: 4-8 ágyas szobákban, ill. sátorokban. A részvevık vagy hálózsákot vagy 
ágynemőhuzatot (lepedıt, párna- és takaróhuzatot) hozzanak magukkal. 

• Augusztus 21-24 között Lelkészek, lelkimunkások konferenciáját szervezi a Magyarországi 
Bethánia CE Szövetség, Piliscsabán. Erre is szeretettel várnak résztvevıket. Jelentkezni ugyanazon 
címen lehetséges. Az utóbbi két rendezvényre az odautazás részleteinek megbeszélésére augusztus 
14-17. között lehet bennünket telefonon elérni. 

• Imádkozzunk: 
- a lesi tó melletti , bucsini valamint a Magyarózdon folyó (RMM) táborokért; 
- a Református Egyház ısszel tartandó zsinatáért, ahol a CE Szövetség Alapszabálya és kérdése is 

napirendi pont lesz; 
- a szintén ısszel esedékes egyházi tisztújításokért; 
- közösségeinkért, testvérszövetségeinkért; 
- minden hívı lelki egységéért, hiteles bizonyságtételéért. 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 

Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


