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LEHETSÉGES-E 
A BÉKE?

legyen az Urad! Akkor Ő megbocsátja minden 
bűnödet, és örökké tartó békességet ad neked! 
Nemcsak most lehet kapcsolatod Istennel, ha-
nem ígéretet kapsz egy olyan jövőbeli helyre, 
amely a tökéletes béke helye lesz: „letöröl min-
den könnyet a szemükről, és halál sem lesz 
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak”5.

Iain Jamieson

Hivatkozások:

1 Ézsaiás 59,2
2 1Timóteus 2,5
3 Kolossé 1,19-20
4 János 14,27
5 Jelenések 21,4

Ha bármilyen kérdésed van Jézus Krisztus üzenetével 
kapcsolatban, vagy szeretnél egy ingyenes példányt 
az Újszövetségből, kérjük, vedd fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi címen:



Lehetséges-e a béke?
2022. február 24-én a világ arra 
a hírre ébredt, hogy Oroszország 
megtámadta Ukrajnát. Az európai 
kontinens ismét háborúba sodró-
dott, amiről sokan azt remélték, 
hogy már a múlté. Az invázió ször-
nyű következményei mindannyi-
unkat megdöbbentettek és elszo-
morítottak. Ezrek haltak meg, és 
milliók menekültek a szomszédos 
országokba. Gondolataink és 
imáink ezekkel a menekültekkel 
és azokkal vannak, akik ott ma-
radtak. A világ nemrég tapasz-
talta meg egy világméretű világ-
járvány pusztító hatását, és most 
ezt a szörnyű háborút. Úgy tűnik, 
nehéz békét találni, nem igaz? De 
lehetséges-e az igazi béke? 

Mi az oka az ukrajnai konflik-
tusnak? A Biblia szerint minden 
konfliktus gyökere a bűn, vagyis az 
Isten elleni lázadásunk. A Biblia azt 
is elmagyarázza, hogy mindannyian 

bűnösök vagyunk, és ezért el vagyunk választ-
va a szent Istentől: „a ti bűneitek választottak el 
titeket Istenetektől”1. Lehetséges-e a békesség 
Istennel a hozzánk hasonló bűnös emberek 
számára? A válasz: IGEN! 

Az ukrajnai konflik-
tussal kapcsolatban 
kulcskérdés, hogy ki 
lehet a békeközvetítő 
a szemben álló felek 
között. De mi a hely-
zet a bűn konfliktusá-
val? Abban ki lesz a 
közvetítő? A Biblia világosan elmondja nekünk, 
hogy csak egy közvetítő van: „Mert egy az Isten, 
egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az 
ember Krisztus Jézus”2. Jézus Krisztus, Isten Fia 
azért jött el a mennyből a földre, hogy lehetővé 
tegye az Istennel való békesség megismerését. 
De hogyan? Ezek a Jézus Krisztusról szóló ver-
sek megadják a választ: „Mert tetszett az egész 
Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa 
békéltessen meg önmagával mindent a földön 
és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett 
a keresztfán kiontott vére által”3.  

Először is, Jézus teljesen Isten és teljesen em-
ber, így Ő az egyetlen, aki képes békét terem-
teni Isten és ember között. Másodszor, Jézus 
tette lehetővé ezt a békét azzal, hogy önként 
halt meg a kereszten. Bár teljesen ártatlan volt, 
mégis megkínozták és megölték. A kereszt 
azonban az egész világon a béke szimbólumá-
vá vált. Hogy miért? Mert amikor Jézus meg-
halt a kereszten, megfizette a büntetést, amit a 
bűneink miatt érdemelnénk. Isten úgy szerette 
az emberiséget, hogy a saját fiát büntette meg 
helyettünk, hogy mi békében élhessünk Ővele. 

Három nappal halála után Jézus feltámadt a 
halálból, ahogyan megígérte. Ő ma is él, és 
még mindig kínálja az Istennel való békét azok-
nak, akik bíznak benne. Halála előtt ezt mond-
ta követőinek: „Békességet hagyok nektek, az 
én békességemet adom nektek, de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugta-
lankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!”4

Mit válaszolsz Neki? Ha egyszerűen csak hi-
szed, hogy Jézus Isten Fia, meghalt, hogy 
megfizesse az árat a bűneidért, és feltámadt 
a halálból, akkor megismerheted az Ő béké-
jét. Kérd Őt, hogy bocsásson meg neked, és 

Három nappal 
halála után 
Jézus feltámadt 
a halálból, aho-
gyan megígérte. 


