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Szentírás a békér ől 
 
Így fogják hívni: 
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, 
Örök Atya, Béke fejedelme,. 
Messzire kiterjed majd uralma, 
és a békének nem lesz vége. Íz 9,1 
 
Ő a békét hirdeti. 
Békét népeknek és minden 
szentéjnek, 
mindenkinek, aki szívből megtér 
hozzá. 
Igen, közel az üdvösség azokhoz, 
akik őt félik, 
a dicsőség lakik majd földjükön. 
Az igazság és hűség találkoznak, 
az igazságosság és a béke csókot 
vált. 
A földből kisarjad a hűség, 
az égből igazságosság tekint le. 
Igen, az Úr kiárasztja áldását 
és földünk meghozza termését. 
Igazságosság jár előtte, 
és béke a lába nyomában.” 
              85. zsoltár: Ima a 
békéért 
 
“Béke lakozzék falaid között 
és biztonság házaidban! 
testvéreim és barátaim miatt 
könyörgök: 
jöjjön el neked a béke! 
Könyörgök az Úr, a mi Istenünk háza 
miatt: 
áldás legyen az osztályrészed!” 
         122. 
zsoltár 
Azon a napon a kedvéért 
szövetséget kötök a mező vadjaival, 
a magasban szárnyaló és földön 
csúszó állatokkal; 
Eljegyezlek magamnak örökre, 
eljegyezlek igazsággal és törvénnyel, 
jósággal és szeretettel. 

Eljegyezlek hűséggel, 
hogy megismerd az Urat.” 
     Ózeás 2,20 
Akkor majd együtt lakik a farkas a 
báránnyal, Együtt legelészik majd a 
borjú s az oroszlán, 
egy kisgyermek is elterelgetheti őket. 
             Izaiás 11,6 
 
 
 
 

Hol lakozik a Béke? 
 

Karácsonyi köszöntéseink 
Karácsonyi köszöntésünket hallott, 
tanult hagyományok szerint 
fogalmazzuk meg. Képeslapok 
előképén, címzett oldalán is 
megjelennek, s karácsony estéjén 
tudatosan vagy csak éppen szokásból 
köszöntjük így egymást.  
Legsivárabb - számomra 
semmitmondó - köszöntésként hangzik 
a  
“Kellemes karácsonyi ünnepeket”  
üdvözlés. Jézus megszületésének 
jelentősége és a kellemes szó nagyon 
távol áll egymástól, nem méltó az Isten 
adta szeretet kiáradásának 
felismerésére, adott önzetlenségének 
örömteli fogadására.  
Kívánhatunk “Boldog karácsonyt” , 
hisz a jézusi kisjászol és az örök élet 
boldogsága összecseng. Személyes 
köszöntés ez, a te boldogságod, 
örömöd legyen meg ezen ünnepen - 
ezt kívánom neked. Teljesedjék be 
személyes boldogságod, a megtalált 
öröm, hisz a  karácsonyon öröme nem 
lehet “a végre túl vagyunk rajta”, az 
“ezt a lebonyolítottuk”, a jó 
megszervezett rendezvény. Örömöt 
kell találnunk benne. 
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“BÉKÉS KARÁCSONYT” 
Mire gondolunk, mikor “Békés 
karácsonyt”  kívánunk egymásnak? 
A béke a kisgyermek legelső 
érzelmeinek egyike. Ha szeretetben él, 
a félelem nem árnyékolja be létét, a 
teljes béke öleli át egész létét. Minden 
kicsi, felcserepedő gyerek ereiben érzi, 
érti mi a béke. Egyre több lépést 
leszünk képesek megtenni, majd 
megtanulunk sietni, és elfedjük a 
léptek sokaságában mi is ez a “béke”. 
Tudjuk mit jelent, s mégis 
elértéktelenedik, a mindennapok 
sodrában elszaladunk mellette. Hová 
lesz a gyermekkori béke? 
Szükséges-e, hogy lakótársunk 
legyen a béke? Hogyan élhetünk 
vele közös házban, egy asztalnál 
otthonunkban, útjainkon 
kíséretében? 
 
A békének legáltalánosabb 
megfogalmazása, a népek egymás 
melletti békés élete. Ez mindannyiunk 
számára fontos. Megdöbbentő közeli 
példák voltak számunkra, szinte a 
bőrünkön érezzük jelentőségét, mikor 
hallottuk a szerbek, horvátok, oroszok, 
csecsenek és még sorolhatnák messzi 
népek vitáit, sok ezer emberéletet 
követelő harcát.  
Békén értjük a népek belső békéjét, s 
láttuk a cseh viszályokat, a magyar 56-
os szabadságharcot, a román 
népirtást, a béke keresését. Béke 
társadalmi fogalma, hogy elfogadjuk 
egymást, hagyunk másokat jó céljaik 
szerint élni. A Béke Világnapja (január 
1.) is erre hívja fel figyelmünket. 
 
A békének egymásközti, személyes 
értelmi is van. Az elfogadom a 
másokat, a nem bántjuk egymást, a 
béke érdekében kötött személyes 

egyezségek, a hibáim belátása, a 
másik tévedései feletti szemethunyás, 
a saját érdekeim háttérbe helyezése. A 
béke nem lehet önző, erőszakos, a 
saját utamat járó élet. A béke 
összhang. Két ember között akkor lesz 
béke, ha elfogadják egymást, mikor 
felelősséget éreznek egymás iránt, 
mikor a béke és szeretet jegyében 
kezet nyújtanak egymásnak elásva a 
sértődöttséget és haragot, mikor 
képesek leszünk megbocsátani 
egymásnak, mikor megbecsüljük 
egymást, a személyes lelki értékeket. 
Ehhez a békéhez nyitottság kell, a 
másik szeretete, féltése.  
 
De mindez akkor valósulhat meg, 
mikor megtaláljuk benső békénket. 
Személyes békémet önmagamban 
egyedül nem tudom megvalósítani. Az 
Isten teremtményei vagyunk, öncélú, 
“csak én” életünk nincsen. Részesei 
vagyunk az isteni életnek, így az 
egyedüli “én béke” nem létezik. Isten 
az Ő hasonlóságára teremtett minket. 
Az Ő élete a tökéletes szeretet, ez az 
Ő békéje. Így a békénket mi is csakis 
így találhatjuk meg, ebben a 
szeretetben, mikor engedjük, hogy 
átöleljen Isten az Ő békéjével. Ő a mi 
belső békénk alapja. Őrá épül a 
megismerése iránti vágy, az isteni élet 
befogadásának nyitottsága, a 
tökéletesség keresése, a jóra való 
törekvés küzdelme, saját céljaink 
felismerése - az én békém 
megtalálása. Ez a benső békénk nem 
megvehető, nem árverezhető, nem 
elcserélhető. Lelkünk békéhez belső 
csend, őszinteség, tiszta lelkiismeret, 
saját céljaim megfogalmazása, mások 
elfogadása, az Istennel járt közös út 
szükséges. 
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Ó, mély csöndje ennek a szent 
éjszakának, milyen mélységes titkokat 
takarsz, az isteni bölcsesség művét! ... 
összekötve a földieket az égiekkel, az 
Atya ölén a Szűz ölével. 
 Gyöngeségem nem tud 
megérteni Téged, hiszen önmagát 
sem képes megérteni, csak szeretné 
megadni azt, amit kívánsz, úgy, ahogy 
akarod. 
 Minden elmélkedő képesség 
elnémul bennem, a titok nagyságát 
eltakarja a szeretet nagysága - s ki 
tudná elmondani Isten szeretetét? 
 Vedd akaratomat, adj békét, 
mert amikor békét nyújtasz, szeretetet 
adsz. A szeretet csak benned nyughat, 
mert Te vagy a középpontja.  
 Nem tudom mi tetszhet neked 
bennem, hogy magad felé vonzzál. 
 Ime te, aki istállóban születtél, 
betértél bensőm istállójába. Nem 
nagyobb titok születésed, mint irántam 
való jóságod.    
         II. Rákóczi Ferenc karácsonyi 
imája 

 
A béke ellentétei 

A béke hajtásait még gyökerében 
elfojtó erő az elégedetlenség. Aki 
elégedetlen önmagával, az Istennel, 
életével, mindennapjaival, társaival, 
barátaival, családjával, társadalmi 
helyzetével, munkájával, 
kötelezettségeivel az sohasem fog 
békében élni. Állandó 
megbántottsága, sértődöttsége, 
céltalansága a béke összhangját 
elfojtja.  
 
A béke megtalálását elrejti előlünk 
önmagunk nem ismerése, az 
önismeret hiánya.  
Céltalanság - Isten adta tehetség, 
képesség eltékozlása: Minden ember 

ért valamihez, tehetsége van. 
Tehetségem, képességem 
kihasználása kötelességem, mert így 
szolgálhatom önmagam és mások 
javát. Ha nem tűzök ki célokat 
magamnak nincs mit értékelnem, és 
így kudarc sem érhet - ez a menekülés 
az adott feladatom elől. Vállalmon kell, 
és lehető legjobban megvalósítanom 
amihez értek, sokszor érte 
feláldoznom kényelmemet, anyagiakat, 
sikert, elismerést. 
Önteltségünk - “Én jobb vagyok náluk. 
Nekem szabad.” Ha sokra becsülöm 
saját erőmet, többet kívánok magától, 
mint mire képes lehetek örökös 
elégedetlenség, önvád nehezedik rám, 
mert igazságtalan vagyok magammal 
szemben. Amíg nem látjuk magunk 
hibáit, nem találhatjuk meg saját 
békénket sem, és nem fogunk tudni 
másokkal sem békében élni. Jogos és 
jogtalan sikereink nem emelnem 
mások fölé. 
 
A békének nem lehet melegágya az 
igazságtalanság. Hogy a békét 
megtaláljuk igazságosnak kell lennünk, 
elsősorban magukkal szemben. 
Tudnom a lehetőségeimet, a vágyaim 
realitását, a céljaim elérhetőségét. 
Igazságosam kell értelmeznem 
tetteimet, küzdelmeimet és 
hanyagságaimat. Ha megpróbálunk 
igazságosak lenni, reális célokat 
kitűzni, s annak megvalósításáért 
küzdeni minden öncélt alávetve, 
igazságosak lehetünk, s megtaláljuk 
az áhított békét. 
Igazságosnak kell lennünk másokkal 
szemben is. Másokkal szembeni 
elvárásaink általuk is teljesíthető és 
jogos legyen. Első lépés kettőnk 
kapcsolatának értékelése, és a másik 
személyiségének megismerése. 
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Sohase várjunk igazságtalanul a 
másiktól többet, mint amire képes 
lehet, amit meg tud tenni, mint ami az 
ő feladata lehet velünk szemben.  
 
A békéhez hit és szeretet kell. Az 
Istenbe vetett hit, az érte kötött béke, a 
mindent odaadni képes szeretet, a 
magam érdekéről, sokszor jogos 
igazságáról való lemondás. 
 
 

Házi áldás 
Hol  hit, ott szeretet 

hol szeretet, ott béke, 
hol béke, ott áldás,  
hol áldás, ott Isten, 

hol Isten, ott szükség nincsen. 
 

A Béke Országa 
A választott nép évezredeken át a 
Megváltóra, az Üdvözítőre várt. Izaiás 
próféta a béke és igazság eljöveteléről 
jövendölt, melynek kezdete az isteni 
Gyermek megszületése lesz. 
Keresztelő Szent János, Jézus 
Krisztus - a béke - előhírnöke volt. 
Mivel kezdte tanítását? “Teremjétek a 
bűnbánat méltó gyümölcsét.” 
Bűnbánatunk méltó gyümölcse a teljes 
béke. Bűnbánatunkat az isteni 
megbocsátás teszi teljessé, így tölthet 
el minket a béke örömének teljessége. 
Az Ő Ország, a  Béke Országa a mi 
egyetlen és örök reményünk. 
 

Lelkem békéje 
ITT 

Csak itt vagyok én igazán otthon. 
             Itt elcsitul minden keresésem 
             és minden rohanásom itt 
elpihen. 
Szentségházad áldott küszöbére 
lehajtom fáradt homlokom. 

   
A békét, az Isten és ember békéjét, 
Jézus hozta el. Az Ő születése nyitotta 
fel az Üdvösség első lapjait, a Béke 
Országának kapuját előttünk. A béke 
Istenben van, Őbenne találjuk meg. A 
betlehemi kis Jézus békéjét érezzük, s 
bennünk kezdődik el, és adjuk tovább 
másoknak is. Így hozott az isteni kis 
Jézus világosságot közénk, Ő a 
kezdete a Béke Országának, melyet 
életünk során építünk fel a magunk 
számára. A béke Őbenne lakozik, a 
Béke Országának mennyei királyában, 
a betlehemi jászolban. A karácsonyt 
meg kell élni a maga legfontosabb 
örömével, az Isten befogadásával. 
Jászlat kell készíteni szívünkben, 
gondosan eligazított szalmaszálakat, 
hogy nyugodt, békés szállás lehessen 
a szívünk rejtekében megformált 
betlehem. A köszöntésünk is ehhez 
méltó legyen. A katolikus karácsonyi 
köszöntés íly módon fejezi ki az Ő 
békésségének megtalálását: 
”Kegyelemteljes karácsonyt.”  A 
kegyelem az Isten élete bennünk, az 
isteni szeretetének önzetlen ajándéka, 
az üdvösségre való örömteli 
meghívása.  Ha karácsony ünnepét, 
üdvösségünk kezdetének napját az 
Istennel való teljes egységben, a vele 
való lelki egyesülésben ünnepeljük 
meg, a béke szívünk mennyei 
jászolának lakója lesz, családi 
asztalunk vendége, útjaink társa, s a 
Béke Országa bennünk életre kél, 
hogy Isten áldásával másoknak 
teríthessünk asztalt közös békénkért. 
          Bódi Gáborné - hitoktató 
pedagógus 
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Mi kell a békéhez? 
a levert hangulatot nem venni 
komolyan  
a jogos panaszt nem melegíteni fel 
újra 
nem tenni szóvá, ha a másik hibázik 
nem elutasításnak venni, ha háttérbe 
szorulunk 
nem megsértődni egy félresikerült 
szón 
megtalálni az elismerő, dicsérő szót 
szomorúnak vigasz, betegnek támasz 
becsületesen elismerni az elkövetett 
helytelenségeket 
nem sajnálni a jó szóra töltött időt 
valakinek kezet nyújtani 
megtalálni a pillanat legfontosabb 
feladatát 
gondoskodás a ránkbízottakról 
egy-egy tréfás szó 
a ma megtett jónak örülni  
a holnapot jószívvel várni 
az Istent keresni és érezni 
megtanulni a pillanatok imádságát. 
A békéhez Isten kell, Te és Én, 
a hit, a  szeretet és a remény. 
 
 


