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Békére nem csak karácsonykor, hanem mindig szükségünk van, és micsoda érthetetlen ellentmondás, hogy közben 
folyamatos háborúban állunk Istennel, embertársainkkal, környezetünkkel, sőt még magunkkal is. Ha meg tudjuk 
adni a más dimenzióban létező magasságos Istennek a dicsőséget, akkor az értünk közénk ereszkedett Isten megad-
ja nekünk a vágyott, tökéletes békét.

A ’70-es, ’80-as évek fordulóján a bu-
dapesti metróállomások meghökkentő 
alakja volt egy kis növésű, hosszú, ősz 
szakállú, külsejére nem sokat adó, ám 
élénk, ragyogó szemű férfi, aki az akkor 
divatos keményoldalú diplomata kézitás-
kájára (amit ő a vállán átvetett szíjon ló-
gatott az oldalán) fölragasztott isteni 
üzenettel mosolyogósan, belső békét su-
gározva naphosszat járt-kelt, s ha volt, 
ki szóba elegyedett vele, azzal beszélge-
tett. A jelenség és az üzenet is megállító 
volt az ország társadalmi berendezkedé-

sétől, ideológiájától eltérő minden nemű 
demonstrációt tiltó, istentagadó kommu-
nista időkben: Béküljetek meg Istennel! 

A 2Kor 5,17-20-ban megtalálható Pál 
apostoli szó szól egyrészt az Isten létét el-
fogadni nem tudókhoz, dacosan nem aka-
rókhoz, a harcos ateistákhoz, másrészt az 
Isten létével már megbékéltekhez, de aka-
rata ellen háborgókhoz, útjaival, mód-
szereivel szemben hadban állókhoz is 
– akiknek nehéz beletenni kezüket Isten-
nek a Jézus Krisztusban feléjük nyújtott 
békejobbjába. Pedig kényelmes helyze-

tük van, hisz csak válaszolniuk kell. Isten 
mindig mindent előre eltervez, elrendez, 
elvégez: ő jön elénk (miként a tékozló fiú 
elé), ő szeret minket előbb (1Jn 4,19) és ő 
szerzett békességet.

Lehetséges, most, 2022 decemberé-
ben ez az írás külsejére, megfogalmazásá-
ra nem sokat adó, de belső lényege szerint 
mégis örömüzenetet hordozó Isten békes-
ségét felkínáló eszköz, ami így szólít meg: 
Cigányok és magyarok, béküljetek meg Is-
tennel, hogy megbékélhessetek egymással!

Bakay Péter 

Béküljetek meg Istennel!

A Somogy megyei kis faluban, Kür-
töspusztán élő Horváth Hajnalkával, a 
metodista romamissziós ház gondnokával 
beszélgettem.

Tapasztaltad-e, hogy Jézus megbéké-
lést hoz az életünkbe, a kapcsolatainkba? 

Anyukám valahogy nem kedvelte a 
hívőket a falunkban, soha nem ment kö-
zéjük. De ez egyszer megváltozott… Úgy 
nőttem fel, hogy sokat szenvedtünk apu-
kámtól, mert ha részeg volt, bántott min-
ket, el kellett menekülnünk otthonról. 
Sokszor a hideg éjszakákon is kint alud-
tunk a szalmakazalban, tüzet gyújtottunk 
mellette, hogy melegedjünk. Egy téli es-
tén az apukám annyira berúgott, hogy 
elfeküdt az úton. Nagy hó volt. Jött a pré-
dikátor. Meglátta, féltette, hogy megfagy 
a hóban. Fölvette a vállára, hazahozta, le-
fektette az ágyába. Anyukám nem örült 
ennek, mert félt, hogy bántani fog minket, 

ha magához tér, mert ezt szokta csinál-
ni. A prédikátor megnyugtatta anyuká-

mat, hogy biztos lehet abban, hogy nem 
lesz semmi baj, ne féljünk. Ezt az Úr ál-
tal mondta, mert tényleg nyugodtan telt el 
az éjszakánk. Anyukám ebben valahogy 
meglátta Isten szeretetét, és ettől a naptól 
kezdve bízott a hívőkben, a gyülekezet-
ben, el is járt ezután az istentiszteletekre, 
ha tehette. Több testvérem és én is az Úr-
hoz fordultunk. 

Nagyszerű, hogy mertetek nyitni a hí-
vők felé! A magyarokkal való kapcsolat 
nem okozott gondot? Velük mindig jóban 
voltál?

Kissé bizalmatlan voltam velük szem-
ben, mert gyermekkoromban csúfoltak 
a szegénységem miatt, mert nem tudtam 
úgy öltözni, mint ők, és nem tudtam azt 
megvenni, amit ők. Megtérésem előtt sok-
szor úgy éreztem, hogy a magyaroknak 
könnyebb az élete, nem ismerik azokat a 
nehézségeket, amikben nekem kellett fel-

Derűs találkozások háza

„… és a földön békesség”

Kürtöspusztai roma missziós ház
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2. oldal

„Az én békességemet adom nektek, de 
nem úgy adom nektek, ahogyan a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne 
is csüggedjen!” (János 14:27)

Honnan van az én békességem? 15 
éves koromban nem volt békességem, 
lázasan kerestem az élet értelmét. Egy 
imádság közben találkoztam Istennel. 
Megértettem, hogy a halál nem vet vé-
get az életnek, sőt igazán akkor kezdődik 

és örökké tart azok részére, akik elfogad-
tuk Jézus kegyelmi ajánlatát. Az élet ér-
telme pedig abban az örömben van, hogy 
ennek a hitnek az átadása által embere-
ket menthetünk meg a kárhozattól az 
örök életre. Jézus először az értelmemet 
nyugtatta meg, majd a szívemet betöltöt-
te örömmel. 

Kedves cigány és nem cigány testvé-
rem! Te is számíthatsz Jézus biztonságot 

adó jelenlétére, ha befogadod őt, bűneid 
bocsánatát és Krisztus uralmát. Ezzel új 
identitást kapsz: Isten gyermeke lettél, aki 
pont olyannak fogadott el, amilyen voltál, 
és egy új természet részesévé tett. A lel-
ked békességét Isten adja azáltal, hogy 
Szentlelke beléd költözik. Ha bármi fel-
kavarja nyugalmadat, csak szólítsd meg 
őt, mert mindig ott van melletted!

Dr. Kovács Géza

Békesség és új identitás Jézusban

nőnöm. Azt hittem, hogy nagyképűek és 
lenéznek engem. De megtérésem után na-
gyon sok magyar kereszténnyel kerül-
tem testvéri, baráti kapcsolatba, rengeteg 
őszinte szeretetet kaptam tőlük, ami job-
ban esett az anyagi jellegű ajándékoknál 
is. Nem csak én éltem át ezt, missziós há-

zunkban már nagyon sok magyarban és 
cigányban szűnhettek meg az előítéletek 
az örömteli találkozások, istentisztele-
tek során. De arra is rájöttem, hogy sen-
kinek sem könnyű az élete, mindenkinek 
Jézusra van szüksége, és hogy senki sem 
ismerheti úgy az életem, mint ő. Amikor 

legszívesebben elmenekülnék a nehézsé-
gek elől, Jézus mindig megerősít, békes-
séget ad a szívembe a gondok közt is. 

Kívánom, hogy imaházatok sokak szá-
mára legyen a Jézus Krisztussal és egy-
mással való megbékélés helye!

Kurdi Zoltán

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, 
... és egy kisfiú terelgeti őket.” (Ézs 11,6)

Krisztus eljövetelének ígérete egy 
olyan béke képével társul, amely minden 
képzeletünket felülmúlja. Az emberileg 
lehetetlen Istennél lehetséges lesz. 

Ahogy kétezer évvel ezelőtt, úgy lép 
be Jézus, a Krisztus ma is a békétlenség, a 
félelem, a fájdalom, a kétségek és az elszi-
geteltség helyzetébe, és ezt mondja: „Bé-

kesség néktek! Ahogy engem elküldött az 
Atya, én is elküldelek titeket.” (Jn 20,21) 

Így lesz ugyanennek a képzeletünket 
felülmúló képnek a része, hogy Krisztus 
keresztjénél, a Békesség Fejedelmének 
jelenlétében, hogy cigány és nem cigány 
emberek egymást ölelve, egymástól köl-
csönösen bocsánatot kérve és megbocsát-
va békét találnak. Hiszem, hogy ebben a 
világban ez csakis Krisztus által lehet-

séges. Ő viszont el is küld minket, hogy 
békét teremtsünk. Ez a református ci-
gánymisszió bizonysága a megbékélési 
szeminárium szolgálatai alapján is. 

Idén karácsonykor emlékezzünk arra 
is, hogy Isten nemcsak magával békít meg 
minket, hanem egymással is, és szárma-
zásunkra való tekintet nélkül hív a békés 
együttélésre az életünk minden területén.  

Sztojka Szabina

Jézus a békesség fejedelme

„…a jövő a béke emberéé.” (Zsolt 37,37)
Jézus soha nem ígérte, hogy nem lesz 

háború, sőt azt mondta, hogy a háború, nyo-
morúság folyamatosan ott lesz az ember 
életében. A békét mi ezen a földön keres-
sük, és azt gondoljuk, a béke a háború hi-
ánya, holott a béke, a „shalom”, szövetségi 
kategória, Isten és az ember szövetségének 
gyümölcse, ami egyedül Jézus Krisztusban 
valósul meg, mert ő a Békesség Fejedelme. 

Minden békesség belőle árad, ezért min-
dennél fontosabb, hogy bármi is vesz körül, 
vele élő közösségünk legyen. Ha ez így van, 
akkor ropoghatnak a fegyverek körülöt-
tünk, körülvehetnek ellenségeink, rosszakat 
mondhatnak ránk gonosz emberek, becsap-
hatnak, meg is kínozhatnak, bennünk még-
is ott van Krisztus, a Békesség Fejedelme. 

Ezért ezekben a helyzetekben nem-
csak béke van bennem, hanem békét 

árasztok mások felé is, a béketeremtés 
embere vagyok mindenki felé. Az élő víz 
kiárad belőlem hit által, s gyökeres válto-
zást hoz a környezetemben is. A béke te-
hát Krisztusban van, Krisztus bennem 
van, én pedig Krisztusban, ami által bé-
kesség és élet a részem, és megváltozik 
minden bennem és körülöttem.

Így legyen!
Durkó Albert

Minél inkább él bennem a Krisztus, annál inkább 
vagyok a béketeremtés embere


