
 

 

 

 

 

(Zsolt 34,15) 

 

 Békesség! Mindnyájan érezzük a szó súlyát és aktualitását. Azt gondolnánk, nincs ember a földön, 

aki ne a békességre törekedne. És mégis háborúság, üldözés, terror füstje üli meg világunkat. Nem kell 

azonban távol menni otthonainktól, hogy lássuk, milyen hamar borul fel a békesség. Mert elég egy keserű 

megjegyzés, egy meggondolatlan szó, és máris odavan a békesség a házban. Még közelebb lépve 

önmagunkhoz be kell látnunk, hogy a békétlenséghez nem kell két ember, hiszen a saját szívünkben is 

micsoda harcok dúlnak, milyen hamar felborul a belső nyugalom és biztonságérzet, amelynek felette kellene 

állnia a világban a bennünket körülvevő, nyüzsgő forgatagnak és versengésnek. 

 Akik kezükben tartjuk a bibliaolvasó Útmutatót, komolyan vesszük az év igéjét, és tudjuk, hogy mint 

akik Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé lettünk, nem lehetünk mások, csak békességre törekvő emberek. 

Olyan Istenünk van, aki „Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik 

vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (2Kor 5,19) Isten békejobbot nyújtott a földnek. Krisztus 

keresztjénél megtörtént a békekötés. Minden gonoszságunkat, lázadásunkat megbocsátotta Jézus áldozatáért. 

Ez nem látszatbékesség, mint amilyet a világ ad, amikor az ember bebeszéli magának, hogy mások sokkal 

bűnösebbek nála, és megnyugtatja a lelkiismeretét, míg a sok elfojtott bánat, megbánás, mulasztás emléke 

fel nem tör, és fel nem borít maga alá temetve mindent. Jézus a saját békességét adja, amelyet megváltó 

munkájával hozott létre. Az a csodálatos ebben a békességben, hogy átemeli a lelket a földi viharok 

tombolásán. Alatta marad az élet minden nyugtalansága, bizonytalansága, aggodalma. Lehet, hogy sok 

mindent nem tudok, titkokat rejt még az élet számomra, de a legfontosabbat tudom, hogy minden 

körülmények között a mennyei Atya keze tart, vezet és áld. Ez a békesség nem borul fel, mert nem a jó 

közérzettől, nem is a békés családi helyzettől vagy kiegyensúlyozott életviszonyoktól függ, tehát nem 

kívülről befelé, hanem belülről kifelé ható erő. Ezt a békességet kapja a megváltó Jézusban való hite által az 

ember. Belülről kifelé ható erő, azaz nemcsak a lélek mélyén meghúzódó, hanem kifelé sugárzó. Nemcsak 

túlvilági, hanem evilági is, nemcsak lelki, hanem testi is, nemcsak belső, hanem ugyanúgy külső is. Teljes 

béke, Jézus békessége, amely nem akar rejtve maradni, hanem be akarja tölteni földi életünket, a személyi, 

családi, gazdasági életünk viszonyulásait, és áldásként akar hatni. 

 Aki igazán békességben van Istennel, az békességben van önmagával és a világgal is, az emberekkel 

is és a sorsával is. Olyan békessége van, amelyet többé semmi nem boríthat fel. 

 Kívánom, hogy ez a békesség töltse be minden olvasónk szívét, életét! 

Kondor Péter  

a Déli Egyházkerület püspöke 

 



 

 

 

 
 

 

Reményik Sándor 

 
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,  

Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 

De mindörökké nyughatatlanul,  

Istentől mégis Békessége van.  

Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – vihar,  

Örök hullámzás a víz felszíne. 

De lent a mélyben háborítlanul  

Pihen a tenger s az ember szíve,  

Hadd hullámozzék a víz felszíne.  
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a  

Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 

Te sugarazd szét békességedet 

És szóval, kézfogással másnak add.  

Az Isten Békessége is ragad.  
Békesség Istentől. 

Reggel mondd, délben mondd és este mondd  

A Feltámadott első, szép szavát. 

És ragyogóbbá lesz a reggeled  

És csillaghímesebb az éjszakád.  

És békességesebb az éjszakád.  
Békesség Istentől. 

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,  

Hogy köszöntésünkben lélek legyen – 

Vihartépett fák – ágainkon mégis  

Vadgalamb búg és Békesség terem.  

Békesség: köszöntésünk ez legyen.  

Békesség Istentől. 

 

 

 
 

A lencse és a mák fogyasztása a gazdagságot segíti elő a szokások szerint, ezek az ételek a pénz bőségét 

jelképezik.  

Újévkor disznóhúst is szokás enni, mert a malac „előretúrja a szerencsét”, tilos 

viszont a hal, mert azzal „elúszna a szerencse”, és a 

szárnyas fogyasztása is. 

Sokan korán keltek újévkor, hogy egész évben korán 

kelők legyenek, és nem veszekedtek, mert semmi olyat nem akartak tenni, ami 

egész évben ismétlődne. A szemetet azért nem lehetett kivinni újévkor, mert 

azzal kivinnék a szerencsét a házból. 



A mai petárdázáshoz, tűzijátékozáshoz hasonlóan régen ostorcsattogtatással keltettek zajt szilveszterkor, és 

erdélyi falvakban erre még mindig van példa. Ennek a régi szokásnak az a célja, hogy elűzzenek minden 

„gonosz, ártó hatalmat”.  Újabb szokás, hogy az év utolsó estéjén az ünneplők szinte farsangi jelmezeket 

öltenek. 

Forrás: www.origo.hu/itthon/20171231– ujevi-szokasok, 

Tátrai Zsuzsanna az MTA néprajztudományi intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa  

 

   
 

   

      

    VVíízzkkeerreesszztt  üünnnneeppee  – január 6-án, az istentisztelet keretében..  

       Az új esztendő első bbiibblliiaaóórráájjaa  – január 9-én, szerdán 10 órakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

aki fölötte állsz az idő múlásának, kérünk, hallgasd meg imádságunkat az új esztendő kezdetén. 

Légy velünk az új esztendőben is ajándékaiddal! Őrizd meg teremtett világod szépségét és gazdagságát! 

Szereteted hordozzon és tartson meg bennünket a most kezdődő esztendőben is! Segíts, hogy a tőled kapott 

szeretettel szeressük azokat, akikkel ma együtt indulhatunk! 

Légy ura az új esztendőben hétköznapjainknak is! Vezess igéd világosságával, hogy felismerjük akaratodat, 

és neked szolgáljunk mindennap! Add, hogy utunk mindig feléd, hazafelé vezessen! 

Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért. Add, hogy igédnek ne csak hallgatói, de megtartói legyünk! 

Erősítsd mindenhol a benned hívők közösségét a hit és a szeretet egységében! Tedd vonzóvá a látható 

egyházat a téged még nem ismerők előtt, hogy nyitott szívvel fogadják követeidet! 

Örökkévaló Isten, hallgasd meg könyörgésünket Jézus Krisztusért, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, 

aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké! Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok alapján) 

 

 

 


