
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Boldogok a szelídek, mert ık örökségül bírják a földet.” 
(Máté 5,5) 

 

 
egdöbbentı, hogy a boldogság érzés és gondolat hányféle jelentés-változaton ment keresztül az 
idık során. De mindig ıszinte volt a szándék: ”Boldog akarok lenni”. Ha másként nem sikerül, 
hát akkor erıszakkal, harciasan, a magam akaratát érvényesítve. Boldog leszek.  

Emlékszem, teológus korunkban hogyan szedtük gombostőhegyre az elıdök életét, házasságát, és mindig 
ott lapult kimondva, vagy kimondatlanul: mi majd jobban “csináljuk”. Talán nem figyeltünk fel eléggé: a 
boldogságot nem kiharcolni, megszerezni kell, hanem elfogadni. Ugyanis azt már kiharcolta Valaki, aki 
soha nem panaszkodott a körülményekre, esetleg boldogtalanságára, mert a “boldog Isten” (1Tim1,11) 
mellett élt. İ mondta: tanuljátok meg tılem: én szelíd és alázatos vagyok (Mt11,29). A boldogság, éppen 
úgy, mint a szelídség, nem tartozik hozzánk. Hozzánk a Kain öröksége tartozik. Erıszakosnak, 
diktátornak, irigynek születtünk, és ebben rejlik boldogtalanságunk. Ennek a lelkiségnek iskolapéldája 
Mózes, aki egy ütéssel leterítette az egyiptombelit (valószínő így akarta “boldogítani” testvéreit). Ez az 
ember azonban végigjárta az alázat iskoláját. Negyven évig tanulta a leckét. Senkirıl sem mondja a Biblia, 
csak róla, hogy: “Mózes igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.” (4 
Móz12,3) Jó lenne vele együtt végigjárni az iskolát, hogy rólunk is elmondhassák ugyanezt. Kérlek, állj 
oda az élı Isten elé és kérdezd meg magadtól: Én szelíd ember vagyok-e? Ha nem tudod, kérdezd meg 
ellenségeidet. İk azért adattak melléd, hogy szemedbe mondják az igazat.  
Nem véletlen, hogy ez a boldogmondás a sírni tudók boldogsága után következik. A sírni tudók lesznek 
szelídek. Elsírják büszkeségüket, keményszívőségüket, és helyette kapják Jézus új természetét, a 
szelídséget.  
Sok fejtörést okozott az a kijelentése az Igének, mely szerint a szelídek öröklik a földet. Vajon miért 
éppen a szelídek, hiszen a tapasztalat éppen azt mutatja, hogy a szelídek nem jutnak semmire, kibuktatják 
ıket a sorból! Lehet, hogy rövidtávon így van, azonban Isten távlatokban gondolkodik. Csatát veszíthet a 
szelíd, de a végsı harcot nem: “Fondorkodik a gonosz az igaz ellen és fogait csikorgatja reá. Az Úr neveti 
ıt, mert látja, hogy eljı az ı napja.” (Zsolt37,12-13) A szelíd ember az Isten szívén van, ezért Isten ügyel 
rá.  
Az elıttünk járók bıven szolgáltattak illusztrációt, az Ige igazságát illetıen. Richard Wurmbrand 
evangélizált a kolozsvári evangélikus templomban, az ötvenes évek elején. Nagyon sok egyetemista és 
gyülekezeti tag hallgatta az Igét. Közöttük az akkori vallásügyi megbízott is. Az evangélizáció után habzó 
szájjal verte a sekrestyében az asztalt: “Vége van, érti, vége van!” Azzal dühösen elindult a Teológiai 
Intézet felé. Egy kutya odafutott az úttestre, és egy autó ki akarván kerülni a kutyát, felhajtott a járdára és 
agyonnyomta az inspektort. A temetésén az ortodox pap így kezdte a prédikációt: “Így hal meg egy 
istentelen ember.” A szelídek öröklik a földet.  
A fentiek szerint a szelídek kellene lakják a földet, az istenteleneknek rég ki kellett volna pusztulniuk. 
Azonban újratermelıdnek. Ma még oda lehet vinni kegyetlenségüket Ahhoz, aki nemcsak a földet, de a 
mennyet is neked szeretné adni, sıt még a szelídségét is. “Minden a tietek”, (1Kor3,11b) tanítja az Ige. A 
szelídség is? Fogadd el!       

Testvéretek mindezekben, 
           Botos Csaba 
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Hírek,  tudós í tások:  

• Március 9-én nagyon sok atyafi (kb.100) győlt össze Isten Igéje körül Tótiban, a havonkénti 
csendesnap alkalmával. A helyi lelkipásztor a János ev. 1,1-34 alapján szolgált. A nagyváradi ifjak rövid, 
énekes és szóbeli bizonyságtétele, valamint az utcagyerekek között és a kórházban végzett missziói 
tevékenységükrıl szóló beszámolója tarkította együttlétünket. Tılük hallhattuk: ha szóba áll valaki egy 
utcagyerekkel, egy idı után az már nem a markát nyújtja, hanem odafigyel arra is, amit mondanak neki. 
Következı csendesnap: április 7, Szilágyszeg. 

• Március 17-én tartott gazdasági megbeszélést a CE Szövetség elnöksége. 1) Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a Lesi-tó melletti táborhelyek felújítása (vízellátás, szennyvízelvezetés) elkerülhetetlen. Ezért javaslat 
született arra nézve, hogy minden táborozó napi 1DM-nek megfelelı összeggel támogassa ezt a 
munkálatot, és a táborvezetı ezt az összeget győjtse össze és juttassa el Visky Istvánhoz, Nagyváradra. 2) 
A kolozsvári központi iroda mőködtetéséhez szövetségi tagonként havi 10000lejes hozzájárulás 
szükséges. A fıbb költségek: győlések, találkozók szervezése, telefon, posta, fénymásolás, útiköltségek. 3) 
Információs adatbázist szeretnénk létrehozni, felmérni, hogy közösségek és szolgálatok (árvaházak, 
könyvkiadó, táborok, stb.) mit ajánlhatnak fel másoknak, vagy mire van szükségük. Megtörtént olyan eset, 
hogy valamelyik szolgálat számára meg kellett vásárolni valamit, ami a másiknál kihasználatlanul hevert. 
Ezért kérjük a közösségeket, hogy vegyék a fáradságot és jelezzék, ha valamivel mások javára 
szolgálhatnak, vagy valamit nélkülöznek.  

• Köszönjük a szalontaiak 500.000 lejes és a tenkeiek 300.000 lejes adományát az iroda költségeire. 

• A kolozsvári CE-közösség imaórát tart havonta egyszer. Célja ennek többek között nem az alkalmak 
halmozása hanem, hogy a különbözı jellegő szolgálatokban, közösségi formációkban résztvevık 
(egyetemista bibliaóra, házasok köre, stb.) egymással találkozhassanak. Eddig két alkalommal volt imaóra, 
februárban és márciusban. Legutóbb Mihály Emıke osztotta meg kérdéseit, gondolatait és gondjait, a 
hamis sáfár példázatához kapcsoltan (Lk16,1-14). Nagy reményeink vannak: oly kevesen voltunk, hogy 
számbelileg már csak fejlıdni lehet. A következı alkalom: április 17 (a bőnbánati istentiszteletet 
követıen, a tóközi templomban).  

• Március 17-18-án Zilahon járt Jock és Margaret Stein, az egyik edinburghi skót református 
gyülekezet lelkészházaspárja. Szombaton az ifjúsági közösségben Margaret, vasárnap a házi közösségben 
Jock szolgált, áldásosan.  

• A magyarországi Bethánia CE Szövetség április 8-án tartja tavaszi országos csendesnapját, 
Budapesten (VIII kerület), a Salétrom utca 5 szám alatti református templomban. Erre a rendezvényre 
szeretettel várnak résztvevıket szövetségünk tagjai közül is. 

• A Gnadau-i Szövetség (belmissziói mozgalmakat, szervezeteket tömörítı evangéliumi szövetség) az 
április 7-11 között tartandó EURIM (Európai Belmissziói Mozgalmak) – Konferenciára hívta meg 
Szövetségünk négy képviselıjét. A meghívásnak Halmen István és neje Halmen Mária, Mihály Emıke és 
Suci Éva tesznek eleget. 

• A CE Szövetség idei ifjúsági konferenciája április 29-május 2 között lesz, Nagyváradon. A találkozó 
alapgondolatát két ige körvonalazza: a drágagyöngy példázata (Mt13,45-46) és Pál apostol vallomása: 
“kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt.” (Fil3,8). Szeretettel 
biztatunk minden fiatalt a találkozón való részvételre. A jövı hónapi röpCE-ben remélhetıleg több 
információval szolgálhatunk. 

Imádkozzunk: 

• A diósadi közösségért, akik ezt kifejezetten kérték. 

• Sipos András szilágyszegi lelkipásztorért, akit a CE Szövetségben betöltött tisztségérıl való 
lemondásra szólított fel egyházkerületének Igazgatótanácsa. 

• Bölcsességért a zilahi atyafiak számára, akiknek vasárnap esti összegyülekezését és egyéb szolgálatait 
az egyházi vezetés már régóta nem nézi jó szemmel. 

• Közösségeinkért és szövetségünk tagjaiért, akik között sok feszültséget és nézeteltérést keltett a 
Zimányi József nevéhez kapcsolódó evangélizációs tevékenység és annak különbözı módon való 
elbírálása. 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro     


