
  
 

 
 
 
 

 
 

 

Boldog éhezık 
“Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ık megélegíttetnek.” (Mt 5,6) 

 
z emberi életnek vannak szükségletei. Az éhség és a szomjúság szimbolikus fogalmak annak 
megjelölésére, hogy az ember hiánylény. Valami mindig hiányzik, és ezt a hiányt be akarja tölteni. 
Sokféle szükséglete van az embernek, és vannak lehetıségek, hogy az ember ezeket kielégítse. 

Embernek lenni azt jelenti, hogy újra meg újra megéhezem és megszomjazom és a “forráshoz” megyek, 
hogy feltöltekezzem. 
A világnak bıséges kínálata van arra, hogy az éhezı és szomjazó embert megelégítse. A kérdés csak az, 
hogy az ezekkel a lehetıségekkel élı ember megelégíttetik-e? (Az eredeti szóban benne van az, hogy nincs 
többé hiány, nincs visszaesés.) Kegyelem az, hogy nem tudja semmi pótolni a teljességet és így megmarad a 
vágy utána. “Jön majd olyan idı – így szól az én Uram, az Úr – amikor éhséget bocsátok a földre. Nem 
kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására.” (Ámos 8,11) 
Csak azok boldogok, akik még éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ık még nem fásultak meg teljesen. 
Akik még kérdik: “mondd meg Uram, hogy mi az igazság?” 
Két szava van a bibliai görögnek az igazságra. Az egyik a valóságot jelenti. A másik, itt szereplı szó 
jelentése: “az Isten elıtt igazzá lenni”. Vágyom-e erre az igazságra? Vagy megelégszem a saját igazságom-
mal? Ismerem-e az Isten igazságát, ajándékát, Jézust? “Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így 
szól hozzád: adj innom!, te kértél volna tıle, és ı adott volna neked élı vizet.” (Jn 4,10) Igazságkeresésem 
ott akad meg, ha nem vagyok hajlandó a hazugságaimtól megszabadulni. Fel akarok ülni a hajóra, de közben 
odakötöm magam egy part menti cölöphöz és csodálkozom, hogy ha a hajó elindul, én lepottyanok.  
Jézus nem azt mondja, hogy aki vágyik az igazságra, tökéletes lesz, hanem azt mondja, hogy boldog lesz, 
megelégedett lesz. Ha engedünk az igazság utáni vágyunknak, átéljük, hogy belül egyre éhesebbek leszünk. 
Mivel egyre éhesebbek leszünk, egyre többször elégít majd meg a mi Urunk, és így tudunk napról-napra 
Belıle élve boldog életet élni.  
“Az ötvenes években hallottam valakirıl, akit azért helyeztek kedvezıtlenebb beosztásba, mert szót emelt 
egy nyilvánvaló, de nem gyakorolt igazság mellett. Felesége, amikor megtudta, szinte arcába kiáltotta: Ugye 
megmondtam, hogy hallgass, most boldog vagy? – Igen, boldog – felelte csöndesen a férfi, és elképedt 
felesége mellett bement a szobába. Valóban az volt. Mert amíg lefokozták az igazság éhezése és szomjazása 
miatt, ı növekedett a hitben, lélekben és szellemben. Ennek az átélése tette boldoggá.” (Gyökössy Endre: A 
növekedés boldogsága) 

Ary László, lp 
 

 
 

 
 
Miért?  
A Heidelbergi Káté 109 kérdése közül 21 tartalmazza a miért kérdıszót. 11 esetben 
Krisztus személyével, ezek közül is 7 esetben kimondottan az İ emberré-lételével, 
szenvedésével kapcsolatban hangzik a kérdés: miért? 
Jézus nem jutott úgy a virágvasárnap végére, hogy ne beszélt volna errıl is: “Én, ha 
felemeltetem e földrıl, mindeneket magamhoz vonszok.” (Jn12,32) Beszéde 
egyértelmő volt, mindenki megértette, hogy itt nem valami felmagasztalásról, hanem a 
keresztre-emelésrıl van szó. Meg is ütköztek ezen, akik úgy tudták, hogy a Krisztus 
örökké megmarad. Ezt különben Péter is vallotta: “Mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez 
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meg Veled!” Bárcsak ne a számonkérés hangján kérdezném: “Hogyan is mondhatsz ilyet?”, hanem megdöbbenéssel, 
megérezve azt, hogy már soha nem függetleníthetem magam e haláltól, hiszen érettem, az én bőneimért kellett így 
történnie! “… megsebesíttetett bőneinkért” (Ésa53,5) 
Jézus szavaiban viszont ott van már a gyızelem üzenete is: “mindeneket magamhoz vonszok!” Több ez a gyászolók 
kegyes emlékezésének vonzódásánál: ez Annak a vonzása, Aki halálában is erıs, mert az Isten erıtelensége erısebb az 
embereknél. Jézus soha nem állította, hogy csodatételeivel fogja magához vonni az embereket, viszont kereszthalálára 
igenis mondta. Magához, életre vonja azt, aki rájön, hogy önmagát nem tudja megváltani, életre kelteni, és Rábízza 
magát. Azért “zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta.” (Ésa53,12) 
Mért tetted ezt velem? Mért vállaltad sebem? Mért lett Tied minden fájdalom? Mért tetted ezt velem, Jézusom? - cseng 
fülembe a refrén. Hogy belevonjon halálába, életébe!         (ak) 
 

Hírek,  tudós í tások:  
• Csendesnap volt április 7.-én, Szilágyszegen. A következı május 10.-én, Feketegyarmaton lesz. 

• Április 14.-én meglátogatta a szatmárnémeti közösséget a Szövetség elnöksége. A látogatók nevében Karczagi 
Sándor szolgált az 1Péter 2,19-24 alapján a Puskás Mária lakásán összegyőlt atyafiaknak. Azt követıen Daray Attila, a 
Koinónia kiadó ügyvezetıje ismertette a kiadó tevékenységét, különösen a Kis Tükörrel kapcsolatos dolgokat. A 
közösség rendszeres alkalmai hétfın du. 5 órakor kezdıdnek, a fiatalok szerdánként győlnek össze. A megszokottól 
eltérıen, pénteken tartott közösségi alkalomra ismét eljöttek a máskor is hőségesen részt vevı apahegyi atyafiak. Egyik 
fı gondjuk még mindig az avasi táborhelyen felépített ház befejezése, berendezése, ahol reménység szerint szintén 
táborozhatnak azok, akik az Isten Igéje és az egymással való közösség áldását keresik. Bıvebb beszámoló a Kis Tükör 
következı számában várható. 

• Megtartotta ülését április 7.-én a Romániai Református Egyház Zsinata. Egyelıre szóbeli értesülések alapján 
tudjuk: Napirenden szerepelt a CE Szövetség kérdése és Alapszabálya. Ez utóbbit nem tárgyalta a Zsinat: véleményezés 
végett kiküldi az egyházmegyéknek, amelyeknek azzal együtt a területükön folyó CE tevékenységet is véleményezniük 
kell. Ezek alapján egy a két egyházkerület zsinati tagjaiból választott bizottság bírálja el majd a Szövetség 
megalakulásától eltelt szinte egy évtizedet, az azóta felmerült kérdéseket (határidı: augusztus 1). Mindezek alapján a 
Kánonjogi Bizottság feladata lesz, hogy a CE Alapszabály elfogadására, a Ref. Egyházba való betagolódásra nézve 
javaslatot tegyen az ısszel sorra kerülı következı zsinati ülésen. 

• Jó benyomásokkal, tapasztalatokkal tértek vissza szövetségünk képviselıi (Halmen István és neje, Mária, 
Mihály Emıke és Suci Éva) a Gnadaui Szövetség által szervezett EURIM (Európai Belmissziós Mozgalmak) 
konferenciáról, Marburgból (Németo. ápr. 7-11). Európa majd minden országából győltek össze küldöttek. Elıadások 
hangzottak el az ébredésrıl, az egyházban levı laikus mozgalmakról; igehirdetés szólt arról, hogyan lehetne elérni az 
elérhetetleneket, az áhítatok pedig a Római levél 5-6-7 részei alapján a megigazulásról, megszentelıdésrıl szóltak. A 
beszélgetések, imaközösségek jó bensıséges légkörben zajlottak, a szövetségünk bemutató anyaga pedig sokakban 
érdeklıdést keltett. A közbeesı vasárnapon egy falusi gyülekezet istentiszteletén vettek részt. Részletesebb beszámoló, 
elhangzottakból részletek a Kis Tükörben olvashatók majd. Humora is volt küldöttségünk ottlétének: miután Suci Éva 
elmondta, hogy Romániában élı, magyar anyanyelvőek a küldöttség tagjai, másnap már úgy emlegették, hogy “anyja 
magyar, apja román.” Tévedni nyugati dolog…  

• A CE Szövetség idei ifjúsági konferenciája április 29-május 2 között lesz, Nagyváradon. Mellékeljük a programot 
és a tájékoztatót. 

• Önkéntes munkásokat vár a Református Mentı Misszió a magyarózdi kastély körüli munkákra, már húsvétot 
követıen. Tennivalók: májusban: takarítás (száraz ágak, gaz összeszedése, elégetése), kút kitakarítása, lefolyó ásása, 
villámhárító beásása; június közepéig: fürdımedence körülásása, kövezés; szobák elkülönítése a magtárban, befalazott 
ablakok kinyitása; júliusban: istálló kitakarítása, újrafedése, a csőr újrafedése; egész nyáron: kerítés készítés, árokásás, 
takarítás a kastélyban, törmelék elhordása a kastély körül. Élelmet és szállást (ez utóbbit a magtárban) biztosítunk. 
Takarót hozzon mindenki magának. Jelentkezni lehet a RMM irodáján: 064-441969, vagy Varró Józsefnél: 094-
794787. 

 
Örülünk:  

• Sikó Csaba és Piroska Boglárkájának (Szamosfalva - szül: ápr.12), Zágoni Balázs és Juti Barnabásának (Kolozsvár 
- szül: ápr. 17). 

 
Imádkozzunk: 

• Ifj. Visky István és Hársony Andrea házasságkötéséért (ápr. 29, Nagyvárad); Nagy József és Veress Hajnal 
eljegyzéséért (május 28, Zilah), Bálint Tibor és Varga Zsófia házasságkötéséért (június 3, Székelyudvarhely). 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 

Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


