
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

"Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 

mert övék a mennyeknek országa..."  
(Mt 5:10-12) 

 
boldogmondásoknak talán legrázósab-
bikát hagyta a végére Jézus, de nem 
hagyta ki. Amíg itt a földön vagyunk, 

nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy az igaz-
ság utáni éhezésünk és szomjazásunk oly idilli 
beteljesüléshez juttat, mely a mézes-köcsög tar-
talmának zavartalan nyalogatásához lenne ha-
sonló. Sokszor jut eszembe a 42. Zsoltár indító 
képének magyarázata, amit még annakidején, a 
nyolcvanas évek elején, egyik lesi-tói táborban 
hallottam: a folyóvízhez kívánkozó szarvasra 
nem csak a hős víz élvezete vár, hiszen egyéb 
vadak is járnak a vízre; sok szomját oltó állat 
lelte halálát vízivás közben a ragadozók támadá-
sa következtében. 

Az igazságot éhezık és szomjazók célba 
juthatnak, - megnyerik az igazságot: Jézust, a 
megigazítót és általa a megigazulást; İt, a való-
ságot, és tıle a valóságos, azaz igaz, nem lát-
szat-életet. Mindezek folytán ık boldogok. De 
amiképpen a beteljesedést megelızıen már az 
igazság éhezése és szomjazása, tehát egy hiány 
megélése mintegy tartalmazza a boldogságot, 
miközben a beteljesedés csak egy ígéret, azon-
képpen a beteljesedett állapot is magával hoz 
egy szükséghelyzetet: az üldöztetést, szembeke-
rülést azokkal, akik igazságukat nem ajándék-
képpen vették Jézustól, hanem úgy vélik, hogy 
ık mindig is igazak voltak. Az üldöztetés két 
igazságnak - az érdemtelenül, Krisztusért és 
İbenne ajándékba kapott, valamint az ember 
saját magának tulajdonított igazságának - az 
ütközésébıl származik. A saját igazsága mellett 
is alapjában véve boldogtalan ember nem tud 
egyebet tenni, csak üldözni a másikat. Ezt tette a 
tárzuszi Saul is, amíg Krisztussal nem találko-
zott. 

Másodszor már nem az igazságról általá-
ban, hanem magáról beszél Jézus: "énérettem". 
Hány megkeseredett harcosát lehet látni sok 
"igaz ügynek"! Talán onnan is indultam: Jézu-
sért üldöztek, érette szenvedtem háborúságot, de 
megkeseredtem. Hasznos azért megvizsgálnom: 
igazam, igazságom nem szakadt-e el Krisztus-
tól? Hiszen Jézus szavait úgy is érthetem: akik 
ıérette szenvednek háborúságot, azok boldogok. 
Ha pedig nem vagyok boldog, az azt jelenti, 
hogy vagy nem érette üldöznek, vagy nem hor-
dozom ezt a helyzetet Vele, azaz úgy, mint aki 
Jézusban a mennynek birtokosa! 

Ezért is van az, hogy Jézus másodszor már 
nem harmadik személyben mondja, hogy "bol-
dogok", hanem így, második személyben: "bol-
dogok vagytok". Rám kérdez ez a megszólítás: 
így van-e? Boldog vagyok-e, vagy neheztelek, 
kétségbe esem a hazugságért, megbélyegzésért? 
Boldog vagy-e, amikor leszektásoznak, ha hited 
nyilvánvalóvá válik? Boldog vagy-e, ha egy-
ségbontónak neveznek, mert ragaszkodsz az 
Isten gyermekeinek közösségéhez, tévelygınek, 
mert megtértél? Boldog vagy-e, ha nem kapsz 
lelkészi ajánlólevelet a teológiára, miközben 
más, aki a templomot is alig ismeri, megkapja 
azt? Talán azt fontolgatod magadban: minek is 
kellett a hívık közé keverednem, megélhetném 
hitemet csendes magányban, tılük tisztes távol-
ságban? Ezek a gondolatok megkísérthetnek, de 
hadd figyelmeztessem magamat is az elején 
említett képhez térve vissza: sok állatfajta csa-
patosan megy az ivó helyre, hogy ekképpen is 
nagyobb védelemben legyen a támadó ragado-
zókkal szemben. 

Üldöztetés és sírás. Az említett boldogság-
ba belefér valamilyen módon a sírás is, hiszen 
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egy elızı mondásában Jézus azokat mondja 
boldogoknak, akik sírnak. Nem az önsajnálat 
sírásáról van szó, hiszen éppen azzal szemben 
kell felvérteznünk magunkat Jézus szavával: 
"övék a mennyek országa", azaz Isten elkészítet-
te az övéi számára mindazt a jót, amit szem nem 
látott, fül nem hallott, valamint az a tudattal, 
hogy jó nyomon járunk, magunk elıtt tudva a 
prófétákat, akik szintén szenvedtek. Sírnunk 
lehet és kell azok felett, akik üldöznek, mert 
boldogtalanok, megremegve attól, hogy aki Is-
ten gyermekeit, azaz az İ szeme fényét bántja, 
rettenetes sorsra jut. És lehet kiáltanunk az oltár 
alatti lelkek szavával (Jel 6,9-11) azért, hogy 
Isten érvényesítse igazságát és álljon bosszút, 
miközben kérjük, hogy İ maga vizsgáljon meg 
bennünket: nehogy a bosszúállás indulata, ha-

nem az İ dicsıségének kívánása indítson mind-
ezekre. 

"Övék a mennyek országa". Tényleg vi-
gasztal-e ez, vagy pedig földi vigaszokra vá-
gyom titkon vagy nyíltan: földi rehabilitálásra, 
kényelemre? Álljon elıttem azoknak példája, 
akik vagyonuk elrablását is örömmel vették, 
tudván, hogy értékesebb és maradandóbb va-
gyonuk van a mennyben (Zsid 10,32-35)! 
Ugyanakkor ne feledkezzem meg arról a tény-
rıl, hogy világszerte még nagyon sokaknak kell 
Krisztusba vetett hitükért megvetést, halálos 
fenyegetettséget vagy éppen halált elszenvedni-
ük. Végül pedig ismerjem fel az ilyen helyze-
tekben is Isten tisztogató, nevelı kezét, mely 
által Önmagához közelebb vonni, szolgálatára 
alkalmasabb eszközzé kíván tenni.  

Adorján Kálmán, Kolozsvár

 

Hírek,  tudós í tások:  

• Szeptember 16.-án, de. 10 és du. 5 óra között lesz a Júlia-otthonnak - a nagyváradi CE 
Szövetség székházának és szociális központjának - ünnepélyes megnyitója. Erre az alkalomra a 
helyi közösségek egy-két képviselıjét várják szeretettel. A részvételi szándékot kérjük, jelezzék 
Visky Istvánéknál, a 059-445256 telefonszámon. 

• A CE Szövetség idei Országos Konferenciája október 7-8.-án, (szombat és vasárnap) 
lesz Mezıpaniton, Marosvásárhely mellett. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra minden 
érdeklıdıt. Kérjük, hogy szeptember 25.-ig jelezzék részvételi szándékukat, levélben vagy telefo-
non, a következı címen: Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. 
E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro A jelentkezésbe írják be a következı adatokat: Név, cím, életkor; 
házaspárok esetén kérjük, azt is jelezzék. A konferencia programját is postázzuk idejében. 

• Szeptember 18-29. között a Református Mentı Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány gyó-
gyító tábort szervez szenvedélybetegeknek (alkohol-, nikotin- vagy gyógyszerfüggıknek), 
Magyarón (Régen mellett). Részvételi díj: 400.000 lej. Jelentkezni, érdeklıdni lehet: (HR, CV, BV 
megyeieknek 10 hely) Antalfi Gizellánál: Tel: 066-212971, munkanapokon 8-13 óra között; (MS, 
BN, AB, SB megyeieknek 10 hely) Csulak Lászlónál: Tel: 065-252321, hétfıtıl péntekig 8-16 óra 
között; szombaton 9-12; máskor lakásán: 065-211061; (CJ és a többi megyeieknek 10 hely) a Re-
formátus Mentı Misszió irodáján: Tel: 064-441969; hétfıtıl péntekig 10-14 óra között, máskor 
Adorján Kálmán lp. lakásán, Tel: 064-199734. Az idén még egy gyógyító tábor lesz november 27. - 
december 8. között. Akiknek nem jut hely szeptemberben, azok ez utóbbi tábor várakozó listájára 
kerülnek. Jelezzük ezeket a lehetıségeket segítségre szoruló ismerıseinknek. 

• Megjelent az Erdélyi Református Egyházkerület kiadásában a "Szentlélek, vagy a korcsma 
gıze?" címő kis füzet, Segítségnyújtás az alkoholizmus rabságában szenvedıknek alcímmel, amit a 
Református Mentı Misszió munkatársai állítottak össze. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe 
az olcsón beszerezhetı kis hasznos olvasnivalót. 

• Isten áldását kérjük testvéreink, Nagy József, feketegyarmati lelkipásztor és Veress Hajnal 
házasságkötésére, melynek megáldására Zilahon, szeptember 2.-án került sor. 

• Köszönjük Oláh Lajos temesvári atyánkfia 100.000 lejes adományát az iroda mőködésére, 
valamint a lakás árába adott 500.000 lejt. 
   

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


