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BOLDOGOK AZ IGAZSÁGRA ÉHEZŐK 

Igeolvasás: Ézs 55,1-3 
Alapige: Mt 5,6:„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az 

igazságra, mert ők megelégíttetnek." 

Kedves Testvérek! Elsőként egy olyan történetet szeretnék 

elmondani, amely 9-10 éves koromban történt velem. 

Édesapám, akinek voltak, és mindmáig vannak méhei, elvitt 

engem egy Vásárosnaményhoz közeli erdőbe, ahol egy 

méhésztársának segített a méhek körül. Azért, hogy meg ne 

szúrjanak a méhek, kicsit távolabbról figyeltem a 

munkájukat, majd eszembe jutott, hogy az erdőben 

sündisznót kellene keresni. El is indultam, és egy idő után, 

amikor már távol jártam a méhkaptároktól, azt vettem észre, 

hogy eltévedtem. Hirtelen már nem érdekeltek a sündisznók, csak minél hamarabb szerettem volna 

visszatalálni. Bolyongtam-bolyongtam az erdőben, és egy idő után egy tisztásra értem. Ott megláttam egy 

házaspárt, akiknek elmondtam, hogy a városban a templom mellett lakunk, és ők vittek haza. Persze akkoriban 

még nem volt mobiltelefon, és édesapám csak egész későn ért haza, mivel addig engem kerestek az erdőben. 

Őket sem a méhek érdekelték már, hanem csak az, hogy megtaláljanak. Volt is nagy öröm, hogy otthon vagyok,  

aztán kaptam szidást is bőven, hogy miért mentem olyan távol tőlük. 

Mai istentiszteletünkön folyatjuk a boldogmondások sorozatát, immáron a 4. boldogmondással. Ha 

visszatekintünk ez eddigi boldogmondásokra, akkor kirajzolódik belőlük egy út, a boldogságra vezető ösvény, 

amely ki akar minket vezetni - mondjuk úgy - egy sötét erdőből, amelynek sűrű növényzete, és magasra nyúlt 

fái teljesen eltakarják a világosságot. A boldog Isten azonban azt szeretné, hogy a magunk körül való 

forgolódás erdejéből, az ördög hazugságainak sötétségéből, a halál árnyékának völgyéből, kies legelőre 

vezessen minket, ahogyan a zsoltáros is mondja. És ezért tanít ma is minket Isten az Ő Igéje által, és vonz 

magához. János evangéliumában azt mondja Jézus: Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki 

elküldött engem. (Jn 6,44) És amikor közeledünk Istenhez, akkor belekerülünk az Ő vonzásába. Az Ő 

vonzásának egyik jele, hogy fény egy-egy fénysugár beszüremkedik az életünkbe. Egy-egy isteni igazság 

átjárja a szívünket, s rádöbbenünk Isten gazdagságára, s arra, hogy mi rászorulunk az Ő kegyelmére, 

szeretetére, arra, hogy ki nyújtsuk kezünk, és elfogadjuk Isten ajándékait. Jézus így fogalmazza ezt meg: 

Boldogok a szellemi szegények, mert övék Isten országa.  

Majd ahogyan a vágy növekszik a szívünkben, rájövünk, eltévedtünk, rossz utakon jártunk. S rájövünk, 

van egy atyai hajlék, ami után egyre nagyobb vágy lesz a szívünkben. Isten vonzásának egyik legbiztosabb 

jele, amikor az ember megszomorodik a hátrahagyott rossz utak miatt, s a bűnei miatt sírni kezd. Emlékszem, 

én is sírni kezdtem, mikor ott az erdőben eltévedtem, s csak azért imádkoztam, hogy haza juthassak épségben. 

Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. S amikor látjuk a saját bűneinket, ugyanakkor pedig Isten 

kegyelmének a nagyságát, és látjuk másoknak is a hibáit, az ember már tud elnéző lenni, már tud megbocsátani, 

ha mások vétenek ellene. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Olyan ez a 3 boldogmondás, mint 

amikor az ember egy sötét erdőből rálép a kivezető útra. Isten vágyat ad az ember szívébe, és kies legelőre 

vezet. S a 4. boldogmondás arról szól, hogy a sötét, sűrű erdőből Isten egy tisztásra vezet. A sötétség tele van 

a fényt eltakaró sok-sok hazugsággal, Isten azonban az igazság. És Ő az, Aki Szentlelke által szeretne minket 

is elvezetni minket a teljes igazságra. Ezért egyre nagyobb vágyat ad szívünkbe. S ma halljuk meg Jézus szavát: 

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6)  

Amikor Jézus azt mondja, hogy éheznek és szomjaznak, az a vágy mértékére utal. Az út kezdetén még 

ez a vágy talán kicsi, ami a sötétségben megjelenő fénysugár hatására gyúl a szívben. Az erdő melletti tisztáson 

azonban már ömlik ránk a fény, ott lehetőség nyílik arra, hogy bármilyen nagy szellemi és lelki éhséget 

betöltsön Isten. A tisztásra való megérkezést az újjászületés csodájához is lehetne hasonlítani, amelynek az 

eredménye az új élet. Mert amíg nem születik újjá az ember, addig a szellemi halál állapotában van. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Talán nincs is szebb szó a világon, mint az, hogy ÉLET. Azért, mert minden élet forrása Isten. És ezért 

minden élet egy csoda, mivel azt Ő adja. És mivel Ő minden élet forrása, talán ezért van az, hogy minden élet 

ugyanúgy indul. Legyen szó növényi, állati, emberi vagy szellemi életről. Minden élet magból indul, amely 

magba bele van kódolva a DNS, a haj és szemszín, és még sorolhatnánk. Hatalmas csoda. A szellemi élet is 

magból kel ki.  Ahogy Jézus mondja példázatában, hogy a megvető veti a magvakat, és a talaj minőségétől 

függ, hogy mennyi a termés. Az ember hallja az Igét, az igemag belehull a szívébe, és attól függően, hogyan 

fogadja az Igét, abból új élet fakadhat. Amikor egy gyermek megszületik, ha egészséges, akkor felsír, és ebben 

a sírásban azt is jelzi:  éhes vagyok. Előbb még tejre, majd a kenyérre vágyik. A szellemi életben a mag és a 

kenyér nem más, mint Isten szava, az Ige, és a testté lett Ige: Jézus. És az az igazság is, amiről Jézus beszél, 

ugyancsak erre vonatkozhat. Az életet adó, és éltető Igére, isteni szóra. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Isten 

szava Jézushoz vezet. Jézus azt mondja: Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön. (Jn 6,45) 

Ahogyan a megdicsőülés hegyén is Jézushoz vezeti az ott lévőket az Atya: És hang hallatszott a felhőből: Ez 

az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok! (Mt 17,5) Jézus önmagáról is ezt mondja: Én 

vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6) Isten tehát Jézushoz vezet, és Általa vezet. Vágyat ad a szívünkbe, 

étvágyat, hogy legyünk éhesek Jézusra. S hadd tegyem fel a kérdést, hogy vajon mi éhesek vagyunk-e Rá? 

 Jézus pedig ma arra hív minket, hogy jöjjünk Hozzá: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 

megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Aki szomjazik, jöjjön! Aki 

akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22,17) Ha már ezen az úton járunk, amely az örök boldogságra vezet, 

adjunk érte hálát Istennek, de ha még nem járnánk ezen az úton, vagy úgy éreznénk, hogy nincs vágy, nincs 

éhség a szívünkben az Úr Jézus iránt, a Vele való bensőséges kapcsolat iránt, akkor kérjük Tőle, hogy Ő adjon 

éhséget a szívünkbe, hogy betölthesse azt. Tudván, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, 

mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6) Ezt a boldogságot éljük át Vele naponként! Így legyen! Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

    
  Január 27-én az istentiszteleten                       (Fotók: AÁ.) 
2019. február: 

5. kedd 14.30 Éneklő kör 

6. szerda  14.30 Bibliaóra 

6. szerda  18.00 Női kör (páros héten) 

7. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

7. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

9. szombat 17.00 

Bohócelőadás. Egy évvel korábban hívtuk 
meg első alkalommal a Purpárlé 
bohóctársulatot, akik előadásukkal nagy 

örömet okoztak a résztvevő kb. 100 

kisgyermeknek. Idén újból eljönnek a 

bohócok, hogy egy háromnegyed órán át 
tartó, a jó és a rossz harcáról szóló darabbal 

újra megörvendtessék szívünket.  

10. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

10. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

10. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

22. péntek 16.30 Filmklub - Genezis c. film 

márc 

2 
szombat 15-18 

Gyülekezeti farsang. Jelmezes maskarádé, játékos vetélkedő, 

szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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