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BOLDOGOK, AKIKET KRISZTUSÉRT ÜLDÖZNEK 

Igeolvasás: 1Pt 4,12-16 
Alapige: Mt 5,10-12 Boldogok, akiket az igazságért 

üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok 

vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek 

titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a 

mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, 

akik előttetek éltek." 

 

Kedves Testvérek! Elérkeztünk a boldog-

mondásokról szóló prédikációs sorozat utolsó 

részéhez, hiszen ma az Úr Jézus 8. boldogságmondását vizsgáljuk meg. Ha halljuk a 8. boldogmondáshoz 

fűződő ígéretet, ismerősen cseng, hiszen azt látjuk, hogy az 1. boldogságmondáshoz is ugyanez az ígéret 

fűződik. Így az első és nyolcadik boldogmondás ígérete mint egy keret fogja össze a boldogmondásokat. 

Készülés közben Pál apostol szavai jutottak eszembe, amit a filippi börtönőrnek mondott: Higgy az Úr 

Jézusban, és üdvözülsz! (ApCsel 16,31) 

 Maga az Úr Jézus is ezt ígéri mindazoknak, akik hisznek Benne, s meglátják a maguk szellemi 

szegénységét, s még üldöztetést is vállalnak Érte: övék a mennyek országa. S tulajdonképpen, ha egyenként 

megvizsgáljuk a boldogságmondásokhoz fűzött ígéreteket, valamilyen módon mindegyik a mennyre irányuló 

ígéret. S ha a boldogságmondásokat vizsgáljuk meg, azok által pedig elmondhatjuk, hogy Jézus a hit útját 

mutatja be. És ezt úgy teszi, mintha az ember hegynek felfelé haladna. Részletesen taglaltuk ezt a korábbi 

istentiszteleteken, most csak címszavakban hadd mondjam el újra, összefoglalva az eddigi 

boldogságmondásokat.  

Az első boldogságmondás kapcsán elmondható, hogy az ember találkozik Isten Igéjével, s általa 

ráeszmél Isten gazdagságára, nagyságára, szeretetére. Boldogok a lelki szegények… S az Ő szentségének 

fényében elkezdjük magunkat is olyannak látni, ahogyan Isten lát minket, s a bűneink sírásra fakasztanak. 

Boldogok, akik sírnak…. S elkezd megteremni bennünk a Lélek gyümölcseként a szelídség, az igazság utáni 

vágy, a hegytetőre érve pedig az irgalom és a szív tisztasága. Az előző vasárnap szót ejtettünk a megdicsőülés 

hegyéről, s arról, hogy Jézus nem maradt a hegycsúcson, hiába unszolta Péter, hogy jó nekik ott lenni, 

rendezkedjenek be ott, elzárva a világ zajától, Isten dicsőségében. s mivel Jézus nem maradt ott, a 

tanítványoknak is alá kellett ereszkedniük a hegyről. Mert Jézus lejött a megdicsőülés hegyéről, hogy végezze 

a békítés szolgálatát, s hogy a mennyei Atyát megbékítse velünk. S nekünk is ezt a munkát kell végeznünk a 

Mester példája nyomán, még akkor is, ha nehéz, ha sokszor falakba is ütközünk. Mert Jézus azt ígéri, hogy 

boldogok a békesség szerzők, mivel ők Isten fiainak mondatnak. 

Azt is mondhatnánk, hogy az első boldogmondások a hívő élet tanulószakaszát jelzik, s a soron 

következők egyre inkább már a mélyvízben való úszást tanítják meg számára. És így jutunk el az utolsó 

boldogságmondáshoz, és bizonyára jobban örülnénk, ha Jézus azt mondaná végül, hogy boldogok vagytok, ha 

engem követtek Hiszen siker, egészség és gazdagság lesz majd az osztályrészetek. Miért mondom ezt? azért, 

mert sok olyan keresztyén irányzat van, főként Észak-Amerikában, amely sikerkeresztyénséget hirdet. azt 

mondja, hogy ha hiszel Jézusban, egészséges, és gazdag leszel, elkerül a szenvedés és a bajok. De ha mégsem 

így történne, akkor baj van a hiteddel. Azt is sugallják ezek a prédikátorok, hogy a keresztyén ember életének 

is a siker és gazdagság a célja. Holott a Bibliából azt tudjuk meg, hogy a hívő ember célja nem más, mint hogy 

Istent dicsőítse meg az életével és Őrá mutasson fel. Sőt, Jézus a 8. boldogmondásban arról beszél, hogy a 

keresztyén élet része lehet az üldöztetés és gyalázat is. Azt mondja: Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 

mert övék a mennyek országa. Majd megismétli: boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek 

titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 

 



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

 

  És mindebben Jézus példát is mutat számunkra, hiszen Őt is üldözték, Ő maga is szenvedett. Jézus nem 

maradt a megdicsőülés hegyén, hanem aláereszkedett, és vállalta a szenvedést, a korbácsokat és a kínhalált. S 

a tanítvány nem feljebbvaló a Mesterénél. (Mt 10,24) Ha a Mesterrel ez történt, akkor mindez könnyen 

megeshet a tanítványokkal is. És Jézus azt mondja, hogyha ez történne veletek, hogy a ti Bennem való hitetek 

miatt üldöztetés érni benneteket, s emiatt szenvednétek, örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a 

mennyekben. 

Jézus azért mondja el már munkássága kezdetén a 8. boldogmondást, hogy ne legyenek követőinek hiú 

ábrándjai. Ha valaki az Úr Jézust választja önként, szabad akaratból, és letér a széles útról, rájön arra, hogy egy 

harcmező kellős közepén találja magát. Az ördög nem szívesen mond le azokról, akik már az övéi voltak. És 

minden eszközét beveti annak érdekében, hogy ha már elvesztette is az illetőt, vagy visszaszerezze, vagy 

megnehezítse a hitben való járás útját. De az Úr Jézus azt mondja, hogy így üldözték a prófétákat is, akik 

előttetek éltek. Azt mondja az Úr Jézus, ha üldöznek titeket, egy olyan klubba kerül ezáltal az ember, amely az 

Isten szemében, mondjuk így: a legkedvesebb klub az univerzumban. Ebben a klub-ban ott található az Úr 

Jézus, ott vannak a Jézus előtti próféták, de ott van Pál apostol, Péter és János apostol is, valamint az első mártír 

István, és sorolhatnánk mindazokat az embereket, akiket üldöztek Jézus nevéért. Ők mindannyian a végső 

célra, a végső jutalomra néztek, amiről Jézus azt mondja: jutalmatok bőséges lesz a mennyekben. 

 Jézus előre megmondta, hogy az Őt követőket érhetik üldöztetések, sőt egészen valószínű az, hogy 

üldöztetés fogja érni őket. Péter ezért mondja, hogy Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul 

támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Nem kell, hogy 

meglepődjetek, hiszen a Mester előre megmondta. Majd folytatja: Sőt, amennyire részesültök a Krisztus 

szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Az Úr 

Jézus ma minket is felkészít, és bátorít: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 

mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen 

így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Azonos sors a földön az üldözött prófétákkal, de a mennyben 

ugyancsak azonos dicsősség az Atya jobbján, a mindenható Isten mellett, a többi hívővel együtt. Ámen. 

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

 

  
 Február 24-én kereszteltük meg Bakó József Gyulát, a keresztelő család      (Fotók: AÁ.) 

 
2019. március: 

5. kedd 14.30 Éneklő kör 

6. szerda  14.30 Bibliaóra 

6. szerda  16.30-18 Cserkészet 

6. szerda  18.00-20 Női kör (páros héten) 

7. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

7. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

7. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

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) 

 

- 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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