
„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                    „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

1 

 

2020. július 5. 
Kálmánháza, Mandabokor 
Istentisztelet 

Cím: A Krisztust követő ember nem lesz kompatibilis a világgal 
 

(1. dia) „10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék 
a mennyek országa.” Mt 5,10 

 
Drága Gyülekezet! 
 

Megkezdett sorozatunk, a Jézus által mondott „boldogmon-

dás” sorozatunk utolsó szakaszához értük. Témáját tekintve a 

10.,11.,12. vers hasonlók, mégis két alkalmat szeretnék szentelni 

neki. Egy-egy „boldogmondás” egy-egy témát ölelt fel, s megis-

merhettük ezekből, milyen a jézusi mérce és a jézusi értékrend. 

Megfigyelhettük, hogy szöges ellentétben áll a világ által elfoga-

dottakkal. Ezt a fajta feszültséget (is) hordozza magában a Máté 

evangéliuma 5. fejezetében olvasható jézusi prédikáció. 

Ebben a boldogmondásokban szemben áll egymással (2. 

dia) a jézusi és a világi értékrend. (2/a dia) A világ nem a sze-

gényt, hanem a gazdag embert tartja áldottnak anyagi és lelki vo-

natkozásban. A jézus értékrend szerint azok a boldogok, akik (2/b 

dia) a bűneiket mélységesen megbánják, és tudnak bűneik miatt 

és felett sírni. Ezzel szemben a világi értékrendben azok a boldo-

gok, akik gondtalanok és sikeresek. Jézus azt mondja, hogy (2/c 

dia) boldogok a szelídek és alázatosak. A világban azt mondják 

boldogok, akik erősek, akik erőt fitogtatnak és pimaszok. (2/d dia) 

Jézus arról beszél, hogy boldogok az igazságra éhezők, akik má-

sok terheit is magukra vállalják, és jó cselekedetekkel, irgalmas-

sággal, béketeremtéssel töltik idejüket. Ennek teljesen ellentettje, 

amit a világban mondanak. Azt mondják, boldogok a jóllakottak, 

a maguk dolgával törődők, a jéghátán is megélők. (2/e dia) A jé-

zusi értékrend, hogy boldogok a tisztaszívűek, akik nem adják fel 

a becsületességüket. Ezzel szemben a világban azt tapasztaljuk, 

hogy azok a boldogok, akik számára a „cél szentesíti az eszközt”. 

Mai témánk pedig nagyon „húsba vágó”, hiszen Jézus azt mondja, 
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(2/f dia) azok a boldogok, akik üldözést szenvednek. Ezzel szem-

ben pedig a világi értékrend azt sulykolja, boldogok a magabizto-

sak, akiknek minden könnyen meg, akik népszerűek.  

Mondjuk ki őszintén – ránézve erre a diára – nem is értjük, miért 

lehetne boldog az, aki a jézusi értékrendhez igazítja az életét, és 

őszintén szólva, sokan nem is értenek egyet vele. Hiszen miért 

jó, ha az ember másra van utalva, ha nélkülözik? Miért jó, ha sír, 

ha ránehezednek a bűnei? Kinek fontos a szelídség és az alázat? 

Kit érdekel ma az igazság, kit érdekel a másiknak a terhe, a bé-

kesség? Ki becsületes ebben a mai világban, és kinek van tiszta 

szándéka, tiszta szíve? Miért jó, ha üldöznek bennünket? Csupa 

olyan kérdés, amit elsőre elutasítunk és érthetetlen a legtöbbek 

számára. Pedig Jézus valamiért azt mondta, hogy ezek az embe-

rek lesznek boldogok! Nem azok, akik a világban állnak helyt, 

nem azok, akik népszerűek, akiknek minden olyan flottul megy! 

Természetesen mi azt gondolnánk, hogy ezek boldog emberek, 

akik itt a kép jobb oldalán találhatóak. Jézus határozottan beszél 

arról, hogy azok az emberek boldogok, akik itt a jobb oldalon 

láthatóak, és akikről az 5. fejezetben beszél. Sok mindent egy ap-

róbb magyarázattal meg is érthetünk, ahogy az elmúlt hónapok-

ban ki is fejthettem előttetek, de az utolsó résszel, a 10.,11.,12. 

résszel kapcsolatban talán még a hívőknek is nehézségük adódik. 

Jézus a béke témájáról, a béketeremtésről az üldöztetésre, a meg-

békélés művéről az ellenséges indulatok megtapasztalására tér át, 

amikor azt mondja Jézus: (3. dia) „10Boldogok, akiket az igaz-

ságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”. Bármeny-

nyire keményen küzdünk azért, hogy békében éljünk másokkal, 

mindig akadnak olyanok, akik nem akarnak békében élni velünk. 

A béketeremtés útján nem koronázza minden léptünket siker. 

Mindig lesznek olyanok, akik szembeszegülnek velünk, akik 

becsmérelnek, akik gyaláznak, mert (4. dia) ez a két szembenálló 

értékrend ez kibékíthetetlen egymással, s ebből a kibékíthetetlen-

ségből fakad az üldöztetés. Nietzsche, a híres filozófus 1888-ban 

megjelent „Az Antikrisztus – átok a keresztyénségre” című mű-

véből hadd idézzek néhány sort. Ő is foglalkozik azzal – mint 
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filozófus, hogy hogyan lehet boldog az ember. (5. dia) Hallgas-

sátok meg, mit írt: „Mi a boldogság? Annak érzése, hogy a hata-

lom növekszik, s legyőzetik egy ellenállás. Nem megelégedettség, 

hanem több hatalom; nem egyáltalában vett béke, hanem há-

ború; nem erény, hanem derekasság (vagyis reneszánsz stílusú 

erény, virtus, moráliáktól mentes erény). A gyengéknek és a félre 

sikerülteknek pusztulniuk kell: ez legelső tétele a mi emberszere-

tetünknek. S ehhez még segédkezet is kell nyújtanunk. Mi az, ami 

károsabb bármely bűnnél? – A tevőleges részvét olyanok iránt, 

akik félresikerültek és gyengék – s ez a kereszténység...” 

 Szép életfilozófia. Azt már kevesen tudják, hogy ez az 

írása az utolsók között volt 1888-ban, s ennek kiadása után ideg-

összeomlást kapott (1889. január elején) és 11 évig anyja, majd 

halála után húga ápolta egészen 1900-ig, halálának bekövetkez-

téig. Részleges bénulásban, agysorvadásban, szifiliszben halt 

meg. Filozófiáján keresztül nagyon élesen szembeállította a jé-

zusi és a világi értékrendet. Azt írta ebben a művében (6. dia): „a 

kereszténység volt az emberiség legnagyobb balszerencséje.” 

„Az emberiség legnagyobb csapása”-ként emlegeti a keresztyén-

séget és, így folytatja, „Én elítélem a keresztyénséget”.  

Ezt a két világrendet állította szembe egymással ő is, de ez 

a jézusi értékrend és mérce szöges ellentétben áll a világ által el-

fogadottal. Mivel a boldogmondásokban Jézus azt fogalmazta 

meg, hogy milyenek legyenek a követői, ezért a megvetettség és 

a kitaszítottság, a rágalmazás és az üldözés ugyanannyira jel-

lemző az Őt követőkre, mint a tisztaszívűség és az irgalmasság. 

Akik Jézushoz igazítják az életüket, bűnbocsánatot, új szívet, lel-

ket, életet kaptak, azokra mindazok jellemzőek, amiről beszél Jé-

zus a boldogmondásokban, ők lelki szegények, tudnak sírni a bű-

neik miatt, mert fáj nekik, szelídek, éheznek az igazságra, irgal-

masságot gyakorolnak, tiszta szívűek, szándékúak, békét terem-

tenek, de nem csak ez jellemző rájuk, hanem az is, hogy mind-

ezért üldözni fogják.  

János evangéliumában így ír János Jézusról (7. dia): „10A világ-

ban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 11a 

saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” Jn 1,10-11a. 
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Ha Jézust nem ismerte meg a világ és Őt nem fogadta be, akkor 

azt sem, ami értéket képviselt, s akkor azokat sem, akik az övéi. 

Sőt, a Krisztus követői a világ szemében megvetettek, lenézettek, 

bolondok, ahogy Pál ír erről (8. dia): „18Mert a keresztről szóló 

beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 

akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget 

vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét sem-

mivé teszem.” 20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitá-

zója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsessé-

gét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte 

meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az 

igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.” I Kor 1,18-

21. A világ számára mindig bolondság lesz a Jézusról szóló be-

széd, az az érték, amit Ő hozott ebbe a világban és azok is, akik 

igyekeznek eszerint az érték szerint élni. Ezért sokszor még üldöz-

tetést, megvetést, gúnyt, kinevetést is el kell hordozni. Ha össze-

kapcsoljuk az előző, Jézus által mondottal, akkor minden Krisz-

tusban hívő embernek béketeremtőnek kell lennie, és fel kell ké-

szülni arra, hogy ez ellenállást válthat ki másokból. Azt mondja az 

Ige, (9. dia) „ne igazodjatok e világhoz” Róm 12,2, mert a hívő 

ember nem lehet azonos hullámhosszon a világgal, nem azonosul-

hat a követelményeivel. S ha ezt felvállalja, akkor viszont számol-

nia kell azzal, hogy üldözni fogják, meg fogják vetni, mert a világ 

nem kompatibilis Krisztussal. Ebből következik, hogy a Krisztus-

ban hívő ember sem lesz kompatibilis a világgal. Ennek pedig 

olyan következményei lesznek, amelyeket fel kell vállalni, tudo-

másul kell venni, el kell fogadni. Ha megnézzük Jézus életét, ak-

kor láthatjuk, hogy Ő min ment keresztül. Ne gondoljuk, hogy mi 

olcsóbban megússzuk, ha követni szeretnénk Őt. Nem lehetnek 

lagymatag keresztyének. A világban akkor kezdik komolyan 

venni a keresztyénséget, amikor Krisztus kiábrázolódik az arcu-

kon. Amikor az életükön is látszódik, hogy békét akarnak terem-

teni, hogy sírnak a bűneik miatt, hogy szelídek, irgalmasok, be-

csületesek. S mivel  sem Krisztus, sem a Krisztusban hívő élet nem 
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kompatibilis a világgal, a világ értékrendjével, ezért üldözik, meg-

vetik őket. Valaki egyszer azt mondta (10. dia), „Nem azon kell 

csodálkoznunk, ha megerősödik a keresztyénellenesség, hanem 

azon, ha csökken.” – John Stott 

  Mert a világot irritálja Krisztus, s ha a mi életünk krisztusi, 

akkor a világot az is fogja irritálni, ha Krisztust megéljük a hét-

köznapi életünkben. Ezt tudomásul kell vennünk, s amíg világ a 

világ, addig ez így lesz. Ezért mondta Jézus és készítette fel az 

övéit, hogy „üldözni fognak benneteket”. Ezen nem csodálkozni 

kell, hanem tudomásul kell venni és hűségesnek lenni Őhozzá. 

Ezért mondja Jézus a szmirnai gyülekezetnek, mint egy felké-

szítve az Őt követőket (11. dia): „10Ne félj attól, amit el fogsz 

szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek néme-

lyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz na-

pig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

Jel 2,10. Jézus felkészíti az övéit, ezért nem kell, hogy meglepe-

tésként érje, hanem imádkozzon azért, hogy hűséges tudjon ma-

radni még a nehezekben is. 

Egy megrendítő történetet hadd meséljek el, mely Franciaország-

ban, a XVIII. században történt. Ebben az időszakban rettenetes 

keresztyénüldözés volt. A hívő, engedelmességben járó nőket és 

asszonyokat egy hatalmas toronyba zárták. Maria Durran így ke-

rült 15 évesen egy ilyen zárkába. Minden nap vittek neki egy do-

kumentumot, amiben az állt: „Imádkozhattok minden nap, olvas-

hattok Bibliát, járhattok gyülekezetbe, de ígérjétek meg, hogy nem 

beszéltek Jézusról.” Ezt kellett volna aláírniuk. Minden nap vitték 

a zárkájába ezt a dokumentumot, hogy írja alá, s ez a 15 éves hívő 

leány 38 évig volt zárkába, de nem írta alá, mert engedelmesség-

ben akart járni. Ha alá írta volna, biztos nem jegyezték volna fel 

ezt a történetet, de ő hűséges volt, engedelmességben járt, majd 

38 év után, mikor felszámolták a zárkát, kiengedték. A zárka falára 

az volt ráírva: „résistance” – ami annyit jelent: „ellenállás”. 

Micsoda szenvedésen kellett keresztül menni, pedig tényleg csak 

annyit kellett volna tenni, hogy aláírja ezt a dokumentumot, de 

nem tette, vállalva minden szenvedést, meghurcoltatást. Az, aki 

Jézust követi (12. dia), nem tudja elkerülni, mert kibékíthetetlen 
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ellentét van a jézusi és a világi értékrend között, s ezek nem kom-

patibilisek egymással. 

Ezért mondja Jézus (13. dia), „10Boldogok, akiket az igazságért 

üldöznek, mert övék a mennyek országa.”. Mivel Ő az út, az 

igazság és az élet (Jn 14,6), ezért az övéit ezért az igazságért, az Ő 

igazságáért fogják üldözni. 

 Most olyan országban élhetünk, amikor ezek az erők nem 

olyan mértékben nyilvánulnak meg a keresztyének ellen, de a hívő 

ember mindig készen áll, mert bármikor jöhetnek olyan idők, ami-

kor a Krisztusban való hitért, akár a halálba is küldhetnek. Volt 

már ilyen nem is olyan régen, s ma is vannak olyan országok, ahol 

üldözik a Krisztusban hívőket, szenvednek a Benne hívők. 

Mi csak annyit kérhetünk nem tudva, hogy mi vár reánk, „Uram, 

add, hogy a kevesen is hű legyek és kitarthassak melletted mind-

végig.” Ilyen őszinte, hű hitet adjon nekünk az Úr tudva azt, az 

Övéit üldözni fogják és szenvedni fognak! 

 

         Ámen! 

 

 

 


