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1Zarándokének. Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. 2Kezed munkája után élsz, 
boldog vagy, és jól megy sorod. 3Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyer-
mekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4Ilyen áldásban részesül az az ember, aki 
féli az URat. 5Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, 
6és megláthasd unokáidat is! Békesség legyen Izráelben! 
 
Zsolt 37,4 Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 

 
(Videó bejátszása) 
Olvastam, hogy több mint egy évtizede, óraműpontossággal érkezik haza párjához Klepetan, a hűsé-

ges gólya. A hím minden évben egyedül repül el Horvátországból Afrikába, mivel társa, Malena nem ké-
pes megtenni a hosszú utat sérült szárnya miatt. A tojót húsz éve ugyanis annyira megsebesítette egy 
vadász, hogy szinte egyáltalán nem tud repülni, a hosszú vándorutat pedig képtelen lenne megtenni. A 
sérült gólyára egy út szélén talált rá a Brodski Varoš falujában élő Stjepan Vokić. A korábban iskolai 
karbantartóként dolgozó férfi hazavitte magával Malenát és a folytonos gondoskodásának köszönhe-
tően megmentette a gólya életét. 

Malena és Klepetan 17 évvel ezelőtt talált egymásra, és azóta elválaszthatatlan párt alkotnak, az évek 
alatt sok fiókát neveltek fel együtt. A híressé vált gólyapár minden tavasszal nagy lelkesedéssel üdvözli 
egymást, miután Klepetan hazatér hosszú útjáról. Hogy milyen erős a kapcsolat Malena és Klepetan kö-
zött, azt az is bizonyítja, hogy bár már több hím megpróbált leszállni Malenához a fészekre, de ő mindig 
ellentmondást nem tűrően elzavarta őket. Malena sem csalódott társában az elmúlt 15 évben egyszer 
sem, hiszen Klepetan minden márciusban hazaérkezik hozzá. 

 
Míg Klepetan Dél-Afrikában tölti a telet, addig Malena a megmentője, Stjepan Vokić házában tartóz-

kodik a hideg hónapokban. A férfi családtagként kezeli a gólyákat, mindig finom falatokkal kedveskedik 
nekik és még a fészkük csinosítgatásában is segít nekik. (http://www.erdekesvilag.hu/15-eve-minden-
tavasszal-visszater-serult-parjahoz-a-huseges-golya/) 

Sajnos Klepetan és Malena története tavaly tavasszal befejeződött. Klepetan valószínűleg elpusztult. 
Kedves Barátaim! Azon gondolkodtam, amikor a gólyákról olvastam, hogy mire vágyik az ember 

legjobban? Mi az, amit a leginkább szeretne megszerezni? 
Erre a kérdésre persze többféle választ is kaphatunk. Nagyon sokan azt válaszolják erre a kérdésre, 

hogy szeretnének gazdagságot, vagyont. Ha valaki beteg, akkor egészséget szeretne. És minél komo-
lyabb, súlyosabb betegsége van, annál mélyebb benne a vágy az egészség után. A fiatalokban az a vágy 
fogalmazódik meg, hogy szeretnének társat találni, és olyan munkát, amiben kiteljesedhet az életük. No 
és persze olyan munkát, amiből meg is tudnak majd élni. A gyerekek gondolatai pedig talán leginkább a 
játékok körül forognak, és tudnák is sorolni azt, hogy milyen játéknak örülnének a legjobban. Megint 
mások sikereket szeretnének elérni az életben. Sok fiatal család pedig saját otthont, lakást vagy házat 
szeretne magának. 

Biztosan nektek is jobbnál jobb ötletetek lenne még, hogy ti mire vágytok mostanában, de nem foly-
tatom tovább a felsorolást. Inkább arra szeretnélek bennetek bíztatni, hogy találjuk meg azt az egyetlen 
szót, egyetlen fogalmat, ami ott van minden kívánságunk és vágyunk mögött! 

Úgy hiszem, ez az egyetlen szó, a boldogság. Ugye, ti is szeretnétek boldogok lenni? Nyújtsa fel a 
kezét, aki szeretne boldog lenni! 

Hiszem azt, hogy minden ember boldogságra vágyik ebben az életben. És túlságosan egyszerű 
válasz lenne az részemről, ha azt mondanám, hogy Isten a mennyországban elkészítette számunkra a 
boldogságot. Ez igaz. Hiszem, és egészen biztos vagyok benne, hogy igaz. De te már itt és most szeretnél 
boldog lenni, vagy nem? Neked az kevés, hogy majd egyszer valamikor a mennyben boldog leszel, hiszen 
te már most szeretnél boldog lenni! 

EZÉRT 
 Szeretjük a csokoládét, mert amikor esszük, úgy érezzük, hogy boldogabbak vagyunk.  
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 Szeretünk vásárolni, mert boldogabbak vagyunk, ha megveszünk valamit, amire már régóta vá-
gyunk.  

 Beülünk az autónkba, amit szépen kitakarítottunk és lemostunk, és amikor suhanunk az ország-
úton, akkor boldogabbak vagyunk.  

 Felülünk a motorra, és gurulunk egyet. És amikor arcunkon érezzük a szél süvítését, akkor boldo-
gabbak vagyunk. 

 Leülünk a gép elé, és belefeledkezünk a játékba, mert akkor boldogabbak vagyunk. 
 Megfogjuk a párunk kezét, egymás szemébe nézünk, és boldogabbak vagyunk. 
 Hazaérkezik márciusban Klepetan, a gólya, és a fészekben a társa, Malena boldog kelepeléssel fo-

gadja őt. 
 
Pintér Béla egyik számában azt énekli: „Mindenütt a Földön, vágynak valami jó után, minden ember 

keresi: hol a boldogság?” A boldogságot keressük magunknak, és szülőként mindent elkövetünk azért, 
hogy gyermekeink boldogok legyenek. És öröm tölti el a szívünket, amikor azt látjuk, hogy sikerült örö-
met szerezni nekik egy-egy ajándékkal, vagy amikor együtt játszunk velük. 

 
A 128. Zsoltár egy különlegesen szép zsoltár. Egy boldog családról szól ez az ének: A szülőknek van 

jó munkájuk, és meg is élnek belőle. Ráadásul „jól megy a soruk”, tehát nincsenek anyagi gondjaik. A férfi 
büszkén tekint a feleségére, aki szépen neveli a gyermekeket. És apaként örömmel szemléli gyermekeit, 
akik mind ott ülnek az asztal körül. Ennek a családnak megvan mindene, ami a boldog élethez kell: 
munka, anyagi feltételek, gyermekek, egymás közötti szeretet, békesség és egyetértés. 

 
Nem hagytam ki valamit a felsorolásból? De. A legfontosabbat még nem említettem: az Isten áldá-

sát. Az Isten áldását szándékosan külön akartam említeni, mert az Úr áldása koronázza meg az ember 
életét. Az Úr áldása az, ami nemcsak boldogabbá tesz bennünket néhány órára, vagy egy pár napra, ha-
nem az áldás valóban boldoggá teszi az embert. 

Azért is fontos ezt külön hangsúlyozni, mert az Úr áldásának van egy nagyon fontos feltétele: az 
Istennek átadott élet. Vagyis az, amikor az ember tudatosan úgy dönt, hogy Istennek tetsző és kedves 
életet él. Amikor az ember kíváncsi Isten véleményére, és megkérdezi Őt a döntései előtt, hogy helyes-e 
az, amit meg szeretne tenni Isten szemében? 

 
Az Ige azt mondja, hogy „Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár.” Ez azt jelenti, hogy az a 

boldog ember, aki az életét, a cselekedeteit és szavait Istenhez igazítja. Aki elkötelezett Isten iránt. Ahogy 
egy ország nagykövete feltétel nélkül hűséges a saját országához, és mindenhol hazáját képviseli sza-
vaival és tetteivel egyaránt, éppen úgy az Urat félő ember, a hívő ember Istent képviseli szavaival és 
tetteivel egyaránt. Mindenki, aki pedig így tesz, az boldog, és gazdag áldást kap Istentől. 

Engedjétek meg, hogy néhány személyes gondolatot elmondjak most. 
Az általános iskolát Budapesten végeztem. Egészen kicsi koromtól kezdve elvittek szüleim temp-

lomba, ahol gyerekistentiszteletre jártam. Majd 8.-os koromban konfirmáltam, és ifikre is rendszeresen 
elmentem. Miután elballagtam az általános suliból, 14 évesen a debreceni Református Gimnáziumba 
mentem középiskolába. 

Természetesen a refiseknek ott is kötelező volt az istentiszteleteken ott lenni. Ahogy visszaemléke-
zem, tizedikes voltam, amikor többször is úgy éreztem a bibliaórákon és az istentiszteleteken, hogy Isten 
hozzám szólt az Ige és az igehirdetések által, engem szeretne megszólítani. Arra már nem emlékszem 
pontosan, hogyan is történt, de volt egy fordulópont az életemben, amikor átadtam életemet Istennek, 
amikor elfogadtam Krisztust Megváltómnak. 

Később, ahogy minden fiatal, én is kerestem a társamat, mert szerettem volna boldog lenni. Sokáig, 
sok évig tartott ez a keresés. Egy valamiben azonban biztos voltam: Isten megígérte, hogy ad mellém 
hozzám illő segítőtársat, mert tudja azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. 

Aztán a teológián találtam meg a társamat, akivel 23 évvel ezelőtt fogadtunk egymásnak örök hűsé-
get. Éppen tegnap volt a házassági évfordulónk. 

Kedves Barátaim és Testvéreim a Krisztusban – hálával a szívemben mondhatom azt el, hogy a 128. 
Zsoltár szavai beteljesedtek az életemben és az életünkben. Talán vannak, akik magukban azt gondolják, 
amikor hívogatom őket a gyülekezetbe, hogy „persze, mondjad csak, hiszen ez a dolgod lelkészként…”  

Én azonban teljes szívemből hiszem, és meg vagyok arról győződve, hogy ha nemcsak egy kicsit 
akarsz boldogabb lenni, hanem valóban boldog életet akarsz élni, akkor add át életedet az Úrnak. 
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Akkor higgy az Úr Jézus Krisztusban, mint Megváltó Uradban! És boldog leszel te is, mert boldog min-
denki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. 

 
Most, néhány perc múlva, fiatalokat és felnőtteket fogunk megkeresztelni. A keresztelés az Úr által 

elkészített lehetőség arra, hogy fiatalként vagy felnőttként átadd az életed irányítását Istennek, hogy Ő 
megáldjon téged, és boldog legyél. 

A keresztelés annak a lehetősége és alkalma, hogy beteljesedjen rajtad az Isten kijelentése a Jeremiás 
24,7 szerint: Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az ÚR. Az én 
népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. 

 
Kedves Barátom! Tudom, te is boldog szeretnél lenni, és szeretnél boldog házasságban élni. És gyer-

mekednek is boldog életet szeretnél. Ezért ahogy a 37. Zsoltárban olvassuk: Gyönyörködj az Úrban, és 
megadja szíved kéréseit! Ámen. 


