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Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének 
az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: Boldogok a lelki szegények: 
mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok 

a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: 
mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek 

szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten 
fiainak mondatnak. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek 

országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz 
hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok 

bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
	 	 	 	 	 																									Mt	5,	1-12

Kedves Testvéreim!
Amikor Jézus szájából elhangzik ez az 
Ige, éppen sokaság veszi körül. Ő fel-
megy a közeli hegyre és szólásra nyitja 
a száját. Ha belegondolunk abba, hogy 
Isten népe életében milyen szerepet ját-
szik a „hegy”, akkor arra jutunk, hogy 
Isten gyakran jelentette ki Önmagát vagy 
akaratát hegyen. A hegyen fontos dolgok 
történtek – csak egy párat említek: Isten 
a hegyen tette próbára Ábrahám hitét (1 
Móz 22); Mózes a hegyen kapta meg 
a Tízparancsolatot (2 Móz 19); Illést 

a hegyen szólítja meg Isten halk és 
szelíd hangon, miután elvonul a he-
gyeket és sziklákat tördelő szél, a 
földrengés és a tűz (1Kir 19); és végül 
a legfontosabb: Jézus a Golgota hegyén 
fejezte be a megváltás művét (Mt 26-28 
és a többi evangélium zárófejezetei). 
És nemcsak a hely különleges, hanem az 
is, hogy Isten Fia szólásra nyitja a száját. 
Az Ige azért emeli ezt ki külön, hogy 
jelezze: itt nagyon fontos beszéd várható. 

Amit Jézus éppen mondani készül, az 
nagy jelentőséggel bír, mert az ember 
egész életét meghatározhatja. 
Jézus a legelső mondatával az em-
beri élet legmélyebb lényegét állítja a 
szemünk elé: az ember boldogságát. 
Ha az ember boldog, akkor az életében 
minden rendben van. Hogy mi által jut 
el az ember ebbe a boldogság-állapotba, 
ezt foglalja össze Jézus a Hegyi beszéd 
elején.
Először is azt mondja, hogy „Boldogok 
a lelki szegények, mert övék a  mennyek

országa”.
Kivétel nélkül minden ember szeretne 
boldog lenni. Ha éppen nem vagyunk 
azok, akkor is van bennünk egy törekvés, 
hogy valahogyan azzá váljunk. Sokan 
a maguk erejéből szeretnék elérni ezt 
a boldogságot. Sok mindent kipróbál-
nak, ami által  a társaság középpontjává 
válnak, fontosnak érezhetik magukat, 
de ezek az emberek a látványos si-
ker ellenére nem ritkán magányosnak



érzik magukat.
Mások szeme előtt egy cél lebeg, ami 
majd elhozza a boldogságot. Meggyőzik 
magukat, hogy céljuk eléréséhez min-
den eszközt fel lehet használni. Nem 
kell nézni saját veszteségeinket, azt sem, 
hogy hogyan, hány emberen átgázolva 
jutunk el a boldogságot nyújtó célig. Ha 
elérem azt, amit kitűztem magam elé, 
egyszeriben boldoggá válok. Amikor 
pedig elér az ilyen ember a céljáig, csak 
örömmámor van benne – lám, ő egyedül 
milyen ügyes! De valahogy az öröm-
mámor mellett csalódás is van benne, 
mert nem érzi azt a boldogságot, amit 
betervezett. 
Amíg csak a pótlékot találom meg, ad-
dig nem lehetek boldog. Amíg csak a 
saját erőnkből megszervezett boldogság 
a miénk, valami mindig hiányozni fog. 
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a 
körülményei döntik el, hogy boldog-e 
vagy sem. Ez a fajta boldogság nagyon 
törékeny, nagyon instabil. Ha változnak a 
körülmények, nem biztos, hogy meg tu-
dom találni újra a helyem és lehet, hogy 
kibillenek az egyensúlyból és akkor oda 
a boldogságom. Oda az erőforrásom. El-
fogy az erőm és sötéten látom a helyze-
temet. Valami fontos, ami eddig volt, 
már nincs. Márpedig az ember akkor 
érzi magát boldognak, ha biztonságban 
érzi magát, ha biztosítottnak érzi magát. 
Egyensúlyban van önmagával. Ugya-
naz az ember, aki mindigis volt, de van 
benne valami plusz, valami többlet. Va-
lami kitölti őt. Szabó Magdától kérdez-
ték az egyik utolsó vele készült riport-
ban, hogy „Hogyan él most Ön, hogyan 
él Szabó Magda?” Azt válaszolta: „Ne-

hezen és boldogan. Világéletemben ne-
hezen éltem. De hát mit kezdenék én egy 
üres élettel?”
Kell valami, ami kitölti, vagy inkább 
betölti a mi életünket. A véges lény, 
az ember ezáltal befejezettnek, azaz 
tökéletesnek éli meg magát: ez a bol-
dogság.
Jézus a mai Igében továbbá azt mondja, 
hogy „boldogok a lelki szegények”. Ki-
csodák ezek a lelki szegények? Lukács-
nál csak annyi szerepel, hogy szegények. 
A szegénység garancia arra, hogy valaki 
a mennybe jut? Aki itt a földön gazdag, 
annak nincs helye a mennyben? 
Miért tartja fontosnak Máté, hogy  oda-
tegye, hogy boldogok a lelki szegények? 
Mit magyaráz ezzel? Más ez, mint az 
egyszerű szegénység? A lelki szegény 
azt jelenti, hogy sivár a lelke, nem 
kimunkált, vagy majdhogynem csökkent 
értelmi képességekkel rendelkezik? Ha 
ez így lenne, akkor ki lehetne írni a meny-
nyország kapujára, hogy „lelki sérültek 
és csökkent értelműek előnyben”.
Sokféle dolgot jelent a lelki szegénység. 
A görögben itt szereplő szó a legmé-
lyebb szociális rászorultságot jelzi. 
Az egyházatyák alázatként magyaráz-
ták. Jelent ez náluk olyanfajta alázatot, 
amikor képes vagyok elismerni, hogy 
bizonyos dolgokat mások nálamnál 
sokkal jobban tudnak, sokkal jobban 
ismernek. Jelenti azt is, hogy el tudom 
fogadni, hogy Isten másnak többet adott 
vagy ad mint nekem. Ettől Ő még szeret 
engem, de én valószínű ennyit tudok 
elviselni. És jelenti ez azt is, hogy ki-
mozdulok az énközpontúságomból. Az 
ember lelkének a közepén saját maga áll. 
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Amikor megtér, akkor önmaga helyett 
Krisztust állítja középpontba. Önmagá-
ban megszegényedik, hogy gazdag le-
hessen Krisztusban.
A sémita nyelvekben a szegény szónak 
van egy érdekes többletértelme. Nem-
csak azt jelöli, akinek nincs pénze, 
hanem azt is, aki elnyomott, szeren-
csétlen, valakitől függő, megalázott, 
nélkülöznie kell és meg van szabadítva 
a külső kötöttségektől.
Az ember szereti magát bebiztosítani. 
Szereti biztosítottnak tudni jelenjét, sőt 
jövőjét is. Gyűjtöget, ügyeskedik, töri a 
fejét, hogy hogyan juthatna minél több-
höz, mutatja hogy milyen ügyes, milyen 
hatalmas. Nem elég a minimum, kell a 
több, mert hátha jön valami baj, hátha 
jó lesz még valamire. Gondoljunk csak 
arra, amikor az Úr először adta Izráel 
népének a mannát. Szigorúan meghagy-
ta, hogy csak az aznapra valót gyűjtse 
mindenki és nem többet (2 Móz 16). 
Voltak, akik biztosítani akarták magu-
kat minden eshetőségre. De a manna 
másnapra megkukacosodott és meg-
büdösödött. Ezt a „mindennapi kenye-
ret” kérjük az Úri imában is (Mt 6,11). 
A holnapiról majd holnap kell gon-
doskodni.
Az ember rendelkezik, tervez. Úgy él, 
mintha saját élete felett ő lenne az úr. 
Berendezkedik hosszútávra. Odakötődik 
a saját dolgaihoz és ha valamit elveszít 
közülük vagy elveszik tőle, akkor  dü-
höng és követeli a jogát. Lukács nem 
hiába mondja, hogy „ahol a ti kincsetek 
van, ott lesz a ti szívetek is” (Lk 12,34).
A lelki szegény megértette, hogy üres 
kézzel jövünk a világra és üres kézzel 

távozunk innen. Abból, ami itt érték, 
semmit nem vihetünk magunkkal a más-
világra. Nevetséges gyűjtögetésünkkel 
pedig Jézus a mező liliomait és az ég 
madarait  állítja szembe (Mt 6,25-34). 
Ha Isten róluk gondoskodik, hogyne 
gondoskodna akkor mirólunk! Napról 
napra megtölti a mi üres kezünket.
Ahhoz, hogy az ember lelki szegénnyé 
legyen, le kell győznie önmagát. Le kell 
győznie ezt az állandó gyűjtögető ter-
mészetet és engednie kell, hogy  Isten  
gondoskodjon róla. Jézus már most 
ezeknek ígéri a mennyek országát. 
Aki önmagát megüresítette, szolga-
i formát vett fel (Fil 2,7), a való-
di szegénységet állítja elénk és hív 
minket arra, hogy kövessük Őt itt a 
földön és majd a mennyben. 
             Ámen
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„A boldogmondások Jézus 
boldogságelméletét 
alkotják, amelyek 

nem is annyira erkölcsi 
szabályok, inkább nyolc 

alapvető érzelmi 
megnyilvánulás 

gyűjteménye. Ugyanis, 
ha az ember ilyen 

lelkülettel viszonyul a 
környezetéhez, akkor 
valóban boldog lesz 

az élete, mivel 
megtalálta a lelki egészség 

aranyszabályát.”



Programajánló:

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Bodnár Noémi, Hlavács Pál.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@refnet.cz

Gyülekezeti
Alkalmak:

Habsburg Ottó az Európaparlament ülés-
termében rakosgatta papírjait. Feltűnt 
neki, hogy nagy csönd van körülötte. 
– A kollégái már mind a TV előtt ülnek 
– mondta titkára. –  ...osztrák-magyar 
focimeccs van. 
– Igazán? – csodálkozott a monarchia 
utolsó maradványa. – ...na és ki ellen 
játszunk?

Bibliaóra: Az istentiszteletet követően, 
kb. 17.00-tól.
Énekkari próbák: Szerda esténként 
18.00-tól, a Teológián (Černá 9, Prága 
1), az 5.emeleten vagy a kápolnában.

A gyülekezetben 
történt:
– Ft. Erdélyi Géza, Egy-
házunk püspöke április 
25-27-re  jelezte   gyüle-

kezetünk meglátogatását.
– A Kálvinista Szemle februári ki-
adásában megjelent egy újságcikk gyü-
lekezetünkről. A rövid cikk betekintést 
nyújt gyülekezetünk mindennapjaiba és 
rávilágít a gyülekezet státuszával kap-
csolatos problémákra is.
– A gyülekezet presbitériuma összeál-
lította a Szlovákiai Református Keresz-
tény Egyház Zsinati Tanácsának címzett 
levelét, melyben kérelmezi az egyház 
alkotmányának módosítását. A pres-
bitérium azt szeretné elérni, hogy az a-
nyaegyház  határozza meg a „missziós” 
gyülekezet fogalmát, jogosultságait, és 
szerepkörét az egyház gyülekezeteinek 
kötelékében. A Zsinati Tanács március 
8-án fog ülésezni.

A hét érdekessége:

Február 13, 18.00: 
„GYŐZELMES UTAK  

UGYANAZON 
VERESÉGHEZ” 

előadás a Közép-Európai rendszer-
váltásról a Prágai Magyar Kultúrális 
Központban (Rytířská 25-27, Prága 1) 

Istentiszteletek: 
Vasárnaponként 16.00-tól a gyülekezet 
Klimentská utcai gyülekezeti termében 
(Klimentská 18, Prága 1) vagy az „U 
Klimenta” templomban.

Anekdota:

Iráni kutatóknak kísérlettel sikerült bi-
zonyítaniuk a dohányzás halláskárosító 
hatását. A kutatók 206 dohányzó és 
206 nem dohányzó férfit választottak 
ki kutatásukhoz. Mindannyian ugyan-
annál a cégnél dolgoztak, hogy azonos 
legyen a rájuk ható zaj mértéke. 14 órás 
bizonyítottan zajmentes időszak után 
hallásvizsgálatokat végeztek náluk. 
Kiderült, hogy a dohányzók körében az 
1000 és 4000 Hz-en mért hallásküszöb a 
résztvevők 49,5 százalékában legalább 
30 decibellel tért el a normálistól, szem-
ben a nem dohányzók mindössze 11,2 
százalékával. (forrás: www.origo.hu)


