
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány: 
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!) 
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

• Beszámolók 

• Jövő heti ONLINE alkalmaink:  Szerda 1830: 

BESZÉLGETŐS BIBLIAÓRA (Google Meet)  

Péntek 1630 KONFIFI (Google Meet)  Péntek 

1800 ANCORA IFI (Google Meet)  Vasárnap 

1000:  ISTENTISZTELET  / gyerek-Istentisztelet 

(videó – YouTube-on / Google Meet)  Házi 

Biblia Körök  Hittanórák…  

• Adó 1%-hoz: Magyarországi Református Egyház: 

0066   Alapítványunk adatai a láblécben 

• Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 

• Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 

nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus úton, 

telefonon van mód – személyesen csak kivételes 

esetben és előre bejelentkezve. 

• A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten 

érhetők el (személyes találkozás csak nagyon 

indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  M T  5 , 1 - 1 2  

 
1 Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, 

odamentek hozzá tanítványai. 2 Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. * 4 

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5 Boldogok a 

szelídek, mert ők öröklik a földet. 6 Boldogok, akik éheznek és 

szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7 Boldogok az 

irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8 Boldogok a tiszta szívűek, 

mert ők meglátják Istent. 9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők 

Isten fiainak neveztetnek. 10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 

mert övék a mennyek országa. 11 Boldogok vagytok, ha énmiattam 

gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12 

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen 

így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.  
 

 

 

 

  A L A P I G E :  M T  5 , 3  
 

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. * 
 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: https://refkeresztur.hu 
   Bank: OTP 11784009-22222820          ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42           Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten   szabadnap: kedd  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten      szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva!  ügyintézés: (telefonon vagy neten!)   Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 

 

 

online ISTENTISZTELET, 2021. február 7. 

https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#2
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#6
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#7
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#10
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/5/
mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


Mennyire vagytok boldogok?… fontos, hogy mindig lássuk a 

nagyobb összefüggést: a hegyi beszédben (boldogmondásokban is), 

nem szabályok és morális erények sokaságát kell látnunk, hanem 

Jézust fedezhetjük fel benne. Annak az Istennek az evangéliuma ez, 

aki önmagát adja Jézus Krisztusban. Az Ő akarata az örök élet, 

ehhez pedig kulcsként önmagát adja. A hegyi beszéd tehát nem 

választható el Jézus Krisztustól! Arról a világról szól, ami Hozzá 

kapcsolódik, ami általa megismerhető, amiből ízelítőt kaphatunk 

már most. Isten országába hív meg bennünket Jézus: a 

boldogmondásokban arról tanítva, milyen az a boldogság, ami el 

nem vehető, ami körülményeinktől független! Így lesz ma szó a 

küszöbről, amin át mindez elérhető számunkra: Boldogok a lelki 

szegények, mert övék a mennyek országa! 
 

Kik azok a lelki szegények? Nem azok, akiknek kevés pénzük van 

(hiszen Jézus lelki és nem anyagi szegénységről beszél), és nem 

azok, akik értelmi fogyatékosok (A szellemi képességeknek semmi 

köze a lelki gazdagsághoz vagy szegénységhez!) A 

legegyszerűbben mégis úgy tudjuk megérteni Jézus kijelentését, ha 

az anyagi gazdagság felől közelítjük meg, ha a pénz adja az élet 

alapját. (… nagyon leegyszerűsített ábrázolása a skála két végének, 

a gyakorlatban nem lenne mindenkire igaz, de az állapottal járó 

alapvető hozzáállást mégis tükrözi számunkra.) 

Ki a gazdag ember? „Annyi pénz és vagyon fölötti rendelkezés, 

amely elegendő ahhoz, hogy birtokosa gond nélkül megvalósíthassa 

céljait és bőségesen kielégíthesse szükségleteit.” Vannak fokozatai, 

de mondhatjuk, ha valakinek nem kell nélkülöznie, komoly 

tartalékai vannak, nem kell háromszor átgondolnia, megvegyen-e 

valamit, amire vágyik, akkor az már gazdagnak mondható. Mivé 

teszi az embert? Könnyen magabiztossá és önelégültté. Nem kell 

félnie attól, milyen esemény következik be, mert van hová nyúlni. 

Nem szorul rá senki segítségére, mindent meg tud adni önmagának, 

családjának. Meg van győződve róla, hogy van helye a 

társadalomban, hiszen saját munkájával (vagy ravaszságával és 

ügyeskedésével) sikerült felhalmoznia vagyonát. Azt nem 

mondhatjuk, hogy a gazdagok ettől boldogok is, mert azok a 

dolgok, amelyek az ember életének tartalmat és örömöt adnak, 

pénzen nem megvehetők. Azonban a gazdag embereknek van 

egyfajta magabiztossága, tartása, gőgje mások felé, általánosságban 

az életben is. Nem véletlen, hogy a gazdagokon senki nem néz át.  

A skála másik végén a szegények állnak, akiknek nincsenek ilyen 

tartalékaik, nélkülöznek, nehezen tudják biztosítani a szükséges 

dolgokat a családnak, a céljaik nehezen vagy alig elérhetők. A 

szegény ember ellentéte a gazdagnak. Aki szegény, abban nincs 

ilyen magabiztosság és biztonságérzet. Kevesebbnek érzi magát 

másoknál, hiszen a legtöbben átnéznek rajta és a másoknak alapvető 

dolgok számára luxust jelentenek. Folyamatosan segítségre szorul, 

ha kér, ha nem. A szegénységgel együtt jár a folyamatos szorongás 

is: mi lesz, ha … mert segítség nélkül nem biztos, hogy megoldást 

talál a problémára. A szegény embert alázatra kényszeríti az élet. 

Ültessük át mindezt lelki értelembe, akkor rajzolódik ki előttünk, 

hogy kik is a lelki szegénye! A lelki szegénységben levők lelkileg 

nélkülöznek. Hiány van a lelkükben, nincs meg az elég. Nincs lelki 

magabiztosságuk, lelki gőgjük, sőt sokszor félelmekkel küzdenek, 

de küzdenek! Nem keményedtek bele a harcba, nem lettek sem 

közömbösek, sem cinikusok. Nem tudják betölteni a lelki 

szükségeiket, a lelki céljaikat sem tudják elérni. Könnyen 

gondolhatnánk, hogy az, aki így van, depressziós vagy szorongó, 

rettenetesen magányos vagy kiállhatatlan természetű ember, akitől 

mindenki elfordul. A lelki szegénység azonban nem érzelmi hiányra 

vonatkozik! Hanem valami egészen másra.  

Hová húznánk meg a határvonalat a lelki értelemben vett eléghez? 

Nagy családhoz? Békességhez? Naponta megélt örömökhöz? 

Kiegyensúlyozottsághoz? Elért célokhoz? Megelégedettséghez? 

Még mindig lehet lelkileg szegény az is, akinek mindez megvan. 

Amit az élet és a világ adhat nekünk, vagy amit mi adhatunk 

magunknak, kevés ahhoz a bizonyos eléghez. A legboldogabb, 

legkiegyensúlyozottabb, legelégedettebb ember is lehet végtelenül 

szegény lelki értelemben. Mert van vmi, ami nélkül mindezek 

hiábavalók: ez a valami pedig a lelki tisztaság, a szentség.    A 

bűneset óta, amikor az ember elfordult Istentől, mindannyian úgy 

érkezünk ebbe a világba, hogy hiányt szenvedünk a tisztaságban. 

Ezzel nincs mindenki tisztában, mert mi emberek fantasztikus 

módon tudjuk csitítgatni a lelkiismeretünket. Azonban 

legeslegkésőbb Jézus Krisztus második eljövetelekor problémává 

válik majd ez a hiány minden egyes ember számára, hiszen az 

Istennel való közösségbe csak és kizárólag a tökéletesen tiszta, 

bűntelen és szent ember léphet be. Ebből kifolyólag pedig az örök 

élet és a mennyei haza is csak azokra vár, akik ilyen értelemben 

tökéletesek.   Mi az elég lelki értelemben? Nem a látható világban, 

hanem a láthatatlanban kell keresnünk a választ. Lelki értelemben 

vett elég ott húzódik, ahol valaki Isten szemében tökéletes lesz. 

Akinek van bűne, hibája, akinek nincs tisztasága és szentsége az 

lelki szegény. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy egyedül az igaz ember 

mondhatja el magáról, hogy ő lelkileg nem szegény. (Bibliai 

értelemben az igaz nem a hamis ellentétét jelenti, hanem a 

tökéletesen bűntelent.) Ezen a ponton láthatjuk: bizony 

mindannyian lelki szegények vagyunk. Anyagi javaktól, életúttól, 

családtól, lelkiállapottól és minden mástól függetlenül bizony 

rászorulók vagyunk mindannyian. Bármit teszünk, nem vagyunk 

képesek elérni a legfőbb célt, a legnagyobb álmot, betölteni a saját 

szükségeinket. Sőt! Nem tudja ezt megtenni egy szülő, házastárs, 

gyerek, testvér, barát és lelkész sem.  

Az ige alapján látjuk, hogy Isten ezt nagyon pontosan és tisztán 

tudja rólunk, hiszen ő maga a mérce ebben. Amikor mások életéről 

van szó, akkor általában mi magunk is egyértelműen látjuk, hol 

vannak a hibák, hiányok, bűnök, bukások. A kérdés azonban az, 

hogy a saját életünkben látjuk-e ezeket? … felismerjük-e milyen 

nagy nélkülözésben élünk? Ne felejtsük el, hogy nem akármilyen 

szegényekről beszél Jézus, hanem olyanokról, akiknek tényleg 

semmi kézzelfogható dolguk sincs a világon. Olyan hiány van a 

lelkünkben, amely magát az életet teszi lehetetlenné! Jézus 

kijelentésének titka azok előtt lehet csak láthatóvá, akik mindennek 

tudatában vannak. Hányan és hányan nem látják ezt?! Sőt nem 

akarják látni, tabuként kezelik. Nem beszélek róla, akkor nincs is!    

Az óriási kérdés: felismerjük-e ezt a mély lelki szegénységünket? 

Merünk-e szembenézni ezzel a lelki állapottal? Vagy önkéntelenül, 

vagy akár tudatosan is tagadjuk a létezését… El merünk jutni a 

nullpontra?  

A lelki szegénység, amiről Jézus beszél egyfajta lelkiállapot. A lelki 

szegény ember tudja magáról, hogy bár Isten előtt semmije sincs, de 

Istentől várja, hogy megadja neki azt, amire olyan nagy szüksége 

van. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, 

mert övék a mennyek országa, akkor tulajdonképpen azt fogalmazza 

meg, hogy boldog ember az, aki tudatában van a nagy szükségének 

és Istentől várja a segítséget, mert Isten betölti ezt a szükséget, 

méghozzá teljes egészében. A lelki szegény boldog, mert nincs 

benne gőg és hamis magabiztosság az Isten felé. Boldog, mert 

felismeri, hogy Istennek van hatalma arra, hogy segítsen rajta. 

Boldog, mert meglátja, hogy Jézus Krisztus halálában és 

feltámadásában az Atya már mindent megadott, ami a lelki élethez 

szükséges. Boldog, mert tudja, hogy Jézus áldozata révén 

megtisztult minden bűnéből és övé a mennyek országa. Boldog, 

mert tudja, hogy függetlenül attól, mije van vagy mije nincs ebben a 

világban, a mennyei Atya Krisztusban mindent neki ajándékozott. 

Boldog, mert tudja, hogy bármi is éri ezen a földön, ajándékba kapta 

az örökké tartó örömöt és boldogságot. Ez a boldogság el nem 

veszthető, mert a kiszolgáltatottságunk Isten előtt sohasem szűnik 

meg, azonban Ő az egyetlen a világon, aki soha meg nem gondolná 

magát velünk kapcsolatban, aki soha vissza nem élne ezzel a 

kiszolgáltatottsággal. Ezért lehet az élet alaphangjává a Krisztusban 

felfedezett boldogság! Ez a mondat a hegyi beszéd nyitánya, mert 

ez mindenki számára igaz lehet. A lelki szegénység állapota 

gyakorlatilag egyfajta kiindulópont a tanítványság útján. Ha valaki 

szeretne a tanítványság útján járni, ha szeretné az Istennel való 

közösségben élni az életét, annak innen indul minden. A hit útjára 

csak az tud rálépni, aki hátrahagy minden önmagával kapcsolatos 

illúziót és elképzelést, felismeri saját lelki szegénységét, majd mint 

egy koldus, könyörög Istenhez, hogy töltse be szükségeit. Nem 

önostorozást jelent ez, hanem azt, hogy fel kell ismernünk, legalább 

olyan nagy szükségünk van Istenre, mint a levegőre, a vízre és a 

testi táplálékra – napról napra, pillanatról pillanatra, szüntelenül. 
 

Hívlak ma titeket arra, hogy nézzünk az ige tükrébe, s ha valóban 

szeretnénk boldogok lenni, akkor tegyünk féle minden dacot, 

álarcot, gyermeki bujdosást, hiúságot, hamis magabiztosságot, ne 

takargassuk a hiányunkat, váljunk koldussá Isten előtt. Adjuk meg 

magunkat Isten életet formáló szeretetének és kérjük Őt, hogy töltse 

be minden lelki szükségünket.  

Ámen      jani lívia 


