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HEGYI BESZÉD SOROZAT - BEVEZETÉS 

Igeolvasás: Mt 5,1-13 
Alapige: Mt 5,1-3 Amikor meglátta a sokaságot, 

felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá 

tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 

"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek 

országa.” 

Kedves Testvérek! Az elkövetkező istentiszteleteken a 

Hegyi Beszédről szeretnék prédikálni, ezért ma ennek 

bevezetéseképpen annak első két versét olvastam fel. 

Jézusról azt olvassuk, hogy úgy tanította az embereket, 

mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mt 7,29) Erővel és hatalommal beszélt, ezért tömegek 

követték őt, hogy hallját tanítását. A felolvasott két versből megtudjuk, hogy amikor Jézus meglátta a 

sokaságot, a tömeget, tanítani kezdte őket. És úgy gondolom, hogy az Ő tanításai akkor és ott nagyon idegenül 

hatottak. Hiszen abban a korban nem volt erény, ha valaki pl. alázatos volt. Lehet, hogy feltették a kérdést az 

emberek, hogy miként beszélhet arról Jézus, hogy legyek alázatos, és hogy akkor leszek naggyá, ha másokat 

szolgálok. Izráel római fennhatóság alatt élt, s az emberek nap mint nap a bőrükön tapasztalták meg, hogy az 

a nagy, aki erős, és elveszi azt, ami a másé. És ha valaki elfogadta Jézus erkölcsi tanításait, az csak úgy valósult 

meg, ha követni kezdte Jézust, és Jézus követőjévé lett. Ma ezzel szemben azt látjuk, hogy a zsidó-keresztyén 

alapokra épülő kultúránkban sokan vannak, akik tisztelik Jézus erkölcsi tanításait, de Jézus nélkül teszik ezt. 

        
Nov. 18-án nyitottuk meg Buka László és Papp Tibor Közösen című kiállítását (Fotók: AÁ.), nov 11-én gyermek istentiszt. 

De hadd mondjam el, hogy Jézus tanításait nem lehet elválasztani Jézustól. A szerdai bibliaórán 

beszéltünk arról, hogy Jézus, megkeresztelkedése és pusztai megkísértése után elkezdte hirdetni: „Térjetek 

meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Mt 4,17) Mit jelent ez? Miért és hogyan történt ez? Úgy, hogy 

Jézussal a menny jött a földre, a mennynek is nem csupán egy darabja, hanem a fókusza, a középpontja. Jézus 

maga hozta el a mennyet a földre. És aztán arról is beszélgetünk, hogy hol van a menny? S én elmondtam, 

hogy a Bibliából megtudjuk a mennyről, hogy az egy hely. Jézus is azt mondja a mennybemenetelekor, hogy 

az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így 

volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy 

elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha 

majd elmentem, és helyet készítettem nektek, 

ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, 

hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. (Mt 14,2-

3) A menny tehát egy hely, amely minden 

képzeletünket felül múlja. Pál apostol így ír erről: 

Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember 

szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az 

őt szeretőknek. (1Kor 2,9) Ugyanakkor 

elhangzott olyan vélemény is a bibliaórán, hogy a 

menny az bennünk van. És ez is igaz.  



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

Mert Jézus eljövetelével elközelített a mennyek országa. Közénk jött a menny. Maga Jézus hozta el a 

mennyet. És ahol Őt befogadják ma is, ott kiárad a menny emberi életek által egy családban, egy közösségben. 

Mindenhol, ahol Jézus akarata érvényesül. Mert ahol engednek az Ő szavának, ott Isten országának egy szelete 

már a földön megvalósul. 

A menny tehát Jézus személyében közénk jött, és így a menny a szívünkben is lehet. Joó Sándor úgy 

fogalmazta ezt meg: A mennynek előbb bennetek kell lennie, mielőtt ti lennétek a mennyben. Jézus nemcsak 

azért jött e földre, hogy emberi életeket vigyen a mennybe, hanem azért is, hogy a mennyet vigye bele emberek 

életébe. Jézus az egyetlen valaki ezen a földön, Aki a mennyből való, az Isten békéjének, derűjének, örömének 

és boldogságának a világából. Ahol Ő jelen van, ott az Isten derűjének, békéjének, örömének, boldogságának 

a mennyei légköre van. Ezért jött Jézus, és ezért tanította az embereket,  és e tanításoktól Jézust nem lehetett 

akkor sem és ma sem elválasztani. Mert ha nélküle akarjuk megvalósítani pl. azt, amit mondott, hogy 

szeressétek ellenségeiteket, vagy pl., hogy ne aggodalmaskodjatok, akkor értelmetlenné és teljesíthetetlen 

törvénnyé válnak a Hegyi Beszéd szavai. 

 Jézus arról tanít itt, ami ma is a legaktuálisabb. Nem beszélve arról, hogy mivel kezdi tanítását. Mert 

először a boldogságról beszél. És olyan megindító látni ebből is azt, hogy Istennek fontos a mi boldogságunk. 

Hiszen mindenki a boldogságot keresi. És Jézus ebben is eligazít. Mert neki fontos az, hogy mi boldogok 

legyünk. Pál apostol azt írja Timóteusnak az első levelében: Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló 

evangélium.  (1Tim 1,11) Isten boldog, és a boldog Isten azt szeretné, hogy mi magunk is azok legyünk. A 16. 

zsoltárban azt írja a zsoltáríró, hogy teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. (Zsolt 16,11) 

Ki az közülünk, aki ne szeretne boldog lenni? Aki ne vágyna a teljes örömre, az örökké tartó gyönyörűségre. 

Mindenki vágyik erre. És Jézus a Hegyi Beszédben erről is beszél, hogy kik a boldogok, hogyan lehetünk 

boldogokká. Az értéktelenről, a valódi boldogságot jelentő örökké tartó értékre szeretné ma is a figyelmünket, 

a vágyainkat terelni. És az elkövetkező alkalmakon, ha Isten segít és éltet, többek között a Hegyi Beszéd 

nyomán erről szeretnék majd beszélni. Hogy mi a titka a boldog Isten szerinti boldogságnak. 

 Legyen fontos számunkra az, hogy Jézus által a menny jött közénk, hogy befogadva Őt, miénk legyen 

már itt e földön Isten derűjének, boldogságának mennyei légköre és előíze. Így legyen. Ámen. 

 

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

2018. november-december: 

25. vasárnap 17.00 
Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Az istentiszteleten Papp Tibor és 

Papp Tiborné lelkipásztor házaspár szolgál Mezőberényből. 

28. szerda  14.30 Bibliaóra 

28. szerda  17.30 Női bibliakör 

29. csütörtök 10.00 Babamama klub 

29. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

Dec 1. szombat 9-12 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, festék) és 

kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda néni 

vezeti.  

Dec 2. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Dec 2. vasárnap 10.00 

Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. A hirdetések után 

Látható az Isten címmel Wass Albert emlékműsor Erdélyi Márta, Andics 

Árpád, Farkas Valéria és Vozárik Péter közreműködésével. 

Dec 2. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Dec 4. kedd 17.00 Jordániából jöttem címmel képes beszámoló a jordániai tanulmányútról. 
Dec 8. szombat 16.00 Adventi kézműves délután. Ajtókopogtató és adventi koszorú készítés. 

Dec 9. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet, ahol a gyermekeket a 

meghívott Mikulás köszönti. 

Dec 16.  vasárnap 10.00 Istentisztelet, majd a 43. Főnix cserkészcsapat betlehemes játéka 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben 

az évben is meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. 

Tartós élelmiszert gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel 

lehessen használni. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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