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BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK 

Igeolvasás: Lk 18,9-14 
Alapige: Mt 5,3 Boldogok a lelki szegények, mert 

övék a mennyek országa.  

Kedves Testvérek! Elérkezett ebben az évben is 

advent első vasárnapja. A várakozás ideje az 

Adventus Dominira – az Úr érkezésére. S mai 

vasárnapunkon a Hegyi Beszéd 8 boldogságmondása 

közül az elsőt olvastam fel, amelyben egy paradoxon 

áll előttünk: Boldogok a lelki szegények. Miért 

paradoxon ez? Azért, mert ezt hallva a józan ész kiabál: A szegénység, legyen az fizikai, érzelmi vagy lelki, 

nem lehet a boldogság forrása. Ez ellentmondás. Hogyan is kell tehát értelmeznünk az Úr Jézus szavait? 

Először is látnunk kell azt, hogy a magyar Bibliánkban boldognak fordított szó a görög makáriosz, aminek a 

jelentése áldott. Nem a megelégedettséget, személyes örömérzést vagy a jókedvet jelenti, hanem azt az 

életmódot jelöli meg, amelyen Isten áldása megnyugszik. Talán helyesebb, ha ennek megfelelően a 

következőképpen így fordítjuk Jézus első boldogmondását: Áldottak a lelki szegények. 

                
    Nov. 25-én délelőtt énektanítás és szeretetvendégség, délután zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral (Fotók: AÁ.) 

S feltehetjük a  kérdést, hogy miért van áldás a lelki szegénységen? Ahhoz, hogy ezt megértsük, először 

arról kell beszélnünk, hogy Jézus e kijelentésével korának egyik tévelygése ellen beszél. A farizeusok és 

írástudók ugyanis úgy gondolták, hogy ők lelkiekben gazdagok. Istentiszteletünk kezdetén a farizeus és 

vámszedő imádságáról szóló példázatot olvastam fel, amely így kezdődik: Némely elbizakodott embernek, aki 

igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, [Jézus] ezt a példázatot mondta… S a folytatásban Jézus 

beszél arról, hogy a farizeus így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a 

többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok 

mindenből, amit szerzek. (Lk 18,11-12) Betartom a 

törvényeket,böjtölök, tizedet adok, teljesítek, nem úgy 

mint a többi ember, mint például ez a bűnös vámszedő is 

itt. Lelkiekben én aztán mennyivel különb és gazdagabb 

vagyok. Ez az imádság tulajdonképpen arról szól, hogy a 

farizeus emlékezteti Istent, el ne felejtse az ő érdemeit. Ez 

az önmagát lelkiekben gazdagnak tartó hozzáállása: Én 

adom a magam részét Uram, megtartom törvényeket, 

imádkozom akkor, amikor olyan sokan nem teszik ezt, 

részt veszek az istentiszteleteken, aktív módon gyakorlom 

a vallásomat, és cserébe ezért nekem mintegy üzleti 

alapon jár az üdvösség, és a Te ajándékaid Uram. 
 



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

Jézus ezellen a téves gondolkodás ellen azonban ezt mondja: Áldottak a lelki szegények! De kik is 

tulajdonképpen azok a lelki szegények, akikről Jézus beszél? Ilyen lelki szegény például ez a vámszedő. Mit 

olvasunk róla? A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: 

Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. (Lk 18,13) Bűnösnek látja magát. Nincs semmi, amit fel tudnék hozni 

mentségemül. Nem is érdemlek Tőled semmit, de ennek ellenére is kérlek: Légy irgalmas nekem, bűnösnek, 

könyörülj rajtam. S Jézus így fejezi be a példázatot: Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint 

amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. (Lk 

18,14) 

Jézus e példázatával rávilágít arra, hogy a farizeus hiába magasztalja fel magát, hiába hozza Isten elé a saját 

érdemeit, attól még ő lelkiekben ugyanúgy szegény marad, mint a vámszedő. Hiszen Istent nem lehet lefizetni. 

Senki sem tud felmutatni olyan érdemet, lelki értéket önmagából, amivel ki tudná váltani magát a múlt bűneinek 

kárhoztató ítélete alól. A római levélben azt olvassuk, hogy nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az 

Isten dicsőségének. (Rm 3,22b-23) A Jelenések könyvében pedig azt üzeni az Úr a laodiceabeli gyülekezetnek:… 

ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a 

nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. (Jel 3,17) 

Minden emberre érvényes tehát a megállapítás: ha gazdagnak hiszi magát vagy sem: nincs különbség: mindenki 

vétkezett. Az önmaga érdeme által mindenki a lelki szegénység állapotában van. S aki mást is állít magáról, az vak. 

Jézus nélkül pedig ebben a vak és szegény állapotban is maradunk. 

 Jézus azt mondja: Boldogok a lelki szegények! Mindazok, akiknek a szeméről leesik a lelki hályog, s 

meglátják lelki szegénységüket. Azt, hogy Jézus nélkül akármilyen érdemekkel is, a romlás, a pusztulás, a kárhozat 

felé tart az életük. De feltehetjük azt a kérdést is, hogy akkor ez lenne a cél, megmaradni lelki szegénynek? Hiszen 

az Úr üzenete ugyanannak a laodiceabeli gyülekezetnek így szól: Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított 

aranyat, hogy meggazdagodj! (Jel 3,18) Jézus azt szeretné, hogy lelkiekben meggazdagodjunk, s egyre gazdagabbá 

váljunk. Hiszen Ő ezért is jött el a földre: Pál így ír erről: Gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő 

szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,9) De ez a meggazdagodás egyedül úgy lehetséges, ha rádöbbenünk 

a Jézus nélküli lelki szegénységünkre. Arra, hogy nincs semmink, amivel Istent lefizethetnénk. A váltságot csak 

Jézus tudta lefizetni helyettünk, mivel Ő teljesen bűntelen életet élt, és így ajánlotta fel magát helyettünk. Ahogy 

Péter írja: nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló 

életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. (1Pt 1,18-19) 

Miért áldott és boldog a lelkileg szegény ember? Azért, mert tudja, ő maga szegény, és ezért mindent Istentől 

vár. Ezért tud fejlődni, s így a folyamatos lelki növekedés és a krisztusi természetre való átalakulás jellemző az 

életére, a lelki gyümölcsök kialakulása és beérése, amely által egyre inkább halad előre az Isten általi lelki gazdagság 

elnyerése útján, amelynek koronája az örök élet és üdvösség. Hiszen Jézus azt ígéri a lelki szegényeknek, hogy övék 

a mennyek országa. Advent első vasárnapján is így várjuk az Úr érkezését, az Ő életünkben, szívünkben való 

jelenlétét, elfogadva kegyelmét és szeretetét. Tudva azt, hogy ugyan nincs érdemünk, de egyedül Jézus éreméért 

miénk a menny.  Ámen. 

------------------------------------ Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész---------------------------------- 
2018. december: 

04. kedd 17.00 Jordániából jöttem címmel képes beszámoló a jordániai tanulmányútról 

05. szerda  14.30 Bibliaóra 

06. csütörtök 10.00 Babamama klub 

06. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

08. szombat 9-12 Tűzománc tanfolyam 

08. szombat 16.00 Adventi kézműves délután. Ajtókopogtató és adventi koszorú készítés. 

09. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

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

a meghívott Mikulás köszönti. 

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

16. vasárnap 10.00 
Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet. Az istentisztelet 

végén s a Tűzzománc kiállítás megnyitójára kerül sor. 

16. vasárnap 17.00 Adventi zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

- 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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