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BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK 

Igeolvasás: Mt 18,21-35 
Alapige: Mt 5,8: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják az Istent. 

Kedves Testvérek! Az igehirdetést ma Schwartz Sándor 

történetével szeretném kezdeni, aki azáltal vált 

Magyarország szerte ismertté, hogy elsőként kapott 

hazánkban új szívet. Sándor súlyos és többszörös 

szívbetegséggel született, és 28 éves korára a szíve 

annyira tönkrement, hogy a fiatalember számára a 

szívátültetés jelentette az egyetlen esélyt a túlélésre. 

1992 január 3-án épp egy bankban járt. Akkor még nem 

voltak mobiltelefonok, így a csipogója szólalt meg, mert 

egy agysérülést szenvedett férfi szíve elérhetővé vált 

számára. Szabó Zoltán professzor 97 százalék esélyt 

adott a műtét sikerére, mielőtt a 128 perces beavatkozás során kiemelte betegéből a 3700 grammos, szinte már 

működésképtelen szívet, s beültette a helyére a kómában lévő, 24 éves fiatalember szívét. Két éve jelent meg 

a cikk, hogy Sándor az azóta eltelt 25 év alatt megnősült, s négy gyermeket felnevelve boldogan éli életét. 

A felolvasott igében Jézus a szívről beszél. A Biblia a szívet sokszor az értelem helyeként azonosítja, 

ahonnan jó és rossz gondolatok származnak, sőt innen származik az akarat is. Úgy kell, hogy gondoljuk a 

szívre, mint lényünk középpontjára, amely a terveink, tettekké vált gondolataink forrása. És nem mindegy, 

hogy ez a forrás tiszta vagy tisztátalan. A Példabeszédek könyvében azt olvassuk: Minden féltve őrzött dolognál 

jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (Péld 4,23) Őrizni kell tehát minden féltve őrzött dolognál, 

hogy tiszta legyen és az maradjon, mivel ez hordozza magában az élet lehetőségét. Mi az, amitől mégis 

beszennyezetté válik a szív? Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy a szívből származnak a gonosz 

gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkárom-

lások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. (Mt 15,19-20) Mert a szívben lévő gondolatokból  előbb tervek 

lesznek, és végül tettek. És ha ezek a gonosz gondolatok tettekké válnak, azok eredményezik az ember bűneit.  

Hogy még jobban megértsük, mit is jelent a szív tisztátalansága, hadd olvassak fel egy történetet: Az 

egyik reggelen az afrikai őserdő mélyén, Lambarénében istentiszteletre gyűltek össze Albert Schweitzer 

munkatársai és fekete bőrű betegei. (…) Éneklés után Albert Schweitzer kezébe vette a Bibliát és felolvasta 

Afrika szívében Jézusnak a Galileai-hegyen elhangzott szavait: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők  

meglátják az Istent”. Ennek alapján hangzott el  a következő különös, őserdei igehirdetés: Eljöttetek – kezdte 

a doktor –, hogy meggyógyuljatok. De én most Jézusról beszélek nektek, hogy ha hazamentek, ki-ki a maga 

falujába, elmondhassátok: mi már ismerjük Jézus Krisztust. Eddig olyan volt a szívetek, mint egy szemetes 

falu, amelyben több gonosz törzsfőnök is uralkodik egyszerre. Ezek a gonosz törzsfőnökök a ti gonosz 

gondolataitok a szívetek mélyén. Az egyik törzsfőnök azt parancsolja szívetekben: „Hazudjatok!” – és ti 

szemrebbenés nélkül hazudtok a parancsára. Azután a másik gonosz törzsfőnök veszi át a szót, és azt 

parancsolja nektek: „Legyetek módosak, módosabbak, mint a szomszéd kunyhó lakója! Ennek a legegyszerűbb 

módja, ha loptok!” És máris loptok. Majd egy harmadik törzsfőnök kezd beszélni a szívetekben, s azt 

parancsolja nektek: „Patvarkodjatok, verekedjetek!” – s máris egymásnak estek. No, van még néhány ilyen 

törzsfőnök a szívetek szemetes falujában. (…) De ne felejtsétek: a ti szívetek az a falu, ahol ezek a törzsfőnökök 

parancsolgatnak. Most kérdezek valamit és feleljetek! Boldog lehet-e az a falu (ország), amelynek gonosz 

törzsfőnöke van? Látom, azt bólogatjátok, hogy nem lehet.  

És lehet-e szívetek boldog, ha nem is egy, hanem több gonosz törzsfőnök parancsolgat benne? Az a 

szív, amely boldog, olyan békés és csöndes, mint a tó, amikor ragyog felette a nap és az ég kékje tükröződik 

benne. A boldogtalan szív pedig olyan, mint az Ogawe folyó, amikor a tornádó közeledik. Most megkérdezem: 

Boldog-e a szívetek? Ha egyenként hozzátok lépnék, és mindenkit külön-külön megkérdeznék, s őszintén 



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

felelnétek, tudom, azt mondanátok: Nem, doktor, ha a szívembe nézek, akkor csak azt mondhatom, nincs benne 

béke és nem boldog a szívem. Én pedig azt válaszolnám: Akármilyen színű is valakinek a bőre, boldogságot 

és békességet szeretne a szívében érezni, ebben biztos vagyok. Ez azonban csak egyféleképpen lehetséges. Új 

főnököt kell beengedni a szívetekbe. És akit én ajánlok: az Jézus Krisztus. Máris ott van a szívetek előtt. Ha 

kéritek, hogy lépjen be – belép. S ha beengeditek, a gonosz törzsfőnökök kisompolyognak onnan, mert nem 

mernek egy helyen lenni Jézussal, mert Jézus erősebb náluk. Szennyes, vaksi szívünket csak Jézus tisztítja meg 

egészen. Ha pedig Jézus lesz a szívetek Ura, akkor abban a jó Isten fog parancsolni. Mert ahová Jézus lép be, 

oda a jó Isten lép be. És akinek a szívében a jó Isten van, az boldog ember. 

Schweizer Albert nagyon tisztán megfogalmazza azt, hogy mit jelent a szív tisztátalansága. Azt jelenti, 

hogy a szívben különféle gonosz erők, – törzsfőnökök – kapnak helyet, és olyan gondolatokat, vágyakat adnak 

az embernek, amelyek végül bűnös tetteket szülnek. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akiknek szívük 

tiszta, ezt úgy is érthetjük, hogy boldogok, akiknek osztatlan szívük van. Akiknek a szíve kizárólag, egyedül 

csak Istené akar lenni. Amelyben egyedül az Úr Jézus uralkodik. És milyen az osztott szív? Járok gyülekezetbe, 

de közben lottószelvényt is veszek. Biztos, ami biztos, áldozva az Élő Istennek és Fortuna istennek is. 

Bocsánatot és irgalmat kérek és várok az Élő Istentől, de közben hódolok a Harag istenének is, mivel nem 

tudok megbocsátani, elengedni. Részt veszek az istentiszteleten, de közben lekopogom, ha jót mondok 

magamról, és lehet, hogy még a horoszkópot is elolvasom. És sorolhatnánk, milyen 

módon akar az ember osztott módon megfelelni az Élő Istennek, és a magukat istennek 

nevező, és jónak hazudó, de gonosz erőknek. 

Vajon milyen a mi szívünk? Az én szívem? A te szíved? Istentiszteletünk kez-

detén Dávid zsoltárát olvastam fel. Azt a zsoltárt, amelyet azt követően mondott el 

Istennek, hogy más feleségével paráználkodott, majd Betshabé férjét megölette a 

harcmezőn. És Dávid rádöbben, hogy milyen nagy bűnöket követett el, és így imádkozik: 

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Tiszta szívet teremts 

bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!  (Zsolt 51) Tudjunk mi is így 

imádkozni, s megtapasztalni Jézus ígéretének beteljesedését, tudván, hogy boldogok a 

tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Így legyen. Ámen. 

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

   
 Február 10-én az istentiszteleten                  (Fotók: AÁ.) 
 

2019. február: 

19. kedd 14.30 Éneklő kör 

20. szerda  14.30 Bibliaóra 

20. szerda  16.30-18 Cserkészet 

20. szerda  18.00 Női biblia kör (páros héten) 

21. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

21. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

21. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

22. péntek 16.30 Filmklub - Genezis c. film 

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

24. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

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

02.márc szombat 15-18 
Gyülekezeti farsang. Jelmezes maskarádé, játékos vetélkedő, 
szeretetvendégség.  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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