
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” 

(Máté 5,3) 

 
 
 

ézus tanít, prédikál és gyógyít. Ennek a három tevékenységnek az lesz az eredménye, hogy 
a híre elterjed még a szomszédos Szíriában is, és nagy sokaság követi İt. Nem messze a 
Genezáret tó partjától, ahol ma egy nyolcszögő kápolna jelzi a helyszínt, mondotta el Jézus 

a Bibliában feljegyzett legtömörebb tanításait.  A boldogmondásokban Jézus azt mondja el, 
hogy milyenné válhat az ember a Vele való közösségben. Mindenkiben ott van a vágy egy igazi 
boldogság, egy másfajta élet után. Az ember, akinek a paradicsomban volt az otthona, sohasem 
lehet tökéletesen boldog ebben a világban. Jézus azzal, hogy tanítványaivá akar tenni, nekünk 
akarja adni az elérhetetlent. Aki megtalálja İt, az tud azonosulni ezekkel a furcsa 
"boldogmondásokkal " is. 
Jézus amikor "lelki szegényekrıl" beszél, akkor az Ószövetségre gondol. Kezdetben a 
„szegény" szó a testiekben szőkölködı, nélkülözı embert jelentette. Késıbb a szó már lelki 
vonatkozást kap. A boldogmondásban Jézus már ilyen értelemben használja. Az İ 
személyében teljesedett be az Ésaiás próféciája, "hogy a szegényeknek örömet hirdet".(61,1) 
Isten „az alázatos szívővel" akar lakni.  Ezért lesz boldog a lelki szegény, az, akinek semmije 
sincs, aki rádöbben arra, hogy nincs valami olyannak a birtokában, ami Isten elıtt értékessé 
tehetné. Az igazi szegény az, aki fájdalmasan érzékeli szegénységét. Annak is tudatában van, 
hogy Isten elıtt tisztátalan és romlott. Ha Elıtte kell megállni, nincs semmi, amit 
felmutathatna. Aki üres kézzel jön, annak kínálja fel Jézus ezt a boldogságot; aki így tud 
imádkozni „Isten, légy irgalmas nekem, bőnösnek"! (Lk 18,13) 
Jézus nem a testiképpen szegényeket mondja boldogoknak. Téves lenne azt is gondolni, hogy a 
vagyonról való lemondás által lehet eljutni a boldogsághoz. Ugyancsak helytelen arra a 
következtetésre jutni, hogy a Lélek ajándékaiban szegények lennének boldogok. 
Isten országában a megüresedés megelızi a megtöltetést, a szegénység a gazdagságot. Aki 
nyomorult bőnösként áll Isten elé, az a lelki szegény. İk kapják a nagy ajándékot, a mennyek 
országát. Ehhez az országhoz való tartozás érvényes a jelenre és a jövıre nézve is. A mennyek 
országa az a terület, ahol mennyei légkör uralkodik. Isten határozza meg ezt a légkört, az İ 
rendje valósul meg ott. Isten országába való bemenetelünknek mindmáig az az elıfeltétele, 
hogy belássuk lelki szegénységünket.  
Áldjuk Jézust azért, hogy minket, lelki szegényeket elvezetett ehhez a csodálatos ajándékhoz. 

Lırincz János, Marosvásárhely 
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H í r e k ,  t u d ó s í t á s o k :  

• Folyó hó 10.-én tartotta szövetségünk rendkívüli választmányi győlését, melyen 
megfogalmazta és elfogadta Állásfoglalását az evangélizáció és módszere kérdésében. 
Minden helyi közösségnek eljuttatjuk. Szeretettek kérjük, hogy az alkalmakon olvassák el, 
beszéljék meg. Örülnénk, ha visszajelzéseket kapnánk erre nézve. Hasonló, fontos kérdésekrıl 
tervünkben van havonkénti rendszerességgel megbeszéléseket folytatni.  

• Örömmel üdvözöljük a zilahi atyafiak kezdeményezését: minden szombaton 6 órai 
kezdettel ifjúsági együttlétet tartanak, ahol a Korinthusi levelet tanulmányozzák. 

• Istenben megbékélten hazaköltözött december közepén Kis Kasza Sándorné, Ilonka néni, 
szövetségünk Szérben élt tagja. Urunk vigasztalása legyen családja tagjaival.  

• A marosvásárhelyi közösség 20 tagja a következı rend szerint végez szolgálatot vidéki 
atyafiak között:  
a hónap elsı hetében vasárnap: Backamadaras, Haraszkerék, Fintaháza, Szentmiklós, 
csütörtökön Somosd; 
második héten vasárnap: Székelyudvarhely, Parajd, Kibéd, Fintaháza, Szentmiklós, szombat 
Mezıbodon, valamint negyedévente egyszer kedden Széken és Szamosújváron; 
harmadik héten vasárnap: Mezıfele, Mezıcsávás, Szabéd, Karácsonyfalva, Fintaháza, 
Szentmiklós, Kisteremi, kedden Marosszentkirály és Mezıpanit; 
negyedik héten vasárnap: Erdıszentgyörgy, Galambod, Csejd, Nagykend, Kisgörgény, 
Szentkirályi völgy, Fintaháza, Szentmiklós, szerdán: Nagyernye, Sáromberke, Nyárádtı, 
csütörtökön: Mezımadaras, Bergenye, szombaton: Szolokma.  
Hordozzuk imádságainkban ezt  a szolgálatot!  

• Szilágyszentkirályi testvéreink írják: Köszönjük ezúttal is a Röpce lapokat, melyeket a 

szoros testvéri kapcsolat eszközeinek tekintünk, és örömmel olvassuk testvéreink 

bizonyságtételeit. Habár önmagunkat elzárva akarnánk élni, e lapok újra és újra felébresztik 

bennünk a szövetséghez tartozásunkat… Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ismerısöket vagy 

ismeretleneket, mindazokat, akik fáradnak e misszió szolgálatában. Módi Sándor és Zsuzsika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7 3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


