
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

“Boldogok, akik sírnak, mert ık megvigasztaltatnak.” 
(Máté 5,4) 

 
 Hegyi beszéd Jézus legismertebb, noha a legkevésbé megértett és fıleg a legkevésbé 
gyakorolt tanítása. Valóságos kiáltványa mindannak, amit valaha mondott és tanított. Ebben 
fogalmazza meg Urunk azt a keresztyén értékrendet, erkölcsi mércét, amelyet követıitıl 

megkíván. A mondások sorrendje nem véletlenszerő, hanem egymásba kapcsolódnak, “aranykötél 
köti össze ıket”, mondotta Aranyszájú Szent János. Jézus a nyolc boldogmondással nem a 
tanítványok különbözı csoportjára utal, melyek közül az egyikbe csak szelídek, irgalmasok, 
üldözöttek tartoznak, hanem egyetlen csoportról beszél, amelynek tagjai egyidejőleg szelídek és 
irgalmasok, lelki szegények és tiszta szívőek, sírók és éhezık. Ezekben Jézus saját eszményképét 
állítja Isten országának minden lakója elé.  
“Boldogok, akik sírnak…” - talán furcsálljuk, hogy Jézus boldogságígérete mennyire ellent-
mondásos és egyben kihívás is számunkra. Megdöbbenve kérdezzük: miként lehetnek boldogok a 
lelki szegények, a sírók, az igazságra éhezık, az elnyomott szelídek? Milyen lehet az a szomorúság, 
amelyet Krisztus áldott öröme vált majd fel? Ennek megértéséhez tudnunk kell azt, hogy Jézus egy 
teljesen más értelemben vett boldogságról beszél itt, mint amit mi szoktunk boldogságnak nevezni. 
Az Isten szerinti boldogság ugyanis nem függvénye a külsı körülményeknek, vagyis nemcsak 
akkor lehet boldog valaki, ha gondtalan az élete, ha vigadozva él, ha mindene megvan.  
Kik ezek a boldogok? Azok, akik bőneik felett szomorkodnak, akik a bőnbánat könnyeit hullatják. 
Szoktál-e sírni bőneid felett, bánkódsz-e, ha megszomorítottad Istent, ha nem szeretted İt teljes 
szívedbıl, és parancsolataihoz nem igazodtál? Fáj-e nekünk Isten iránt való engedetlenségünk, 
szomorkodunk-e azon, amiért Isten is szomorú, az emberiség erkölcsi romlásán, Istentıl való 
eltávolodásán? Hullottak-e a bőnbánat könnyei, amikor házastársunkat, felebarátunkat, 
gyermekünket, munkatársunkat bántottuk meg? Megkeseredtünk-e magunkban durvaságunk, 
türelmetlenségünk, békételenségünk, szeretetlenségünk miatt? 
Hiszen boldognak azt nevezi Urunk, akinek a bőnbánat könnyei leperegnek arcán, mivel ezután 
megkönnyebbül és fellélegzik. Sokkal jobb annak, aki elsiratja, kimondja bánatát, keservét, mint 
annak, aki magába zárja és nem jut el a vigasztalódásig. Aki képtelen leborulni, az ki fog borulni.  
Jézus is a részvét könnyeit hullatta Lázár sírjánál, szomorkodott és jajgatott Jeruzsálem lakossága 
felett, akik nem fogadták be és nem hittek tanításának (Mt23: 37-39).  
Aki bánkódik, meggyőlölve gonosz cselekedeteit, azt megvigasztalja az Úr, mert bőnbocsánatában 
részesíti. 
Igénkben az is benne van, hogy boldogok azok is, akik a szomorkodókat vigasztalni tudják. Van 
idejük meghallgatni, osztozni fájdalmukban, tudnak sírni a sírókkal. Korunk emberében kevés 
segítıkészséget tapasztalunk embertársai nyomorúságával, szükségleteivel szemben – még nekünk 
is milyen nehezünkre esik kórházba látogatni, árvaházba, aggmenházba, szenvedı emberekhez 
eljutni. Mindaddig nem ismerheted meg a valódi boldogságot, ameddig nem tanultad meg átérezni 
mások bajait, gondjait és szerencsétlenségét, és nem hordod azokat! 
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Voltál te már ilyen boldog? Akarsz-e ilyen boldogságot érezni, vagy talán ez a fajta boldogság nem 
kell? 
Minden vétkeit sirató és megbánó bőnös számára Urunk kész már most kimondani a feloldozás 
vigasztalását. Kívánom, hogy legyen részed ebben, és boldogan várd ama napot, amikor “Isten 
letöröl szemünkrıl minden könnyet”(Jel 21: 4). 

Korodi Csaba, Nagykend 
 
Hírek,  tudós í tások:  

• Zilahon a CE-közösség gyermekeibıl ének- és zenekar indult, Gáspár Attila irányításával. Az 
egybegyülekezett gyermekseregnek vasárnap délutánonként a zenei foglalkozás után a közösségbıl való 
vallásoktatók tartanak gyermek-istentiszteletet. Elsı sorozatként a Márk evangéliumával foglalkoznak.  

• Február 9.-én került sor a nagyváradi CE-házban a szokásos havonkénti csendesnapra. Berke Sándor 
tenkei lp. bevezetıje az 1Móz 50 alapján hangzott el, minekutána a bibliaórai megbeszélésen is az élet-halál 
feszültegérıl volt szó. Nagy öröm volt együtt lenni a mintegy 80 résztvevıvel, minden generáció és a Király-
hágómellék számos helységének képviselıjével. A következı találkozó dátuma és helye: Március 9, Tóti. 

• Február 13-19 között evangélizációs szolgálatot végzett a Marosvásárhely-Cserealji református 
egyházközségben Horváth Levente. Szolgálatainak központi üzenete a Krisztus keresztje volt. A népes, 350-
400 fınyi hallgatóság között sok fiatal volt minden este. Imádkozzunk, hogy az Isten beszéde megmaradjon 
sokakban. 

• A marosvásárhelyi Philotea klub kórust alapított. (Újabb vetemény az Isten kertjében: karphilo!) 
Megbízható hírforrások szerint már próbát is tartottak két ízben. 

• Február 17.-én, az Erdélyi Ref. Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetsége kerekasztal-megbeszélést 
rendezett, melynek témája “Egyház, megtérés, evangélizáció” volt. Meghívottak voltak az Egyházkerület, a 
Teológiai Intézet, a Lelkészértekezleti Szövetség, a “Zimányi-kör”, valamint a CE Szövetség. Szövetségünk 
képviselıi (Visky Péter, Szilágyi Sándor, ifj. Adorján Kálmán) a januárban megfogalmazott Állásfoglalást 
tartva szem elıtt, arra hivatkoztak, hogy - amint alapszabályunkban is áll (I.1.3.) - a református hitvallások, a 
Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás szerint gondolkozunk a felvetett kérdésekben: az egyházat az Ige 
hívja életre, az Ige szerinti egységben kell élnie; közösséggé az teszi, hogy az Ige által részesül és részesít a 
Krisztusban és javaiban; az Ige szerinti célja az örök élet – itt és odaát. A megtérés Krisztus kikerülhetetlen 
parancsa minden ember felé; melyben együtt szemléljük Isten munkáját (Fil2,13) és az ember felelısségét 
(Mk1,15); nem csupán erkölcsi (bizonyos bőnök elhagyása), hanem egzisztenciális (lét) kérdés, amennyiben 
a magunkban (igazságunk, vallásosságunk, cselekedeteink) vagy egyéb dolgokban való bizalmat felváltja a 
kizárólag Krisztusban való hit és bizalom. Az evangélizáció tekintetében is az Ige határoz: Krisztus parancsa 
(Lk24,47); tétje: a mennyország megnyílása vagy bezárulása (HK 83), amibıl következıen nem szolgálhat 
más (egyházpolitikai, statisztikai stb.) célokat. Ezekért nem közömbös az indulat (lélek) sem, amellyel, 
amely által e szolgálat történik. Ezek hallatán elhangzottak ilyen megjegyzések: “Nyitott kapukat 
döngetünk!”, “De hát ez az egyház álláspontja is!” Erre csak azt mondhattuk: Legalább kiderül, hogy a CE 
nem egy új evangéliummal rukkol elı, csak a régivel! Az igaz egység azért mégsem áll olyan könnyő helyen, 
mert valaki csak közbeszúrta, hogy “Azért nem éppen úgy van!” Úgy látszik, hogy a CE-vel egyetérteni nem 
is olyan kívánatos dolog még valakinek a saját hitvallásában sem. 
A megbeszélésnek folytatása is lesz március 3.-án. Dr. Kozma Zsolt professzor javaslatára a következı meg-
beszélések témája: Szentírás, krisztológia, ekkléziológia (egyházról szóló tanítás), gyakorlati keresztyén élet. 

• Február 27.-én Korodi Csaba nagykendi ref. lelkipásztor tart elıadást házasoknak a Philotea klubban, 
Demokratikus otthon, avagy: Ki az úr a házban? Az Úr az úr? címmel. 

• Az id. Szilágyi Sándor bizonyságtételét tartalmazó video-kazetta másolatai elıre láthatólag március 
végére készülnek el. Kérjük szíves türelmét a megrendelıknek! Megéri a várakozás: fényképekkel, több 
információval bıvített változatot kaphatnak kézhez. További megrendeléseket is fogadunk.  

• Köszönjük az iroda fenntartására küldött adományokat: N.N. (Szilágyság) 150.000 lej, Mezıpaniti CE-
közösség 200.000 lej, Marosvásárhelyi CE: 1.000.000 lej. Köszönet illesse azokat is, akik a Kis Tükörben 
közzétett felhívásra adományokat adtak a szolgálati lakás vásárlására felvett kölcsön törlesztésére. 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
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