
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Boldog irgalmasok 
“Boldogok az irgalmasok, mert ık irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ık 

az Istent meglátják.” (Mt 5,7.8.) 
 

gy tőnik, hogy kölcsönösség áll fenn a boldogmondásoknál. Nem mint két sín, egymástól idegenül 
haladva, csak a végtelenben, az Isten-látásban találkoznak, hanem éppen a mőködésben egymásra hatnak, 
egymáshoz viszonyulnak, egyik a másikat felerısíti, mint ahogyan a hullámok felerısítik egymást, 

amennyiben azonos fázisban találkoznak egymással. Csodálatos dolog, amikor ténylegesen a hegyi beszéd 
értelmében élhetjük le életünket. Az Úr adná, hogy így legyen. Mivel ezek a versek a koncentrátumát jelentik a 
hegyi beszédnek, mert eljutnak az Isten-látáshoz, vegyük elıbb sorra az elıforduló fogalmakat.  
Az irgalmasság. Az általános szemléletben az irgalmasság a sajnálatot tételezi fel. Úgy lehetek irgalmas, hogy 
bennem a sajnálat érzülete él, valamilyen helyzettel, vagy személlyel kapcsolatban. A sajnálat pedig mindig 
egy bizonyos károsodással függ össze. A bekövetkezett károsodás, amellyel szembesülök, amely nem az 
enyém, hanem valakié, valamié, fájdalmat szül bennem. Ez a károsodás lehet bárkivel, bármivel kapcsolatos, 
tehát dologi, fizikai valóságra vonatkozó is. Ma különösen sokat beszélünk errıl: pl. fáj nekem az atmoszféra, 
mert ózonlyuk van rajta, fáj nekem egy kitört facsemete, mert valaki részegen derékba törte. Világunkat egyre 
inkább a károsodások halmaza jellemzi. A károsodás, a kárvallás mindig azzal függ össze, hogy valami teljesen 
elvész, vagy részben semmisül meg. Ez a valami ahhoz a dologhoz, vagy ahhoz a személyhez vonatkoztatva 
megillette azt. Ez az értéknek a problémája: amikor valami, vagy valaki megillet valakit, az csodálatos módon 
értéket jelent. Megillet engem az élet, tehát azt senki nem vehetné el tılem, és ez ezért érték számomra. 
Megillet a becsület, azért ez érték számomra, számodra. Ha valaki durván rágalommal belégázol, az egy 
károsodás. A károsultság valakire nézve mindig sérültséget jelent. A sajnálat pedig azt jelenti, hogy a károsult 
sérültségéhez viszonyítottan én magam is sérült vagyok. Ez egy döbbenetes valóság. Valakinek a sérültségéhez 
társul szegıdhetem úgy, hogy én magam is érzem a sérültséget. És így én magam is sérült vagyok. Ez a passzív 
sajnálat. A baj az, még hogyha a másik sérültségét át is éli az ember, ha a sajnálat passzív marad. Lehet, hogy a 
samaritánus példájában a pap, a lévita átérezte a vérbe fagyottan otthagyottnak a sérültségét, de továbbment. A 
szolgáló sajnálat nem megy tovább, hanem megáll. Miért áll meg? Mert a sajnálatban a társul-lételt kiegészíti a 
szánalom, az, hogy megesett rajta a szívem, könyörültre indult. Ezzel egyidejőleg mőködésbe lép a 
szükségesség. Nem tudok ellenállni annak, hogy bennem a könyörület, a megszánás érzése felébredt, és 
szükségét érzem annak, hogy szolgáljak, cselekedjem. Ez a szükség a szolgálat, a szeretet kényszere. Azt 
hiszem, hogy érezzük, hogy ez hova fog vezetni, amikor majd Jézushoz jutunk el. Tehát a könyörületbıl, a 
megszánásból fakadó szükség, nem más, mint a cselekvı szolgálat, a szeretet kényszere. És így jutottunk el 
Isten irgalmához. Ahhoz, hogy én irgalmas legyek, szükségszerő az a kegyelmi irgalom, amelyet Isten velem 
szemben nyilvánvalóvá tett.  
Istennek irgalma egyik megnyilvánulásában segítı irgalom: Jézus, “mikor látta a sokaságot, könyörületességre 
indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.” Mi a károsultság? Az, hogy 
nincs pásztor. Ez egy nagyon fájdalmas kár! Az Úr adjon pásztorokat, hogy kevesebb legyen a kár és a 
károsultság! “Kimenvén Jézus látta a sokaságot és megszáná ıket.” (Mt 9,36; 14,14) A bélpoklos nyomatékkal 
kéri Jézust, le is borul elıtte, azt mondja neki: megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indult, 
kezét kinyújtva megérintette és mondta: akarom, tisztulj meg! Az biztos, hogy Jézus segítı irgalma az İ 
szándéka szerint nem állna meg a puszta segítésnél. Az İ irgalma mindig át akar lendülni a mentı irgalomba, 
de látjuk, hogy a tíz bélpoklosnál mi történik: csak egynek volt szüksége a mentı irgalomra. A kilenc 
megelégedett a segítı irgalommal. Soha ne elégedjünk meg csak a segítı irgalommal! 
A megmentı irgalom: egy ısgyökérhez vezet el bennünket. Isten megteremt mindent, és azt mondja mindenre, 
hogy jó. Mikor végül befejezıdik a teremtés, és az embert is megalkotja, akkor pedig még súlyosbítja a 
minısítést, és azt mondja, hogy igen jó. Ez a jó a teremtett világban nem jelent mást, mint azt az egészet, amely 
egészben létezhetik az, aminek léte van. Minden károsodás erre nézve következik be. Ez a teremtett jó, vagy 
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még inkább ez a teremtett igen jó, mint értékállag sérül, károsul. Isten megteremti az embert saját képére és 
hasonlatosságára, szentségben és ártatlanságban. Ebben következik be a bőn által a károsodás. Elvész a jó, vagy 
az igen jó. Mondhatom azt, hogy az ember a bőn folytán totál károsult lett. Sokkal inkább, mint az autó, mert az 
ember egész személyiségét telibe találta a bőn és annak minden következménye: a kárhozat. Az ember, mint 
totál károsult ott van Isten elıtt, és akkor Isten társként a sérültségben maga is totál károsult lett, annyira, hogy 
belehalt. Az Ige testté lett. Ebben mindez benne van. Azért lett az Ige testté, hogy belehaljon abba, hogy testté 
kellett lennie. Szükséges az irgalom, a megszánás, az ebbıl fakadó szeretet-kényszer. Jézus azt mondja, hogy 
szükséges az ember fiának sokat szenvednie a vénektıl, a fıpapoktól, és végül megöletnie. Elérkeztünk tehát a 
golgotai keresztáldozathoz. Ezzel összefüggésben a vérnek a problémája. A Zsidókhoz írt levélbıl olvasok fel. 
“Mert ha bakoknak, a bikáknak a vére, meg a tehénnek a hamva a tisztátalanokra hintve, megszentelt, a testnek 
tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul 
Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektıl, hogy szolgáljatok Istennek.” Megtisztítja a 
lelkiismeretet, vagyis megtisztítja a szívet a holt cselekedetektıl, azoktól, amelyekkel nem szolgálom Isten 
dicsıségét. Megtisztítja az ı vére az én szívemet, a te szívedet, hogy ne holt cselekedeteid legyenek, hanem az 
irgalmasság cselekedetei, amelyek dicsıítik az Istent. Adja az Úr, hogy ilyen cselekedeteink lehessenek, 
kegyelembıl! Így jutunk el a tiszta szívnek a problémájához. És másként nem is tudunk eljutni. Így lesz szívem 
tiszta az İ vére által. És másként nem is lehet. Olyan mélységes dolog a tiszta szívért való könyörgés, mert tele 
van a szívem ocsmánysággal! Ezt a szenvedést Dávid érezte át: “Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az 
erıs lelket újítsd meg bennem.” (Zsoltár 51,12) Jób könyvében olvassuk: “Teremtıje elıtt tiszta-e az ember? 
Hiszen a csillagok sem tiszták Isten elıtt. Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki 
halandó?” Így viszonyulunk Istenhez. János apostol azonban beszél az Isten-gyermeki mivoltról. Amikor arról 
beszél, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de majd egyszer nyilvánvalóvá lesz. S akkor azt 
mondja, hogy akiben megvan ez a reménység, hogy egyszer majd azzá lesz, amivé lehet Isten gyermeke, az 
mind megtisztítja magát, amiként İ is tiszta. Hogyan tisztíthatom meg magam? Csak egyedül a sírással, 
könnyemmel, úgy, hogy Jézus vére legyen rajta. Úgy érzem, hogy valóban szükségszerő sírnom magamon, az 
én tisztátalanságom miatt, hogy Isten megkönyörülhessen rajtam. Az a drága dolog, hogy amikor Isten 
megkönyörült rajtad, akkor már nemcsak magadért sírsz, hanem másokért is, a mások károsultságáért is sírsz, s 
akkor ez az így, vérben megtisztított szív a könnyekben fürdı szív. Nem hiába könyörgött a középkor a 
könnyekért. Ma menekülünk a könnyektıl. S ez a mi tragédiánk. Ez az irgalmasságnak a mélysége, valósága. S 
ha ez így van, akkor meglátjuk, meglátod Istent. Ámen. 

Széplaki Kálmán 
(Részlet a május 18.-án, a kolozsvári diák-evangélizáción elhangzott szolgálatból) 

 
H ír ek ,  t u d ós í tás o k:  

• Május 24.-én került sor Dézsi Zoltán, 81. életévében elhunyt nyugdíjas lelkipásztor testvérünk temetésére. A 
szabadulás és vigasztalás örömüzenetét id. Visky Ferenc lp. testvérünk hirdette a 126. Zsoltár alapján a Buj-i 
(Magyarország) református templomban, ahol az elhunyt utolsó szolgálati valamint nyugdíjas éveit töltötte. A volt 
fogolytársak nevében Karczagi Sándor ny. lp. atyánkfia emlékezett vissza Dézsi Zoltánra, és köszöntötte a gyászoló 
családot. Ezt követıen a holttestet a nyíregyházi temetıben hantolták el. Zoli bácsi kora és testi gyengeségei ellenére, 
ifjabbakat is megszégyenítı készséggel vett részt találkozásokon, konferenciáinkon. Özvegyének, Aranka néninek, és 
hozzátartozóinak Isten vigasztalását kívánjuk. 

• Ugyanazon a napon temették Nagy Endre, III. éves teológus hallgatót Szilágyszegen. Szeretettel és részvéttel 
osztozunk szülei, Nagy Sándor és Rózsika, valamint három testvére fájdalmában. Endrét április 28.-án ütötte el 
kerékpárján egy személygépkocsi. Súlyos belsı sérüléseibıl nem tudott felépülni, a kómából nem ébredt fel, minden 
emberi igyekezet ellenére. Az igét Józsa Ferenc, Arad Mosóczi-telepi, volt szilágyszegi lelkipásztor hirdette 2Kor 4,14-18 
alapján magyarul, Berke Sándor, tenkei lp. pedig Róma 8,28 alapján, román nyelven.  A gyászoló családot köszöntötték az 
egyházkerület, a lelkészi kar, Teológiai Intézet valamint a diáktársak képviselıi. 

• A jelzett idıpontnál egy héttel korábban (de nem elsietve), május 21.-n jegyezte el Nagy József feketegyarmati lp. 
testvérünk Veress Hajnit, Zilahon. Az atyafiak népes társaságában, az Ige áldásával egybekötve történt az örvendetes 
esemény. 

• A magyarországi Bethánia CE Szövetség szeretettel vár 16-26 éves fiatalokat angol (július 16-22) és német nyelvő 

táborába (augusztus 13-19), a Szeged közelében levı Domaszék-Zöldfás Ifjúsági Központba. Az érdeklıdık 
jelentkezzenek címünkön. Az elsı táborra június 20.-ig lehet jelentkezni. 

• Köszönjük a központi CE iroda költségeire küldött adományokat: Arad 100.000 lej, Mezıpanit 200.000 lej, 
Nagyvárad 200.000 lej. 

 
Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
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