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Istentisztelet címe: Világi boldogmondás vagy krisztusi boldogmondás 

 

(1. dia) „5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a föl-

det.” Mt 5,5 

 

Szeretett Gyülekezet! 
 
 Azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be, egy so-

rozatot indítottunk el, s hétről-hétre Jézus boldogmondása-

it vesszük sorra. Jézus első, nagy sokaság előtt elmondott 

prédikációja a Hegyi beszéd, s azon belül beszél arról, 

hogy kik a boldogok. Amióta az ember elveszítette, meg-

szakította a kapcsolatot Istennel, a boldogság forrásával, 

azóta az ember keresi, hogy hogyan lehet(ne) boldog. Az-

tán ezt a boldogságot keresi (2. dia) a pénzben, a kapcsola-

tokban, az alkoholban, a szexben, a pornóban, a vágyai 

kiélésében, az egészségben, a sportban, s azzal szembesül, 

hogy egyszerűen (2/a dia) nem találja és nem lesz boldog. 

Valaki egyszer azt mondta: „Azért megyek kocsmában és 

iszom nap, mint nap, hogy legalább egy picit elfeledjem, 

hogy boldogtalan vagyok.” (3. dia) A bánatnak és a bol-

dogtalanságnak nem a szőnyeg alatt van a helye, lehet oda 

seperni, de attól még nem lesz a bánatból boldogság és 

nem lesz a probléma megoldva. Mint ahogy az sem igaz, 

ahogy egy kocsma hirdette a nevében itt Nyíregyházán, 

hogy (4. dia) „Gondűző”. Dehogy űzi el a gondot, inkább 

tetézi. Jézus valódi megoldást szeretne nyújtani az ember-

nek! Ő szeretné, ha igazán boldog lehetne az ember. Azt is 

megtudhattuk a múlt alkalommal, hogy nem mindenki 

boldog, aki boldogul, de mindenki boldogul, aki boldog! 

Noha ugyan az a szógyök, mégis milyen más értelme van a 

két szónak. Jézus azért jött, hogy az az elromlott, megsza-

kadt kapcsolat Istennel, ami megszakadt a bűneset után, az 

helyreálljon, s az ember újra boldog lehessen. Ezért volt az 

első igehirdetési szolgálatának, ami fel lett jegyezve, a té-

mája a „Kik a boldogok”. Ebben pedig sok olyan dologról 
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beszél Jézus (5. dia), amit elsőre talán nem ért az ember, 

sőt mintha ellenkezőjét látná az ember. Ezt a feloldhatat-

lannak látszó ellentéteket vesszük vasárnapról-vasárnapra, 

bontjuk ki, fejtjük le, mint ahogy a hagyma külső rétegeit 

is le lehet fejteni, s szeretnék eljutni egészen a magváig 

Jézus szavainak. 

 A mai alkalommal arról hallhatunk, (6. dia) 

„5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” Mt 

5,5. Ennél az Igénél kiváltképpen érezhetjük annak az Ósz-

i Igének a jelentőségét, ami így olvashatunk (7. dia): 

„8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és 

a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR.” Ézs 55,8. 

Élesen elválik az Isten szerint való és az ember szerint va-

ló. Hogy gondolkodik az ember? Mi azt gondoljuk és ezt is 

látjuk ebben a világban, hogy a kemények, az erőszakosak, 

az érdekérvényesítők, a mindenkin átgázolók érvényesül-

nek, az erőszakosak aratnak győzelmet. Emlékszem, egy-

szer az evangélikus óvodában öltöztettem a gyermekeimet, 

s hallom, hogy a szomszéd apuka éppen arra tanítja, meg 

azt tanácsolja a piciny, néhány éves gyermekének: „ne 

hagyd magad, küzdjél, taposd el őket, vágj vissza!”. Jóra 

tanította az apuka a gyermekét, s ha mindezt már óvodás 

korban elsajátítja a gyermek, mi lesz belőle majd felnőtt 

korban? Belé verik a gyermekbe, hogy farkastörvények 

uralkodnak, s neked a szemétdomb tetején kell lenned. Mi-

csoda világot építünk ki és micsoda világot teremtünk a 

gyermekeink szívében?! (8. dia) És ezt látjuk körülöttünk 

és ezt szeretnénk kiépíteni, de ha nem is szeretnénk kiépí-

teni, kénytelenek vagyunk így élni – gondolják sokan! Mi-

óta világ a világ és a bűneset beékelődött az ember életébe, 

tulajdonképpen a bűn uralkodik, ezt nevezzük farkastör-

vénynek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szelídek 

nem jutnak semmire, mert senki nem ismeri őket, mert kö-

nyörtelenül átgázolnak rajtuk és eltapossák őket. Így gon-

dolkodik a világ és ezt az utat választja, de erre hoztam az 

az Igét, hogy a „ti gondolataitok nem az én gondolata-
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im…”. Mi így gondolkodunk, de Isten nem így gondolko-

dik. Sajnos az embereknek a többsége zsigerből gondolko-

dik és cselekszik, s azt gondolja, hogy így fog tudni majd 

igazán érvényesülni. De valóban boldog lesz attól az em-

ber, hogy így, ilyen formában érvényesül? Valóban bol-

dogságot teremt maga körül az ember, ha így él és így vi-

selkedik? Valaki egy beszélgetés során a következőt 

mondta egy lelkipásztornak: „Tudja, én már csak három 

dologban hiszek: a könyökömben - ugye azzal halad előre 

a munkahelyén -, a pénzemben - mert amit lehet, pénzen 

megszerez, s lassan már minden megszerezhető - és a nemi 

szervemben - mondta kedvesen ez a fiatalember.” Szép 

kilátás, de tükrözi a ma gondolkodó ember igazi énjét: a 

könyöklés, a pénz, a szex. Ez kell az érvényesüléshez. Ma 

a világban nem így mondanák ezt a boldogmondást, amit 

Jézus megfogalmazott. Inkább így mondanák (9. dia): 

 Boldogok az okosok, mert elismerésben van részük. 

 Boldogok a könyöklők, mert ők karriert építenek.  

 Boldogok a gazdagok, mert vannak barátaik, min-

dent megvehetnek és megtehetnek. 

 Boldogok az ügyeskedők, mert ritkán buknak le, jól 

élnek és büszkék rájuk. 

 Boldogok a házasságtörők, mert ők megteszik azt, 

amit sok férj és feleség szeretne megtenni, de nem 

mer és micsoda örömben és gyönyörben van részük. 

 Boldogok a hazugok, mert ők a jég hátán is megél-

nek. 

Milyen más az, amit ebben a világban tapasztalunk és mi-

lyen más az, amiről Jézus beszél! A két világ között nin-

csen átmenet és nincsen szinkron. (10. dia) Ha a kettőt 

egymás mellé tesszük, megnézzük, akkor láthatjuk azt az 

éles különbséget, s azt látjuk, hogy ez két teljesen más vi-

lág. 
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A boldogmondásokra asszociálva valahogy így is mond-

hatnánk (11. dia): 

 

Milyen más a két lelkület és azt kell, hogy mondjuk, sajnos 

ez a világ boldogmondása, sok embernek ez az életfilozó-

fiája és nagyon sokan így gondolják és így is élnek. Jézus 

mennyire másképpen gondolkodott. Valóban az Ő útja 

nem a mi utunk és az Ő gondolatai nem a mi gondolataink!  

Belegondoltunk már abba, hogy mi boldogtalanságot, fáj-

dalmat okoz ezzel nem csak a másiknak, a körülötte le-

vőknek, hanem magának is az ember, aki így gondolko-

dik?!  

Nézzük meg, mi lesz abból a világból (12. dia), ab-

ból a gyermekből, abból az emberből, aki így gondolja! És 

nem ez van? Jézus milyen másképpen gondolkodott és az 

övéi mennyire másképpen élnek, beszélnek! (13. dia) 

Mennyire éles a határvonal a két lelkület között?! Termé-

szetesen nem szeretném kiélezni, de ezt az éles különbsé-

get tapasztalhatjuk világunkban, a környezetünkben. Azt 

mondja Jézus (14. dia): „5Boldogok a szelídek, mert ők 

öröklik a földet.”. Jézus a „μακάριοι οἱ πραεῖς,” (πραΰς, 

πραεῖα, πραΰ) melléknevet használja, amely „szelídet”, 

„alázatost”, „tapintatost”, „figyelmest”, „udvariast”, kész-

ségest jelent. Jézus egy helyen azt mondja (15. dia): 

„…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és aláza-

tos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. ” Mt 
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11,29. Jézus ebben (is) példát adott számunkra. Pál apostol 

is erre a szelídségre hivatkozott, amikor azt írta (15/a dia): 

„1Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek tite-

ket én, Pál…” I Kor 10,1. Az a krisztusi lelkület, indulat 

teljesen más, amit látunk emberekben. Láthattuk Jézusnál, 

hogy hogy beszél az Őt gúnyolódókkal, azokkal, akik meg 

akarták Őt ölni, akik kinevették, leköpték és gúnyt űztek 

belőle. Őbenne más lelkület volt és nem úgy beszélt, aho-

gyan beszéltek vele. Itt a „Hegyi beszédek” tanításában 

Jézus azt mondja (16. dia): „12Amit csak szeretnétek, 

hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyan-

úgy tegyetek ti is velük,” Mt 7,12. Mi pedig emberek mit 

mondunk, pusztuljon a férgese, dögöljön meg, és lehetne 

még sorolni. 

Jézus azt mondja, a szelídek, az együtt érzők, az alá-

zatosak, a tapintatosak lesznek boldogok és ők fognak tud-

ni olyan körülményeket, környezetet megteremteni, ahol 

boldog emberek lesznek. Mert az a krisztus lelkület ezt 

teremti meg. Bennünk milyen lelkület van? Azért ezt jó 

végig gondolni! Tartson elénk tükröt az Ige és leplezze le 

bennünk, hogy milyen lelkület van bennünk! Vajon a világ 

boldogmondása szerint élünk, azt tartjuk irányadónak és 

erre neveljük gyermekinket, így látnak bennünket a kör-

nyezetünkben, vagy a krisztusi lelkület mutatkozik meg 

életünkben. 

Hadd hozzak nektek egy negatív és egy pozitív pél-

dát: 

Sztálin, aki az egyik leghatalmasabb birodalomnak volt a 

vezetője és minden kívánságát teljesítették, mert ha nem, 

akkor kegyetlenül kivégezte. Félelmetes hatalma volt en-

nek az embernek, de még sem volt boldog. Richard 

Wurmbrandt írta egyszer: „A kommunisták boldogtalanok. 

Még a mindenható diktátoraik is. Milyen boldogtalan volt 

Sztálin! Miután végzett csaknem minden régi elvtársával, 

állandóan félt, hogy megmérgezik, vagy megölik. Nyolc 

hálószobája volt, amelyeket úgy be lehetett zárni, mint a 
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széfeket a bankban. Soha senki sem tudta, melyikben aludt 

egy adott éjszaka. Addig nem evett, amíg a szakács a jelen-

létében meg nem kóstolta az ételt. A kommunizmus senkit 

sem tesz boldoggá, még hatalmának birtokosait sem. 

Mindannyiunknak szükségünk van Krisztusra.” Milyen 

nyomorult volt ez az ember és milyen nyomorult élete 

volt?!  

Ugyan ez a Richard Wurmbrandt írta egy másik helyen: 

„Egy keresztyént halára ítéltek. A kivégzés előtt megen-

gedték, hogy találkozzon a feleségével. Feleségéhez inté-

zett utolsó szavai ezek voltak: "Tudnod kell, a halálba in-

dulok, de mégis szeretem azokat, akik megölnek. Nem tud-

ják, mit tesznek, és az utolsó kérésem hozzád az, hogy te is 

szeresd őket. Ne legyen keserűség a szívedben, hogy meg-

ölik szerettedet. Találkozunk a mennyben." Ezek a szavak 

nagy hatást tettek a titkosrendőrség tisztjére, aki ott volt a 

kettejük beszélgetésén. Utóbb ő mondta el nekem a törté-

netet a börtönben, ahová becsukták, mivel keresztyénné 

vált.” 

Érzitek a két lelkület között az óriási különbséget? S talán 

Sztálin szélsőséges példának tűnt, de sokszor kicsiben és 

konszolidáltabban, de ugyan az a lelkület van emberekben. 

Ugyan az a hatalom ittas, félelmet keltő lelkület van embe-

rekben. Én néha megijedek, hogy micsoda lélek van embe-

rekben. Jézus nem ilyen volt. (17. dia) Milyen élesen ketté 

válik ez a kettő? Ő nem élt vissza hatalmával, Ő nem erő-

vel és nem hatalommal, nem a hatalom szeretetével, ha-

nem a szeretet hatalmával élt.  

Jézus azt mondja, a szelídek fogják örökölni a föl-

det. Erre az éles váltásra van szükségünk, mert (18. dia) 

Jézus nélkül a hatalom szeretetével élünk, Jézussal pedig a 

szeretet hatalmával, amely a szelídség, az alázat, az odaadó 

élet útja. Aki így él, az fogja örökölni a számára is elkészí-

tett földet, s addig is ezen a földön teremtheti meg krisztusi 

lelkületével az igazán boldog életet.   Ámen! 


