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MÁTÉ 5,3

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Jézus a hegyi beszédét a nyolc u.n. boldogmondásokkal vezeti be. Érdekes megfigyelni, hogy 
az első és utolsó egyformán végződik: „övék a mennyek országa.” Mert például akiket Isten fiainak 
neveznek, akik Istent meglátják, vagy akik megelégítetnek, mindezek csak Isten országának lehetnek 
örökösei, ott látják meg az Istent, ott neveztetnek Isten fiainak és ott elégítettnek meg. De alapjában 
véve mindegyik boldogmondás akarja ezt kifejezni, vagyis hogy rámutat az emberi élet és annak igazi 
boldogságának végső céljára: az üdvösségre. Továbbá Jézus, amikor elmondja, hogy kik a boldogok, 
nem nyolc embertípust állit elibénk, hanem végeredményben úgyis csak egyet, csakhogy más és más 
szempontból fejtegeti, hogy kik azok,

akik az üdvösség boldogságát keresik.

1./ „Boldogok a lelki szegények.” Nemcsak ez a vers, hanem mind a nyolc kezdődik ezzel a 
szóval: boldogok. És nem a boldogságot keresik az emberek? Nem boldogság után vágyódik minden 
egyes emberi lélek? Igen, a boldogság az, és csakis az, amely után mindenki sóvárogva-sóvárog. A 
boldogságért az ember megtesz mindent. Képes még gyilkolni is! De ha kell, odaad mindent. És ha 
néhány napra, vagy egy-két órára megtalálja, azután megint elveszíti, újra és újra keresi azt. Nem 
sajnálva időt, pénzt, vagy más anyagi javakat, de keresi. Keresi az igazi, a tartós boldogságot, mert érzi, 
hogy van, a belseje súgja neki, hogy létezik. És boldog, ezerszer boldog, aki ezt az igazi, tartós 
boldogságot megtalálta. Te, testvérem, még mindig keresed? Te még mindig azok közé tartozol, akik 
sóvárogva-sóvárognak utána? Nos halljad meg: Jézus kínálja neked ezt a boldogságot.

Ez a Jézus-kínálta boldogság természetesen nem földi értelemben vett boldogság, szubjektív, 
egyéni lelki érzésen alapuló. De ne is gondoljunk a földöntúlira! Itt csak egy u n .„magasabbrendű ” 
boldogságról beszél Jézus. Olyanról, amelyet nem ember, hanem I s t e n  állapit meg és itt a földön 
lehetséges, emberek által élvezhető. A kérdés itt most csak az, hogy milyen emberek élvezhetik ezt az 
Isten-rendelte, Jézus-kínálta u. n. magasabb rendű boldogságot. Olyan emberek élvezhetik ezt a 
boldogságot, akik lelki szegénynek vallják magukat! Például olyanok, akik sokat nélkülöznek földi 
sorsukban, és üldöztetnek, ostoroztatnak, - mégis: mindennek ellenére tudnak örülni, tudnak szeretni 
és tudnak megbocsátónak lenni. Azok a lelki szegények, akik Pál apostollal tudják vallani: „Ajánljuk 
magunkat mindenben, mint Isten szolgái;... mint bánkódok, noha mindig örvendezők, mint szegények, 
de sokakat gazdagítok; mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók; mint ostorozottak, de meg nem 
ölöttek; mint megholtak, és ím élők!” /II Kor. 6,4. 8,9./

Sokan mégis rosszul értelmezik, vagy egyenesen félremagyarázzák a „lelki szegények” 
kifejezését. Azt szokták mondani, hogy a lelki szegények az ostobák, a kevés lelki képességekkel 
megajándékozottak, sőt vannak, akik azt állítják, - éppen hívő körökben, hogy a hitetlenek a lelki 
szegények. Mások a lelki szegénység alatt az együgyűséget értik. Vegyük tudomásul és lássunk ebben 
is tisztán, hogy itt sem nem anyagiakban szegényekről van szó, sem olyan szegényekről, akik nagyon 
kevés, vagy egyáltalában semmiféle lelki tehetséggel és képességgel nem rendelkeznek. Mert lehet 
valaki gazdag, vagyonos ember, mégis lelki szegény! Lehet valaki olyannyira egyszerű, primitív, az 
általános műveltség legalacsonyabb fokon álló, és szintén lelki szegénynek bélyegzendő! Mert azok a 
lelki szegények, akik érzik az Istenre való ráutaltságot; azok a lelki szegények, akik az Isten után való 
vágyakozásban koldus szegényeknek bélyegzik magukat abban az értelemben, hogy nekik nincsen 
semmijük, amivel tudnának Istennek fizetni. Azok a lelki szegények, akik rádöbbentek arra a valóságra, 
hogy hiába minden jó igyekezetük, hiába minden jó  cselekedetük, hiába minden, amit tesznek, mégis 
tudnak igazak lenni Isten előtt. Azok a lelki szegények, akik megértették, hogy hiába minden áldozat, 
hiába folyik az ezernyi kosok, bakok és bikák vére az Isten oltárán, mégsem nyernek irgalmasságot. De 
kapnak kegyelmet ingyen a Jézus Krisztus vére által. Lehetnek igazak Isten előtt és cselekedhetnek jót
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is, ha hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Ezek a lelki szegények. Azok, akik megtalálták az Istent a Jézus 
Krisztus személyében. És akik azután is m i n d  i g  az alázatosság útját járják. Akik annak ellenére, 
hogy üldöztetésben, gúnyolódásban és megvettetésben részesülnek, mégis szeretik Istent és a 
felebarátot. És tudnak győzni, diadalmasan győzni minden kísértés felett, hiszen győzött az Úr is! 
Tudnak győzni olyan szenvedélyek felett, amelyek azelőtt fogva tartották. A harag felett is. A gyűlölet 
felett is. De még a kábítószerek felett is. A paráznaság felett is. A hazugság és lopás felett is. 
Egyszóval: tudnak úr lenni a bűn felett. Ez a lehetőség mindenki számára fennáll! Ez nem elgondolás 
csupán, kártyavár, amely hamar összedűl, vagy olyan eszmények, amelyekről csak álmodozni lehet, 
hanem mindez megvalósítható! A keresztyén élet kézzelfogható gyümölcsei!

2./ Lássátok, Testvéreim, ez a menny boldogsága! Már itt a földön. Hát nem boldog lehet az, 
aki tud úr lenni a kísértések felett? Nem boldog lehet az, aki tud diadalmasan győzni szenvedélyei 
felett? Nem boldog az, aki akkor is tud szeretni, amikor gyűlölik? Nem boldog az, akinek v a n  Istene, 
mert van Krisztusa? Nem boldog az, aki Isten ingyen való kegyelmét szüntelenül birtokolja? Igen, 
„boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” Azt mondottam, hogy itt a földön, ebben 
az életben, itt kell megízlelnünk és elnyernünk a menny boldogságát. És Jézus sem azt mondja: övék le  
s z a mennyek országa, hanem így fejezi ki magát: „övék a mennyek országa.” Tehát most, a jelenben, a 
jelen életben. Másutt is meg van írva, hogy amikor Jézus az örök élet kérdéséről tárgyal, hogy az már 
itt veszi kezdetét: „Aki az én beszédemet hallja és hiszi annak, aki engemet elbocsátott, - t. i. az 
Atyában, - örök élete van!” / Ján 5,24./ Ha sír a lelkünk, hogy oly szegények vagyunk, oly annyira 
árvák és elhagyottak, engedjük szívünkbe hatolni az üzenetet: Isten nincsen távol mitőlünk, nem felhők 
közt él elrejtőzve, hanem itt van közöttünk, mert itt a mennyek országa is.

3./ Miért szólaltattuk meg ma ezt az igét? Mi az összefüggése a reformációval? -  Nem lett 
volna reformáció, ha Luther nem lett volna olyan koldus szegény, olyan lelki szegény, aki sírt Isten 
után, aki vágyva-vágyódott az üdv boldogsága után. Nem lett volna reformáció, ha Luther nem 
viaskodott volna önmagával, ha nem élte volna át az elveszettség és Istentől való eltaszítottság szörnyű 
állapotát. De ugyanakkor ujjongó öröm töltötte el a lelkét, amikor az ige, az evangélium hatása alá 
került, amikor rádöbbent a római levélben megírt igazságra: „Azt tarjuk tehát, hogy az ember hit által 
igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” Luther ezentúl boldogan érezte és bizonyos volt abban, 
hogy ő immár megmentett ember, a Krisztus vére által megváltott ember. Ennek kellett kirobbannia 
belőle! Azért lett reformáció!

Bárcsak mi is mindannyian átélnénk a lelki szegénységnek ezt a rettenetes állapotát. Azt, hogy 
elveszett és elkárhozott emberek vagyunk! Mert higgyétek el, testvéreim, csak így tudjuk megbecsülni 
Isten kegyelmét, Isten közelségét. Úgy, ha ebben a lelki szegénységben gazdagokká válunk, mert 
ismerjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett értünk, hogy 
mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk! / II Kor 8,9./

Imádkozzunk hát azért ma, reformáció ünnepén, hogy mint lelki szegények, akiknek hirdettetik 
ma is még ez az evangélium, meggazdagodjunk. És imádkozzunk azért, hogy azok közé tartozzunk, 
akik elnyerik az üdvösség boldogságát, a mennyek országát!

Ámen!


