
Boldogmondások 1. 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2022.10.16. 

Ige:  
Mt 4,25-5,1-3 25Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálem-
ből, Júdeából és a Jordánon túlról. 1Amikor Jézus meglátta a sokaságot, fel-
ment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig meg-
szólalt, és így tanította őket: 3Boldogok a lelki szegények, mert övék a meny-
nyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5Boldo-
gok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok, akik éheznek és szom-
jaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, 
mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglát-
ják Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevez-
tetnek. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek or-
szága. 11Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 
mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutal-
matok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előt-
tetek éltek. 
Mt 5,3 3Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

 
Bev.: Kedves Testvérek! Nagy fába vágjuk ma a fejszénket azzal, hogy egy új 

sorozatot kezdünk el. Ugyanis a Jézus Hegyi Beszédéből a Boldogmondásokra sze-
retnénk koncentrálni a következő hetekben. Szeretjük a Boldogmondásokat – 
mondhatom ezt mindnyájunk nevében, ugyanakkor azt látom, hogy ez a 8 mon-
dat, ez a 8 igevers, a Szentírás egyik legnehezebben érthető 8 kijelentése. 

Gyakran szoktuk is idézni Jézusnak ezeket a kijelentéseit, de vajon értjük-e 
pontosan, hogy mit akart Krisztus elmondani ezek által a tanítványainak? 

És ha értjük is ezeket a mondatokat, vajon életté tudjuk-e azokat váltani? Meg 
tudjuk-e ezeket élni a mindennapokban? 

1. Mielőtt az első boldogmondás magyarázatába kezdenénk, elöljáróban szük-
séges néhány fontos dolgot tisztázni. Megmondom őszintén, hogy én először is 
azon lepődtem meg, hogy a Hegyi Beszéd nem a sokaságnak szólt. Jézus nem a 
sokaságnak, nem a tömegnek mondta el a Hegyi Beszédet, hanem csak a tanítvá-
nyainak. 

Tudjuk jól, hogy az evangéliumokban vannak olyan beszédek és tanítások, me-
lyeket a sokaságnak mondott el Jézus, és vannak olyan tanítások, melyeket csak a 
tizenkettőnek szánt. Mégis valahol a gondolataimban úgy élt a Hegyi Beszéd, hogy 
azt nagyon sok ember hallotta annak idején. 

De ez nem így volt. Nézzük meg az előzményeket! Azt olvassuk a 4. fejezetben, 
hogy Jézust a Sátán megkísértette, próbára tette, hogy szélsőséges helyzetekben 
is meg tud maradni hűségesen Istenhez? Jézus nem ingott meg a kísértésekben. 

Ezek után Galilea vidékére ment, és prédikált a megtérésről, az Istenhez való 
odafordulásról, a bűnbánatról, valamint arról, hogy közel jött a mennyek országa 
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az emberekhez. Tanítása és vándorlása közben találkozott azzal a 12 emberrel, 
akit megszólított, és tanítvánnyá tett, követőivé hívott el. 

Végül Máté evangélista a 4. fejezetben arról is beszámol, hogy sokféle beteg-
ségben szenvedőt meggyógyított miközben hirdette az evangéliumot. 

Mindezeket követően, ahogy városról városra járt, egyre többen mentek utána. 
„Nagy sokaság követte őt” – mondja Máté – „mikor Jézus meglátta a sokaságot, 
felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig 
megszólalt, és így tanította őket…” 

Jézus szolgálatában fontos volt az, hogy ne csupán tanítson, hanem Ő maga is 
el tudjon csendesedni, imádkozzon az Atyához, fel tudjon töltekezni maga is, és 
tanítványaival is töltsön időt. Erőt merített az Atyával való kapcsolatából, majd 
tanította tanítványait és tanította a sokaságot. Ez a három egyensúlyban volt Jézus 
életében. 

 
2. A Hegyi Beszédben tehát úgy tűnik, hogy a tizenkettőt tanítja. Azt fogalmazza 

meg, hogy követői milyenek legyenek és miként cselekedjenek. Ezek szerint 
Jézus követőinek, egykori és mai tanítványainak másoknak kell lenniük, mint a 
világ. A tanítványok jól látták a sokaságot, a tömeget, aki ott nyüzsgött Jézus nyo-
mában, mert csodákat akartak látni. Valami szenzációt, ami színt visz a hétközna-
pok szürkeségébe. Jézus azonban már láthatta a sokaságnak azt a sötét oldalát is, 
hogy képesek lesznek 3 évvel később „feszítsd meg”-et kiáltani. 

Manapság nagyon sokszor hallunk arról a másságról, vagyis arról, hogy vannak 
emberek, akiknek a nemi identitása eltér a többségétől. És persze azt is mondják, 
hogy őket nem szabad megbélyegezni, hanem el kell fogadni. 

Jézus is másságról beszél, csak egészen másképp. Jézus azt mondja, hogy azok, 
akik hisznek Istenben, hisznek őbenne, azoknak az életén, a beszédén, gondolko-
zásán és cselekedetein látszódjon meg az, hogy ők Jézus követői, hogy hívő embe-
rek. Ez a szent, az Isten számára elkülönített másság.  

Pál ezt így mondja a Filippii levél 2. részében: feddhetetlenek és romlatlanok 
legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, 
akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. 
(15-16.v.) Jézus követőinek, a keresztyéneknek fénylenünk kell, ahogyan a csillag 
fénylik az égen. A csillagok fénye nem homályosítja el a Napot, de mégis nélkülöz-
hetetlenek az éjszaka sötétjében. Nélkülözhetetlen tájékozódási pontok a csilla-
gok. Éppen ilyennek kellene nekünk is. 

Vegyük észre, lássuk meg, hogy az egész Biblia, elejétől a végéig arról szól, hogy 
Isten kiválasztott magának egy népet, egy „szent” = elkülönített népet, mely nép-
nek az a feladata, hogy Istenhez tartozzon, hozzá hűséges maradjon, és minden 
vonatkozásban különbözzön másoktól, különbözzön a sokaságtól. 

Amikor Jákób fiai bementek Egyiptom földjére, akkor Gósen vidékén teleped-
tek le. Elkülönültek az egyiptomiaktól. Amikor bemehettek az ígéret földjére Jó-
zsué vezetésével, akkor Isten megtiltotta, hogy keveredjenek az őslakosokkal, a 
kánaániakkal. Jeremiás próféta által pedig így figyelmeztette őket az Úr: Ne tanul-
játok el a pogányok szokását… (Jer 10,2) 
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Ezeken kívül még nagyon sok helyet lehetne idézni, melyek erről beszélnek. 
Isten folyamatosan – prófétái által – azt tanította Izráel népének, hogy milyenek 
legyenek. Izráelnek a jelenlétével, az életével, a szent másságával Isten orszá-
gát, Isten szent jelenlétét kellett a pogány népek elé élnie. 

Amikor Jézus tanítani és prédikálni kezdett, akkor megjelenésében különösen 
is hangsúlyos volt az, hogy az Ő megjelenése azt jelenti, hogy Isten országa elkö-
zelített, közel jött az emberekhez. Itt van a közelben. Ezért mindazoknak, akik 
hisznek Jézusban, akik hisznek az Atya Istenben, azoknak fel kell mutatniuk éle-
tükben, saját személyiségükben ezt a mennyei uralmat. 

De ezt a mennyei országot csak úgy lehet felmutatni, ha a hívő ember más, mint 
a világ fiai. Legyetek mások! – mondja Jézus a tanítványainak. Az egész Hegyi 
Beszéd arról szól, hogyan lehetnek Jézus tanítványai mások, hogyan lehe-
tünk mi mások, mint a körülöttünk lévő világ. 

 
3. 1Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, 

odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. 
És ekkor hangzik el az első boldogmondás: 3Boldogok a lelki szegények, 

mert övék a mennyek országa. 
Isten országának földi képviselőit nyolc tulajdonság jellemez. A keresztyén em-

berekre alapvetően 8 tulajdonság illik. Ezekről beszél Jézus. Ez a 8 tulajdonság 
nem választható, hogy enyém a hetedik, tied pedig a harmadik. Jézus arról beszél, 
hogy követőiben mindegyik jellemvonásnak meg kellene lennie. 

De ezen felül van egy olyan tulajdonság, ami össze is kapcsolja a többi nyolcat. 
A keresztyén ember, a krisztuskövető ember alapvetően boldog ember. 

Erről a boldogságról nagyon sokszor, kb. 50-szer olvashatunk az Újszövetség-
ben. Többet jelent, mint érzelmileg boldognak lenni. Ez a fajta boldogság több an-
nál, amit az ember el tud érni maga erejéből, vagy barátai, szerelme, munkája és 
hobbija által. 

Ez a boldogság abból fakad, hogy Urunk közelében lehetünk a Lélek által. Ezt a 
boldogságot Istentől kapjuk meg, amikor felismerjük, hogy megnyílt előttünk az 
üdvösség útja, hogy Jézus kereszthaláláért Isten nekünk megbocsátotta minden 
vétkünket. Ez a boldogság születik meg bennünk, amikor újjászületünk, ahogyan 
Jézus Nikodémusnak mondta, hiszen újjászületés nélkül senki sem láthatja meg 
Isten országát. 

 
4. Jézus azt mondja, hogy 3Boldogok a lelki szegények, mert övék a meny-

nyek országa. És mi nagyon nehezen értjük ezt a kifejezést, hogy lelki szegény.  
Ezt a kifejezést legkönnyebben az Ószövetségből érthetjük meg. A „szegény” 

először valóban a nélkülözőt, a nincstelent jelentette. És mivel a rászoruló egyet-
len oltalma és segítsége Isten, ezért a „szegénység” az Istentől való alázatos 
függőség fogalmával kapcsolódott össze. 

Az Ószövetségben a szegény, a nyomorult ember Istenhez fordult szabadítá-
sért, de tudja azt, hogy nem méltó Isten kegyelmére és segítségére. 
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A lelki szegénység az, amikor tudja az ember, hogy csak Isten segíthet rajta, de 
azt is nagyon jól tudja, hogy méltatlan erre a segítségre.  

Szép úrvacsorai énekünk a 757. A 3. versszaka jól mutatja ezt a szívből jövő 
alázatot: 

Jövök, semmit nem hozva, / Keresztedbe fogódzva, 
Meztelen, hogy felruházz, / Árván, bízva, hogy megszánsz; 
Nem hagy a bűn pihenést: / Mosd le, ó, mert megemészt! 
 
5. Az a világ, ami körülvesz bennünket a gazdagságot, az erőt, a hatalmat érté-

keli igazán. Isten országa azonban a lelki szegényeké. Azoké, akik szegények, akik 
gyengék, akiknek nincs semmi hatalmuk. Akik olyanok, mint a kisgyermekek. Akik 
nem az emberi erőben, hatalomban, lehetőségekben, protekcióban és érdekekben 
bíznak. Azok a lelki szegények, akik tudatában vannak, hogy életük Isten kegyel-
mében nyugszik, akik Pál apostollal együtt modják, hogy Elég neked az én ke-
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát 
az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 
(2Kor 12,9) 

De Isten országa azoké a gazdagoké is, akik nem a gazdagságukban bíznak, 
mert a gazdagságot szolgálatnak tekintik. Isten országa azoké a hatalmasoké és 
erőseké is, akik hatalmukat és erejüket Isten dicsőségére használják, és mások 
szolgálatába állítják. 

Isten országa a kisgyermekeké, és mindazoké, akik elég alázatosak ahhoz, hogy 
elfogadják azt: 8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tő-
letek van: Isten ajándéka; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicseked-
jék. 10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekede-
tekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. 
– mondja Pál az Efézusi levél 2. részében. 

Isten országa azoké, akik felismerik és elfogadják, hogy az Úr őket szolgálatra 
választotta ki és hívta el. Felismerik ezt, mert lelki szegények, akik az Úr kegyel-
méből élnek. 

Vagy ahogy az 1Kor 1-ben olvassuk: 
1Kor 1,26-30 26Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem 

sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok 
vagy előkelők. 27Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bo-
londok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik 
a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, 28és azokat 
választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és 
a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, 29hogy egyetlen ember se di-
csekedjék az Isten színe előtt. 30Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban 
vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és 
megváltássá, 31hogy amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicseked-
jék.” Ámen. 

 
Loment Péter 


