Egész évben boldog lenni
(újévi)
Lectio: Zsolt 23
Textus: Mt 5,1-12
Kedves Testvéreim! Az Ige az év első napján így kezdődik: „Amikor látta
Jézus a sokaságot…” Jézus mindig lát bennünket. Csak nekünk úgy tűnik, hogy
most nem sokaságot lát Jézus, hiszen kevesen vagyunk a templomban. De Jézus
látja azt a sokaságot,amelynek mi, a kevesek része vagyunk. Gé Smaling leideni
Marekerki nyugdíjas lelkész mondotta, hogy mi a keresztyének mindig a
kisebbséghez tartozunk. Kevesen vagyunk. Viszont ez a kevés ember
bekapcsolódik abba a nagy sokaságba, melyet Jézus lát.
És tanítani akar bennünket. Akkor felment a hegyre és a tanítványok hozzá
mentek. Milyen jó, hogy te is Jézus tanítványa vagy és hozzá mész. Itt a hegyen, a
Sion hegyén van a templom és Jézus Krisztus itt van, ahol ketten, vagy hárman
összegyűlünk és tanítani akar bennünket. Mi pedig, mint mai tanítványai, alig
várjuk, hogy szóljon hozzánk.
Mire tanít bennünket Jézus?
Arra, hogy hogyan lehetünk boldogok, vagy áldottak. A boldogság, vagy
áldott állapot nagy örömet, békességet jelent a földi ember számára.
Ki az, aki ne szeretne boldog lenni? Ki az, aki ne szeretne áldott állapotban
lenni már itt a földön? No, akkor most figyeljünk Jézusra, mert Ő megnyitja a
száját, én csak az Ő szócsöve vagyok.
1.
Azt mondja legelőször, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a
mennyeknek országa. Egész földi életünk erre tekint, hogy a mennyországot
elnyerjük. Régen rossz annak az embernek, aki nem gondol erre. Sokan úgy
vélekednek, hogy majd lesz valahogy, …vagy, majd meglátjuk… Mások azt
mondják, hogy őket ez nem érdekli, csak az, hogy itt legyenek boldogok. Mi
boldogít? A pénz? A legtöbb gazdag ember nem boldog és nem békés a maga
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palotájában. Az egészség boldogít? Sokan mondják: Csak egészségem legyen! Én
erre azt mondom: Csak üdvösségem legyen!
Jézustól kell tanulnunk, ha boldogok akarunk lenni. Ő azt mondja, hogy lelki
szegénnyé kell válnunk. A szó maga, hogy szegénység idegenül cseng a fülünkben.
Hiszen senkinek sem jó a nélkülözés. Jézus azonban nem az anyagi, hanem a lelki
szegénységről beszél. Vagyis arról beszél, hogy alázatosnak kell lennünk, ne
magunkban bízzunk. Az ember üresítse meg a szívét, váljon szegénnyé és akkor
megtapasztalja, hogy mindent Istentől kell várnia. Jó lenne, ha így az év első
napján megüresítenénk magunkat és mindent Istentől várnánk. Ő benne bízzunk
egész évben és egész életünkben.
2.
Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők
megvigasztaltatnak. Érthetetlen! A síró ember boldog? A gyermek sír, ha elveszik
a játékát. Szomorú lesz. A felnőtt ember is, ha nem sikerülnek a tervei, ha beteg,
ha gyászol. Sírunk és szomorúak leszünk.
Jézus egészen másról, más sírásról beszél. Nem a testi bajokról, nem a
gyászról beszél. Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a bűneink miatt kellene
sírnunk.
Tudunk-e sírni azért, mert bűnös emberek vagyunk?
Tudunk-e sírni a mások bűnéért?
Tudunk-e sírni azért, mert nem kell az embereknek az evangélium?
Tudunk-e sírni Jézusért? (Emmausi tanítványok).
3.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Szelídek? Nem azok a
boldogok, akik kiharcolják a jogaikat? Akik fegyverkeznek és küzdenek? Akik
leigázzák a másik embert, vagy egy másik országot? Nem! Jézus azt mondja: Te
légy szelíd! Te imádkozz! És akkor öröklöd a földet. Jézus az ígéret földjéről beszél.
Nem Kánaánról, hanem a mennyei uralomról. Arról a földről beszél, ahol Isten
mennyei uralma van. A szelíd ember már most Isten mennyei uralma alatt van. És
ez boldogság, áldott állapot! Legyünk szelídek, mint Jézus!
4.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek. Itt nem földi igazságról van szó. Az igazság itt Isten akaratát
jelenti. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, vagyis azok a
boldogok akik teljes mértékben vágyakoznak Isten akaratának a teljesítésére.
Ezért naponta keresik a Bibliában Isten akaratát. Olvassák az igét, hogy abból
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megtudják, mi az Isten akarata és azt teljesítik. Ezek a boldogok. Hadd legyen ez
az év olyan a számunkra, amikor naponta vágyakozunk az Igére és annak
teljesítésére. Imádkozzunk Isten Szent Lelkének erejéért és világosságáért, hogy
Ige szerint tudjunk élni.
5.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
- Isten irgalmas.
- Légy te is irgalmas. (Mi Atyánk).
6. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.
Tiszta szív = aki őszintén szolgál. Aki nem parancsol, aki nem uralkodni
akar, hanem szolgálni tiszta szívvel, vagyis önzetlenül. Szolgál úgy, hogy nem vár
érte ellenszolgáltatást. Szolgál minden hátsó szándék nélkül. Szolgál minden
spekuláció nélkül. Az ilyen ember meglátja az Istent, vagyis lelki közösségben van
vele.
7. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Itt nem csak egy kis igyekezetről van szó, hanem békecsinálásról. Vagyis nem csak
próbálkoznunk kell, hogy hátha béke lesz, hanem teljes erőnket megfeszítve
munkálkodjunk, hogy béke legyen a családban, a gyülekezetben, a világban. Nem
kis feladat ez! Ám csak így lehetünk Isten gyermekei.
8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyeknek országa. Tehát nem a betegség, a gyász miatti szenvedésről van szó.
Arról van szó, hogy az igazságért kell szenvednünk, ha boldogok akarunk lenni. Az
igazság pedig – hallottuk az előbb – nem más, mint Isten akaratának a teljesítése.
Boldog vagy, ha gyaláznak hitedért. Boldog vagy, ha megmosolyognak, mert
imádkozol, templomba jársz, Ige szerint élsz.
Legyünk egész évben boldogok Jézusunk tanítása szerint!
Ámen.
Biharszentjános, 2016.01.01.
Csomay Árpád.
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