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BOLDOGOK A SZELÍDEK 
Igeolvasás: Zsolt 37,1-18 
Alapige: Mt 5,5:„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a 

földet." 
Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünkön folytatva 

elkezdett sorozatunkat a 3. boldogmondást engedjük közel 

szívünkhöz, amelyet az Úr Jézus a Hegyi Beszéd alkalmával 

mondott, idézve a felolvasott 37. zsoltárt: Boldogok a 

szelídek, mert ők öröklik a földet. Az első két boldogmondás 

esetén már láttuk azt, hogy mennyire igaz az ézsaiási ige, 

ahol Isten ezt mondja: Bizony, a ti gondolataitok nem az én 

gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert 

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak 

az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti 

gondolataitoknál. (Ézs 55,8-9) Hiszen mi egészen másként gondolkozunk a boldogságról, és ezt látjuk a 3. makariosznál, 

azaz boldogmondásnál is. A szelídség a mi világunkban nem egy nagyra becsült erény. 

 Már gyermekeinket is úgy tanítjuk, hogy ne hagyják magukat, ha kell, üssenek vissza, nehogy rájuk szálljanak, 

vagy nehogy félreállítsák őket. Ha kell, erővel is, de vigyék keresztül akaratukat, mivel ez az érvényesülés útja. Hiszen 
azt látjuk, hogy az erőszakosak és gátlástalanok azok, akik jól boldogulnak, és előre jutnak az életben. A szelídséget 

sokszor gyengeségként azonosítja a világ. Első hallásra tehát különösnek tűnhet, hogy Jézus a szelíd embert boldognak 

mondja, mivel mai világunktól a szelídség idegen. Mivel az a szelídség, amiről itt Isten Igéje beszél, a krisztusi szelídség 

nem az emberi természet része. Ez alapjában véve nem emberi tulajdonság, hanem isteni. 
A zsoltáros azt írja a 103. zsoltárban:Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsolt 103,8) 

A katolikus fordítás ezt így fordítja: Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. Ézsaiás 

könyvében pedig a következőt olvassuk: Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, 
előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az 

anyajuhokat szelíden terelgeti. (Ézs 40,10-11)Arról ír a próféta, hogy Isten nagy hatalommal jön, Ő hatalmas és erős 

Isten, és az Ő karja, amely uralkodik, a legerősebb a világmindenségben. És mégis, az Ő erős karjára gyűjti a bárányait, 
és hatalmas karjával szelíden vezeti, terelgeti őket. Olyan csodálatos igeversek ezek az Ószövetségből, amelyből 

láthatjuk, hogy hogy nekünk ilyen Istenünk van, aki hatalmas és mégis szeretettel hajol le hozzánk emberekhez. Mégis 

az Ő szeretete és isteni szelídsége leginkább Jézusban mutatkozott meg, aki ezt mondta: Vegyétek magatokra az én 

igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11, 29) 
De nemcsak kijelentette ezt magáról, hanem egész életében gyakorolta. Az alázatos és szelíd Jézus vállalta a szenvedést,

 a bántást. Az igazságtalan vádak elhangzásakor némán tűrt. Szeretettel válaszolt és reagált a gonoszságra, és a 

kereszten így imádkozott gyilkosaiért: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! (Lk 23,34) Nem 
lehetett Őt megbántani, megfélemlíteni, az útjáról eltéríteni. Hadd ismételjem meg az iménti állításomat: Jézus egész 

életéből látható, hogy ez a  krisztusi szelídség nem emberi tulajdonság, hanem isteni tulajdonság.  

Mert mit is jelent a szelídség a szó bibliai értelmében? Hadd mondjam el, hogy Istennek szolgáló életet jelent. A 
szolga Ura parancsát teljesíti, Ura nevében beszél, Urának ad dicsősséget, azt a feladatot végzi, amit Ura bízott rá. Nem 

gőgös, nem hangoskodik, hanem csendben és alázattal végzi Ura parancsát. Jézus ezt tette egész életében. Végezte, amit 

a mennyei Atya parancsolt, és Ő mindvégig alárendelte magát az Atya akaratának. Megalázta magát, és engedelmeskedett 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Filippi 2,8) Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy Jézus szelídsége, Atyja iránti 
alázata semmiképpen nem jelentette azt, hogy Jézus gyenge lett volna. Máté leírja róla, hogy úgy tanított, mint akinek 

hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. (Mt 7,29) Szelíd szavában erő volt, emberi életek változtak meg általa, 

betegek gyógyultak meg, halottak támadtak fel. 
Mihez lehetne Jézus szelídségét, vagy mondjuk így, azt a krisztusi szelídséget hasonlítani, amit szeretne az Úr 

Jézus, hogy megtanuljunk Tőle, és hogy ezáltal legyen boldog az életünk? Gondoljunk például egy vad és betöretlen, 

ereje teljében lévő lóra, amely szabadon nyargal a pusztaságban társaival, oda, ahová csak szeretne. S vajon az ember 

számára milyen haszon származik ebből? Gyakorlatilag azon túl, hogy szemet gyönyörködtető látvány lehet mindez, de 
gyakorlati haszon nincs belőle. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy befognak egy ilyen vadlovat, betörik, megszelídítik, 

s ezt követően már nagy terheket képes húzni, vagy el tudja vinni lovasát egyik helyről a másikra. Ugyanarról a lóról 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

beszélünk, a különbség csak annyi, hogy már nem vad, megszelídült. Ez a ló azáltal, hogy szelíddé vált, elvesztette volna 
az erejét? Nem, dehogy, csak most már kontrollálja azt, és engedi, hogy egy felsőbb hatalom, az ember irányítsa azt. 

A krisztusi szelídség sem egyenlő a gyengeséggel, ahogyan azt a világ szeretné beállítani. Mert hadd kérdezzem, 

vajon mihez kell nagyobb erő? Visszaütni vagy megbocsátani? Átkozni, vagy áldani azt, aki bánt?  
És ez magunktól nem megy. Ehhez Jézus ad nekünk erőt, és erre Ő tanít minket. Ezért mondja ma nekünk is, 

hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, (Mt 11, 29) és ez 

a szelídség a boldogság forrása, mivel boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Mt 5,5) Azt mondja Jézus, hogy 

vegyük magunkra az Ő igáját. Az Ő igája, az Ő szelídsége olyan mint egy ruha, amit magunkra vehetünk. És hadd 
mondjam el, hogy a szelídség és alázat ruhája Isten előtt a legszebb ruha, amit viselhetünk, mivel ez az Ő ruhája. Jézus 

is ezt a ruhát hordja, és azt szeretné, ha mi is ezt hordanánk. Péter első levelében olvasunk erről. Az apostol erre bíztat: 

Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem 
a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. (1Pt 3,3-4) Isten nem a 

divatos ruhát, a szép ékszereket nézi. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben. van. 

(1Sám 16,7) És ez az a ruha, a szelídség és alázat ruhája, a szelíd és csendes lélek, ami értékes 

előtte. És ez nem a mi saját értékünk, ezt egyedül Tőle kaphatjuk meg. Pál ír a Szentlélek 
gyümölcséről, amely olyan mint egy gerezd szőlő, és rajta a szemek az alábbiak: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5, 22-23) A 

szelídség is a Szentlélek ajándéka, gyümölcse az életünkben. Nem magunktól teremjük, hanem 
azáltal, hogy az Úr Jézus Szentlelke által bennünk él. Hogy történik mindez? Az ember 

találkozik az Úrral, döntés születik a szívében, hogy én most már Vele akarom élni az életem, 

és ahogy egyre több időt töltünk vele, azt vesszük észre, hogy a vadságunk egyre inkább 
gyengül, egyre szelídebbek leszünk, mert Jézus megszelídít minket. Nézzünk Jézusra és Tőle 

tanuljunk meg szelídek lenni. Ámen. 

--------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------------- 

     
  Január 20-án délelőtt a babamama szobában és a karzaton, délután a zenés istentiszteleten        (Fotók: AÁ.) 
2019. január-február: 

27. vasárnap 17.00 Imahét - Református Nagytemplom - Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita  

29. kedd 14.30 Éneklő kör 

30. szerda  14.30 Bibliaóra 

31. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

31. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

Febr 2 szombat 15-18 

Gyülekezeti farsang. Jelmezes maskarádé, játékos 

vetélkedő, szeretetvendégség és táncház. Mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

Febr 3. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Febr 3. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

Febr 3. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Febr 9. szombat 17.00 

Bohócelőadás. Egy évvel korábban hívtuk meg 

első alkalommal a Purpárlé bohóctársulatot 
templomunkba, akik kedves és tanulságos 

előadásukkal nagy örömet okoztak a résztvevő kb. 

100 kisgyermek számára. Ebben az évben újból 
eljönnek hozzánk a bohócok, hogy egy 

háromnegyed órán át tartó, a jó és a rossz harcáról 

szóló darabbal újra megörvendtessék szívünket.  
- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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