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BOLDOGOK AZ IRGALMASOK 

Igeolvasás: Mt 18,21-35 
Alapige: Mt 5,7:„Boldogok, akik 

éheznek és szomjaznak az igaz-

ságra, mert ők megelégíttetnek." 

 

Kedves Testvérek! A mi világunk 

egy erőszakos és sok tekintetben 

irgalmatlan világ, ahol az 

irgalmatlanság már a gyermekek 

között megjelenik, de ott lehet 

családok, illetve népek, nációk és 

vallások között is. És ebben az irgalmatlan világban szólal meg az irgalmas Jézus szava: Boldogok az 

irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalmasság a hegyi ösvény csúcsa a hegytetőn, a legmagasabb 

szint, amit a Krisztus követő ember csak elérhet. Lukács evangéliumában ezért mondja azt Jézus a Hegyi 

Beszéd alkalmával: Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. (Lk 6,36) Ez Máténál pedig a 

következőképpen van ez leírva: Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48) 

Mert az irgalmasság tekintetében hasonlóvá válhatunk Istenhez. A bölcs Salamon király már Jézus előtt ezer 

évvel azt mondta, hogy amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság. (Péld 19, 22 - Károli szerint) 

Hogy bárcsak úgy tudnánk élni, hogy nincs a szívünkben sértődöttség és harag, ehelyett van megbocsátás, a 

másik segítése. Pál apostol pedig az efézusbelieknek azt írja, hogy "legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 

bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Ef 4,32) Az apostol 

összekapcsolja az irgalmasságot a megbocsátással. De nemcsak Pál apostol, hanem az Úr Jézus is a gonosz 

szolgáról szóló példázatában, amelyben az irgalomról és irgalmatlanságról beszél. A példázatot azt követően 

mondta el, hogy Péter megkérdezte Jézust, hányszor kell megbocsátani. A korabeli rabbinikus tanítás háromra 

szűkítette le ugyanazon dologért a megbocsátások számát. Péter a kérdésében ennek a dupláját is meghaladja, 

amikor azt kérdezi, hogy akár még hétszer is meg kell bocsátani? Jézus azonban azt válaszolja neki: nemcsak 

hétszer, hanem hetvenszer hétszer. Majd Jézus elmond egy olyan példázatot, amely nagyon lényeges része a 

Szentírásnak, és számunkra, Krisztust követő emberek számára fontos tanulságot hordoz. Egy királyról beszél, 

akinek egyik szolgája hatalmas vagyonnal tartozik királya felé: tízezer talentummal. A talentum eredetileg 

súlymérték volt, 49,11 kg aranyat nyomott. Julius Ceasar idején egy légionáriusnak 26 évig kellett érte 

szolgálni. Ha a színarany jelenlegi világpiaci árát vesszük, annak grammja: 11.898 Ft-ba kerül. Ebből 

kiszámolható, hogy a 10.000 arany talentum mai árfolyamon 5843 milliárd forintnak felel meg. De ezüst 

talentum esetén is 62,2 milliárd forintról van szó. Hatalmas adósság, ésszel fel sem érhető, Heródes királynak 

Jézus korában több mint 11 évi bevétele. A szolga pedig nem tud fizetni, ezért esedezni kezd, mire a királynak 

megesik rajta a szíve, és mivel ő nagyon gazdag, elengedi a tartozást. 

Ekkora összeget elengedni csak úgy nagylelkűségből, nemcsak akkor, hanem ma is a lehetetlenség 

kategóriájába tartozik. Mert itt Jézus nem másról beszél, mint arról, hogy a király a mennyei Atya, akiről a 

zsoltáros azt írja: kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk. (Zsolt 116,5) Ez a két tulajdonság, 

hogy kegyelmes és igazságos, egyszerre igaz Rá. Igazságából fakadóan gyűlöli a bűnt, azt a hatalmas 

adósságot, amit mi az évek, évtizedek alatt felhalmozunk Ellene. Azokat a cselekedetetek és mulasztásokat, 

amelyekkel újra és újra megszomorítjuk atyai szívét. Mert ezek a tettek számon vannak tartva, hasonlóan egy 

hitelkártya egyenleghez, ahol minden egyes tétel fel van jegyezve. És tudjuk a hitelkártyák esetén azt, hogy ha 

elérkezik a törlesztési időszak, akkor nincs mese, az adósságot ki kell fizetni, mert késés esetén jókora bűntető 

kamatot is felszámolnak. A különbség a hitelkártyához képest az Istennel szembeni adósságunk esetén az, hogy 

akkora az adósságunk, hogy azt mi nem tudjuk kifizetni. De Isten igazságosságából fakadóan, aki nem fizet, 

az az adósok börtönébe kerül. Ez minden ember esetén az alapállás. És nincs olyan ember, aki ne tartozna Isten 

felé, hiszen mindannyian vétkeztünk, és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. (ld. Rm 3,23) Isten 



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

igazságossága pedig nem engedi, hogy büntetés nélkül maradjon az ellene való engedetlenség. Ugyanakkor 

amellett, hogy Ő igazságos, kegyelmes is, és megengedi, hogy mivel mi nem tudunk fizetni, más fizesse ki a 

tartozást. Egyetlen személy képes erre: Jézus Krisztus. S mivel a bűn zsoldja a halál, a bűnökért halállal kell 

fizetni. Ezért halt meg Jézus, és ha valaki elfogadja Jézus váltsághalálát, az mentesül az alól, hogy az adósok 

börtönébe, azaz az örök halálba, a pokolra vessék.  

 Jézus válsághalála hasonló képtelenségnek tűnik, mint az, hogy Isten ilyen nagy adósságot csak úgy 

elengedjen. Mégis, a mennyek országa így működik, mivel Isten egyszerre kegyelmes és igazságos Úr. Az Ő 

irgalmasságát úgy lehetne definiálni, hogy Ő megindul az ember nyomorúságán. Ahogy egy szolga leborul 

Előtte, és elsorolja, hogy milyen sok az adóssága, és hogy fizetésképtelen, de Jézusra és a Golgotára mutat, 

hogy Jézus kifizette a tartozást, mindez megmozgatja az Ő atyai szívét, megindul ezen és irgalmat gyakorol. 

Ez az evangélium, ez az örömhír. És Isten terve és vágya az, hogy mi mindannyian rádöbbenjük, milyen nagy 

a mi adósságunk, hogy mi milyen szegények vagyunk valójában, de lássuk meg, hogy Ő milyen gazdag, s hogy 

a bűnök súlya alatt sírjunk, összetörjünk, és elinduljunk a boldogság útján. 

A példázat azonban nem fejeződik be itt. Jézus azzal folytatja, hogy ez a szolga boldogan kijön a 

királytól. És találkozik egy szolgatársával, aki történetesen tartozik neki 100 dénárral. Nekünk is vannak 

adósaink. Lehet, hogy a házas társam, aki megbántott, és csúnyán bánt velem. Vagy a gyermekem, vagy a 

testvérem, esetleg a kollégám a munkahelyen úgy szólt, hogy az sértő volt. Talán a szomszéd. Amikor érezzük 

a szívünkben a minket ért sérelem fájdalmát, és éppen feljegyezzük az adósunk adóslevelére az újabb tételt, 

gondoljunk a példázatbeli átváltási arányra: egy millió. A király 127 millió dénárnyi tartozást engedett el, és 

az irgalmatlan szolga 100 dénárt sem tudott elengedni. És mi lett a következmény? Mivel nem tudta elengedni 

a 100 dénárt, a király végül mégsem engedte el neki a 127 millió dénárt.  

A leggyakrabban azt felejtjük el, hogy az irgalmatlan lelkület nagyon sokba kerül. Az ember végül 

mindent elbukhat rajta. Nem hiába próbálkozik annyit az ördög ezzel a Krisztust követők életében, mert Sátán 

jól ismeri ezt a kisbetűs kitételt az irgalom elnyerése kapcsán. Ami nem is annyira kisbetűs rész, hiszen sokszor 

figyelmeztet erre Isten Igéje. Olyan szépen fogalmazza meg ezt Jakab levele: Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, 

aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. (Jakab 2,13) Jézus is 

elmondja a példázat végén, hogy ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti 

neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, 

mindenki az ő atyjafiának." (Mt 18,33-35) Legyünk tehát irgalmasak, tudván, hogy boldogok az irgalmasak, 

mert ők irgalmasságot nyernek. Így legyen! Ámen. 

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

   
 Február 3-án az istentiszteleten            Febr. 9-én bohócelőadáson         (Fotók: AÁ.) 

2019. február: 

12. kedd 14.30 Éneklő kör 

13. szerda  14.30 Bibliaóra 

14. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

14. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

10. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

10. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

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

10. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

22. péntek 16.30 Filmklub - Genezis c. film 

Márc 2 szombat 15-18 
Gyülekezeti farsang. Jelmezes maskarádé, játékos vetélkedő, 

szeretetvendégség.  

- 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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