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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  

Jézus boldognak hirdeti a lélekben szegényeket, de jajt kiált a szívtelen gazdagokra.  

 

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. 

Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, 

Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről. 

Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: 

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. 

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. 

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. 

Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és 

megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az 

Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy 

jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. 

De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. 

Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. 

Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! 

Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis 

prófétákkal.” 

 

Ezek az evangélium igéi.  
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1. Lectio – olvasás  

1.1. Biblikus vonal  

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 

17 Kai. kataba.j metV auvtw/n e;sth evpi. to,pou pedinou/( kai. o;cloj polu.j maqhtw/n auvtou/( 
kai. plh/qoj polu. tou/ laou/ avpo. pa,shj th/j VIoudai,aj kai. VIerousalh.m kai. th/j 
parali,ou Tu,rou kai. Sidw/noj( 

 

És lejőve velük megállt egy sík helyen, és tanítványainak hatalmas tömege, és a 

népnek hatalmas sokasága egész Júdeából, és Jeruzsálemből, és Tírusz és Szidón 

tengerparti vidékéről. 

 

 (…) 

 

 20  Kai. auvto.j evpa,raj tou.j ovfqalmou.j auvtou/ eivj tou.j maqhta.j auvtou/ e;legen( Maka,rioi oì 

ptwcoi,( o[ti ùmete,ra evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/. 

 

És ő felemelve a szemeit a tanítványaira mondta: „Boldogok a szegények, mert tiétek 

az Isten királysága. 

 

 21  maka,rioi oi ̀peinw/ntej nu/n( o[ti cortasqh,sesqe. maka,rioi oì klai,ontej nu/n( o[ti 

gela,sete. 

 

Boldogok, akik most éheztek, mert meg fogtok elégíttetni. Boldogok, akik most 

sírtok, mert nevetni fogtok. 

 

 22  maka,rioi, evste o[tan mish,swsin u`ma/j oì a;nqrwpoi kai. o[tan avfori,swsin u`ma/j kai. 
ovneidi,swsin kai. evkba,lwsin to. o;noma u`mw/n wj̀ ponhro.n e[neka tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou\ 

 

Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kirekesztenek 

titeket, és gúnyolnak, s kivetik a neveteket, mint gonoszt az Emberfia miatt. 
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 23  ca,rhte evn evkei,nh| th/| h`me,ra| kai. skirth,sate( ivdou. ga.r o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/| 
ouvranw/|\ kata. ta. auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oì pate,rej auvtw/n 

 

Örvendjetek azon a napon, és ugráljatok örömötökben, íme ugyanis hatalmas a 

jutalmatok az égben: ezek szerint tettek ugyanis a prófétákkal apáitok. 

 

 24  Plh.n ouvai. u`mi/n toi/j plousi,oij( o[ti avpe,cete th.n para,klhsin u`mw/n. 

 

Viszont jaj nektek, gazdagoknak, mert elnyertétek a vigasztalásotokat. 

 

 25  ouvai. u`mi/n( oi` evmpeplhsme,noi nu/n( o[ti peina,sete. ouvai,( oi` gelw/ntej nu/n( o[ti penqh,sete 

kai. klau,sete. 

 

Jaj nektek, akik most el vagytok telve, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, 

mert szomorkodni és sírni fogtok. 

 

26  ouvai. o[tan u`ma/j kalw/j ei;pwsin pa,ntej oì a;nqrwpoi\ kata. ta. auvta. ga.r evpoi,oun toi/j 

yeudoprofh,taij oi ̀pate,rej auvtw/n. 

 

Jaj, amikor minden ember szépen beszél rólatok, ezek szerint tettek ugyanis a hamis 

prófétákkal apáitok. 
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1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

 

Nova Vulgata 

Szent István Társulati Biblia 

Jeromos fordítás 

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás 

Károli Gáspár revideált fordítása 

Simon Tamás László O.S.B. Újszövetség-fordítása 

 
17Et descendens cum illis stetit in loco campestri, et turba multa discipulorum eius, et 

multitudo copiosa plebis ab omni Iudaea et Ierusalem et maritima Tyri et Sidonis,  
17Aztán lejött velük a hegyről és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett 

oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a 

tíruszi és szidóni tengermellékről, 
17Majd lement velük és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy 

csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon 

tengermellékéről,  
17Azután lement velük és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett 

köréje és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon 

tengermellékéről.  
17És alámenvén ő velök, megálla a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a 

népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusnak és Sídonnak 

tengermelléki határából, a kik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak 

betegségeikből. 
17Azután velük együtt lement a hegyről, és megállt egy sík helyen. Vele volt 

tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, s a 

tengerpartról, Tiruszból és Szidónból. Azért jöttek, hogy hallgassák, s hogy 

meggyógyuljanak betegségeikből. 

 
20Et ipse, elevatis oculis suis in discipulos suos, dicebat: “ Beati pauperes, quia 

vestrum est regnum Dei. 
20Ekkor tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt: „Boldogok vagytok, ti 

szegények, mert tiétek az Isten országa.  
20Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt: »Boldogok vagytok, ti szegények, 

mert tiétek az Isten országa. 
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20Akkor tekintetét tanítványaira emelte és így szólt: „Boldogok vagytok ti szegények! 

Tiétek az Isten országa. 
20Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti 

szegények: mert tiétek az Isten országa.  
20Ő pedig tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: 

– Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek Isten országa!  

 
21Beati, qui nunc esuritis, quia saturabimini. Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis. 
21Boldogok vagytok, hogy most éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok vagytok, 

akik most sírtok, mert nevetni fogtok.  
21Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. 

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. 
21Boldogok, akik most éheztek! Majd bővelkedni fogtok. Boldogok, akik most sírtok! 

Sírástok nevetésre fordul. 
21Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: 

mert nevetni fogtok.  
21Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd jóllaktok! Boldogok vagytok, akik 

most sírtok, mert nevetni fogtok!  

 
22Beati eritis, cum vos oderint homines et cum separaverint vos et exprobraverint et 

eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter Filium hominis.  
22Boldogok vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből és 

megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, elvetik az Emberfia 

miatt.  
22Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és 

szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért.  
22Boldogok vagytok, ha gyűlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak 

titeket, ha rossz hírbe hoznak az Emberfiáért!  
22Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és 

szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.  
22Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek és 

gyaláznak benneteket, és mint gonosztevőt feljelentenek az Emberfia miatt! 

 
23Gaudete in illa die et exsultate, ecce enim merces vestra multa in caelo; secundum 

haec enim faciebant prophetis patres eorum. 
23Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy 

jutalomban részesültök a mennyben! Atyáik is így bántak a prófétákkal.  
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23Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben! 

Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. 
23Örüljetek azon a napon és ujjongjatok: jutalmatok nagy lesz a mennyben. Atyáik 

éppen így bántak a prófétákkal.  
23Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé a ti jutalmatok bőséges a 

mennyben; hiszen hasonlóképen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik.  
23Örüljetek azon a napon, és perdüljetek táncra! Íme, nagy a ti jutalmatok a 

mennyben, hiszen ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. 

 
24Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram! 
24De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat.  
24De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat! 
24De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vigasztokat.  
24De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat.  
24De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vigasztalásotokat.  

 
25Vae vobis, qui saturati estis nunc, quia esurietis! Vae vobis, qui ridetis nunc, quia 

lugebitis et flebitis! 
25Jaj nektek, akik most jóllaktok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, 

mert sírni és jajgatni fogtok!  
25Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, 

mert majd gyászoltok és sírtok! 
25Jaj nektek, akik jóllaktatok! Majd éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek! 

Keseregni és sírni fogtok.  
25Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert 

sírni és jajgatni fogtok.  
25Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert 

gyászolni és sírni fogtok!  

 
26Vae, cum bene vobis dixerint omnes homines! Secundum haec enim faciebant 

pseudoprophetis patres eorum. 
26Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis 

prófétákkal. 
26Jaj nektek, amikor mindenki magasztal titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a 

hamis prófétákkal! 
26Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek! Atyáik éppen így tettek a hamis prófétákkal. 
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26Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a 

hamis prófétákkal az ő atyáik.  
26Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, hiszen ugyanezt tették atyáik a hamis 

prófétákkal! 

 

 

1.1.3. Behatárolás 

A tizenkét apostol kiválasztása után, ami egy hegyen történt, egy egész éjszakai 

imádságot követően (Lk 6,12-16), Jézus lejön tanítványaival együtt a hegyről, ahol 

sokfelől érkezett, nagy tömeg veszi őt körül, akik hallani, és megérinteni kívánják őt, 

s akik közül sokat meggyógyít (Lk 6,17-19). Ebben a környezetben mondja el az 

evangélista Jézusnak az első nagy beszédét, az úgy nevezett „síksági beszédet” (Lk 

6,20-49). Ennek az elején hangozik el ez a szakasz (Lk 6,20-26), amely a rövid 

bevezetés után (Lk 6,20) két részre oszlik: a boldogság- (Lk 6,21-23), és a jaj-

mondásokra (Lk 6,24-26).   

 

1.1.4. Szószerinti üzenet 

Az evangélista hangsúlyozza, hogy 

 Jézusnak a szavai imádságból fakadnak, amivel gyógyítóan kívánja 

megérinteni az őt hallgatókat. 

 a Mester ünnepélyesen szól tanítványaira tekintve. 

 Jézus az emberek boldogságát akarja, s rámutat arra az útra, amin járva az 

ember igazán boldoggá válhat. Nyomatékosítja, hogy egyedül Isten tudja a 

teremtményét teljesen boldoggá tenni. 

 a tanítvány legyen szegény, vagyis olyan, aki alázatos bizalommal befogadja, 

és megőrzi, megcselekszi az Úr szavát. 

 Jézus gyengéd, de határozott is: keményen fellép a gőgös, öntelt magatartással 

szemben a jaj-mondásokkal, amelyekkel nem elítélni, és nem kizárni, hanem 

megtérésre, bűnbánatra akar meghívni. 

 a keresztény ember készüljön fel a próbatételekre, a vértanúságra. De 

mindezek között is számíthat az Úr vigasztaló, és megerősítő támogatására. 
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1.1.5. Kulcsszavak rövid elemzése 

maka,rioi (mákárioj): ’boldogok’ (Lk 6,20-22) 

 

 Ez a kifejezés többször megtalálható a Lukács-evangéliumban is: Máriát 

boldognak nevezi Erzsébet, mert hitt abban, hogy beteljesül mindaz, amit az Úr 

mondott neki (Lk 1,45). A síksági beszédét Jézus ezzel a szóval kezdi, boldognak 

nevezve azokat, akik szegények, akik éheznek, akik sírnak, illetve akiket gyűlölnek, 

kirekesztenek, gúnyolnak, akiknek a nevét kivetik (Lk 6,20-22). Ők azért boldogok, 

mert Isten fogja megvigasztalni, megjutalmazni őket. Továbbá boldog az az ember, 

aki nem botránkozik meg Jézusban, hanem felismeri benne, hogy ő a Messiás (Lk 

7,23). Boldogok azok, akik láthatják az Urat, és mindazt, amit tesz (Lk 10,23), illetve, 

akik hallgatják, és megőrzik Isten szavát (Lk 11,28). Boldogok azok a rabszolgák, akik 

éberen várják Uruk hazaérkezését, és azt teszik, amivel megbízták őket (Lk 12,37-

38.43). Boldog az az ember, aki irgalmasan fordul a szegények felé, befogadva, 

vendégül látva őket (Lk 14,14).  

Továbbá érdekes az a tény is, hogy Lukácsnál egyszer a tömegből egy asszony 

szól Jézushoz boldognak nevezve a méhet, amely hordozta őt (Lk 11,27), Máriára 

utalva ezzel (vö. Lk 1,48). Egy másik alkalommal pedig egy férfi mondja Jézusnak az 

asztaltársaságból, hogy boldog az, aki az Isten királyságában fog kenyeret enni (Lk 

14,15). Mind a két esetben a Mester Istenre irányítja a figyelmet: boldog az, aki 

hallgatja, és megőrzi Isten igéjét (Lk 11,28), illetve az Úr ünnepi lakomára, vagyis a 

vele való közösségbe hív meg mindenkit (Lk 14,16-24).  

S végül a keresztet hordozó Jézus mondja az őt sirató asszonyoknak, hogy 

eljön az idő, amikor egyesek boldogoknak vélik a meddőket, mert ők kevesebbet 

fognak szenvedni Jeruzsálem pusztulásakor (Lk 23,29). (Kr. u. 70-ben a rómaiak 

lerombolták a jeruzsálemi templomot.) Ezzel az átvitt értelmű kifejezéssel a Mester a 

bűnbánatra kívánja felhívni a hallgatói figyelmét. 

 Összegezve elmondhatjuk, hogy a boldogság forrása Isten maga, aki a vele 

való barátságra hív meg mindenkit („lakoma”, „Isten királysága” kép). Ez a 

boldogság akkor valósul meg konkrétan az ember személyes életében, ha nyitott 

Istenre, vágyódik utána, hisz Jézus Krisztusban, s rábízza magát. Ha befogadja, őrzi, 

és hűségesen megcselekszi az Úr szavát, s alázatos bűnbánattal elindul a szegények 

felé az irgalmasság gesztusait gyakorolva. 

 

ptwcoi, (ptókhoj): ’szegények’ (Lk 6,20) 
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 Lukács az evangéliumában gyakran használja ezt a szót, ami azokat a szegény 

embereket jelöli, akik magukat nem képesek anyagilag fenntartani: rászorulnak 

másokra. A szegénység önmagában rossz dolog, de alkalmat teremthet az illető 

számára, hogy teljesen rábízza magát Istenre, ahogy a koldus Lázár (Lk 16,20), és az 

az özvegyasszony, aki egész megélhetését bedobja a perselybe (Lk 21,3). Ez az 

alázatos, bizalomteljes magatartás teszi lehetővé számukra, hogy befogadják az 

örömhírt, amit az Úr meghirdet elsősorban nekik, illetve mindenkinek (Lk 4,18; Lk 

7,22).  

 Tehát boldogok a szegények, mert hallhatják, és bizalommal elfogadják az 

evangéliumot (Lk 4,18; Lk 7,22; Lk 21,3). Boldogok, mert Isten Jézus Krisztusban a 

vele való közösségbe, barátságba hívja meg őket is (Lk 14,21), illetve erre bátorít 

másokat is (Lk 14,13). Boldogok a szegények, mert Isten királyságában lesz részük. 

Ez a boldogság már a földi életben elkezdődik, amikor igent mondanak Jézus 

Krisztusra, s a mennyben fog egészen beteljesülni (Lk 6,20; Lk 16,22). 

 Továbbá az evangélista hangsúlyozza azt is, hogy Jézus arra bátorítja a 

követőit, hogy adjanak a szegényeknek, legyenek nyitottak feléjük, segítsék őket, és 

lépjenek velük szeretetközösségbe, barátságba (Lk 14,13; Lk 16,20; Lk 18,22; Lk 19,8). 

Hiszen az ember csak akkor üdvözül, ha hisz Jézus Krisztusban, rábízza magát, mint 

ahogy a szegények példája tanítja (Lk 16,20; Lk 21,3), és ha felismeri, és szereti az 

Urat a szegény emberben is (Lk 16,20.22; Lk 18,22; Lk 19,8). 

 

gela,sete (gelászete): ’nevetni fogtok’ (Lk 6,21)  

 

 A kifejezés az újszövetségi Szentírásban csak kétszer fordul elő, mind a két 

alkalommal Lukács evangéliumában, és ebben a szakaszban. Ezáltal az evangélista 

nyomatékosítani kívánja, hogy, akik most sírnak, majd nevetni fognak (Lk 6,21), s 

akik most nevetnek, majd szomorkodni és sírni fognak (Lk 6,25). Természetesen ez 

nem azt jelenti, hogy valakinek a derűjét Isten el akarja venni, hanem szimbolikusan 

azt, hogy az öröm igazi forrása maga Jézus Krisztus. A birtoklás, ami alapvetően a 

gazdagok kísértése (Lk 6,24) csak átmeneti, világias örömöket nyújt. Az Úrban bízó, 

szegény embernek a megvigasztalódás, és a teljesebb élet utáni vágyát viszont Isten 

fogja betölteni olyan módon, ami megmarad az örök életre is (Lk 6,20-21). 
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1.2. Kontextuális – kánoni párhuzamok 

 

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

 

Mt 4,24-25 “Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, 

olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, 

holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket. Csapatostul kísérték, Galileából, 

Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.” 

Mt 5,1-12 “A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő 

pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, 

mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd 

megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik 

éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, 

mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik 

üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok 

vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden 

rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben 

a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” 

Mt 10,22 “Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban 

mindvégig kitart, az üdvözül.” 

Mt 19,23 “Jézus most tanítványaihoz fordult: „Bizony mondom nektek, a gazdagnak 

nehéz bejutnia a mennyek országába.” 

Mk 3,7-8 “Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte 

Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón 

környékéről szintén nagy tömeg gyűlt köréje, mert oda is eljutott a híre, hogy milyen 

nagy dolgokat visz végbe.” 

Jn 15,19 “Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De 

mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, 

gyűlöl benneteket a világ.” 
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Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

 

2Krón 36,16 “De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és 

kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult.” 

Zsolt 126,5 “Akik könnyek között vetnek, örömmel aratnak majd.” 

Iz 5,8-24 “Jaj azoknak, akik házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz 

ragasztanak, míg az övék nem lesz minden hely, s nem csak ők lakják az egész 

országot. Megesküdött a Seregek Ura fülem hallatára: „Bizony, rommá lesz a sok 

ház, és a szép nagy paloták lakatlanná válnak. Tíz hold szőlő csak egy korsóra valót 

hoz majd, és tíz véka vetőmag csak egy vékát terem.” Jaj azoknak, akik kora reggeltől 

fogva mámorító italokat hajhásznak, és esténként sokáig fennmaradnak, mert a bor 

hevíti őket. Citera és hárfa, dob és fuvola – az van, meg bor a lakomáikon, de az Úr 

tetteire nem ügyelnek, és kezének művét észre sem veszik. Bizony, fogságba 

hurcolják majd népemet, mert nincsen benne érteni akarás. A hatalmasok éhen 

vesznek, maga a nép meg szomjúságtól eped el. Feltárja torkát az alvilág, és végtelen 

szélesre nyitja a száját, hogy elnyelje népemből a hatalmasokat, akik most oly vígan 

vannak. Akkor majd meggörnyed az ember, megalázzák a büszke férfit, és a 

kevélyek lesütik szemüket. Ám a Seregek Ura megdicsőül ítéletében, s a szent Isten 

felragyogtatja szentségét igazságossága által. Bárányok legelnek ott mint legelőjükön, 

és a gazdagok romjai közt kosok tanyáznak. Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal 

vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret. Akik így szólnak: 

„Rajta! Igyekezzék művével, hadd lássuk! Közeledjék és valósuljon meg, amit Izrael 

Szentje tervez, hadd érjük meg!” Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót 

rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek, 

ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek. Jaj azoknak, akik bölcsek a 

tulajdon szemükben, és okosaknak hiszik saját magukat. Jaj azoknak, akik hősök a 

borivásban, és bátrak, ha mámorító italt kevernek. Jaj azoknak, akik ha 

megvesztegetik őket, fölmentik a gonoszt, és attól, akinek igaza van, elveszik igazát. 

Amint a tarlót felfalják a lángok, és az aszott fű elhamvad a tűzben, az ő gyökerük is 

hamuvá válik, virágjuk elszáll, mint a por. Mert elvetették a Seregek Urának 

törvényét, s megvetették Izrael Szentjének szavát.” 

Iz 61,1-2 “Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy 
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szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy 

hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy 

megvigasztaljam mind a gyászolókat” 

Iz 65,13-14 “Ezért ezt mondja Isten, az Úr: Meglátjátok, szolgáim esznek, ti meg éhen 

maradtok. Meglátjátok, hogy szolgáim isznak, ti meg szomjazni fogtok. Meglátjátok, 

szolgáim örülnek majd, ti meg szégyent vallotok. Igen, szolgáim énekelni fognak 

szívük örömében, ti meg ordítani szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel 

jajgattok.” 

Iz 65,18 “Örüljetek és ujjongjatok azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert 

Jeruzsálemet „öröm”-nek teremtem és népét „ujjongás”-nak.” 

Jer 5,31 “A próféták a hazugság nevében jövendölnek, a papok azt tanítják, ami nekik 

tetszik. És a népem kedvét leli benne. De mihez fogtok majd, ha eljön a vég?” 

Hab 2,6 “Vajon nem mondanak-e majd róla mindnyájan példázatokat? Nem 

költenek-e róla magvas mondásokat?” 

Mal 2,11 “Áruló módon viselkedett Júda: szégyenletes dolgot vittek végbe [Izraelben 

és] Jeruzsálemben. Júda ugyanis megszentségtelenítette az Úr kedves szentélyét: 

idegen isten leányát vette feleségül.” 

ApCsel 5,41 “Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus 

nevéért gyalázatot szenvedjenek.” 

ApCsel 7,52 “Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az 

Igaz eljöveteléről jövendöltek.” 

Róm 12,14-21 “Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik 

örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek 

fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek 

magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó 

minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. 

Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten 

haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. 

Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, 

izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a 

rosszat jóval.” 
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1Pt 4,13-14 “Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, 

hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. Boldogok 

vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten 

Lelke nyugszik rajtatok.” 

Jak 1,2 “Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek 

benneteket.” 

Jak 2,5 “Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, 

akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az 

országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?” 

Jak 2,7 “Hát nem ők gyalázzák meg azt a fönséges nevet, amely le van híva rátok?” 

Jak 4,9 “Ismerjétek el nyomorúságtokat, bánkódjatok és sírjatok. Nevetés helyett 

gyászoljatok, örömötök változzék szomorúsággá.” 

Jak 5,1 “Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt!” 

Jel 7,16 “Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta 

hőség” 

 

 

 

2. Meditáció – elmélkedés 

2.1. Tanítóhivatali vonal 

2.1.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

III. A szív szegénysége 

2544. Jézus megparancsolja tanítványainak, hogy őt mindennél és mindenkinél 

jobban szeressék, és tanácsolja nekik, hogy mondjanak le mindenről, amijük csak van 

(vö. Lk 14,33), őmiatta és az evangélium miatt (vö. Mk 8,35). Kevéssel szenvedése 

előtt példaként állította eléjük a jeruzsálemi özvegyasszonyt, aki szegénységéből 

mindent odaadott, egész megélhetését (vö. Lk 21,4). A parancs, hogy a szívnek 

szabadnak kell lennie a gazdagságtól, kötelező föltétel a mennyek országába való 

belépéshez. 
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2545. Minden Krisztus-hívőnek törekednie kell arra, hogy „érzületét helyesen 

irányítsa, nehogy a földi dolgok használata és az evangéliumi szegénységgel 

ellenkező ragaszkodás a gazdagsághoz megakadályozza őket a tökéletes szeretet 

elérésében.” (LG 42.) 

2546. „Boldogok a lelki szegények” (Mt 5,3). A boldogságok kinyilatkoztatják a 

boldogság és a kegyelem, a szépség és a béke rendjét. Jézus dicséri a szegények 

örömét, akik már magukénak mondhatják a mennyek országát (vö. Lk 6,20): 

„Nekem úgy tűnik, hogy az Ige lelki szegénységnek nevezi a lélek önkéntes 

alázatosságát, és ennek példájaként az Apostol Isten szegénységét állítja elénk, 

amikor azt mondja: »Ő, jóllehet gazdag, értünk szegénnyé lett« (2Kor 8,9).” (Nisszai 

Szent Gergely: De beatudinibus, oratio 1: Gregorii Nysseni opera. Kiad. W. Jaeger, 

7/2. köt. /Leiden, 1992/, 83 /PG 44, 1200/) 

2547. Az Úr jajt kiált a gazdagokra, mert ők a javak bőségében megtalálják 

vigasztalásukat (vö. Lk 6,24). „A gőgösök tehát óhajtják és szeretik a földi országokat: 

a lélekben szegények azonban boldogok, mert övék a mennyek országa.” (Szent 

Ágoston: De sermone Domini in monte 1, 1, 3: CCL 35, 4 /PL 34, 1232/) A mennyei 

Atya gondviselésére hagyatkozás megszabadítja az embert a holnap miatti 

aggódástól. Az Istenbe vetett bizalom fölkészít a szegények boldogságára (vö. Mt 

6,25-34). Ők majd látni fogják Istent. 

1820. Jézus igehirdetése kezdetén a boldogságok meghirdetésében a keresztény 

remény bontakozik ki. A boldogságok az ég felé, mint az új „ígéret földje” felé emelik 

reményünket; a Jézus tanítványaira váró megpróbáltatások által megrajzolják az oda 

vezető utat. De Jézus Krisztus és szenvedéseinek érdemeiért Isten megőriz 

bennünket a „reményben, amely nem csal meg” (Róm 5,5). A remény „lelkünk biztos 

és szilárd horgonya”, amely oda kapaszkodik, „ahová elsőnek lépett be értünk Jézus” 

(Zsid 6,19-20). A remény fegyverzet is, amely védelmez bennünket az üdvösségért 

vívott harcban: „Öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az 

üdvösség reményét” (1Tesz 5,8). Megörvendeztet még a próbatétek közepette is: 

„derűsek a reményben, erősek a megpróbáltatásban” (Róm 12,12). Az imádságban 

fejeződik ki és belőle táplálkozik, főként a Miatyánkban, mely mindannak foglalata, 

aminek vágyát a remény ébreszti bennünk 
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2.1.2. Pápai gondolatok 

Szent II. János Pál pápa: Redemptionis donum 

II. János Pál pápa apostoli buzdítása a szerzetesi közösségekhez a megváltás 1950. 

évfordulója alkalmából 1983-84-ben tartott rendkívüli szentévben 

 

lásd Lk 6,20 

 

Szegénység 

12. A szegénységre vonatkozóan mennyire kifejezőek a második korintusi levél 

szavai, melyek gondosan összefoglalják mindazt, amit erről az evangéliumban 

hallunk! „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, mert értetek szegény lett, 

jóllehet gazdag volt, hogy az Ő szegénysége által ti meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) E 

szavak értelmében a szegénység Jézus Krisztus megváltói kegyelmének belső 

struktúrájához tartozik. A szegénység nélkül érthetetlen az isteni ajándékozás 

misztériuma, melyben az ember részesült; ez az ajándékozás Jézus Krisztusban 

valósult meg. Az evangéliumban központi helyet foglal el a szegénység, a 

meghirdetett nyolc boldogság közül az első: „Boldogok a lélekben szegények” (Mt 

5,3). Az evangéliumi szegénységben tárul föl az egész titok, „mely öröktől fogva el 

volt rejtve Istenben” (Ef 3,9). Csak akik ilyen módon szegények, csupán ők képesek 

bensőleg megérteni annak szegénységét, aki végtelenül gazdag. 

Krisztus szegénysége Isten végtelen gazdagságát rejti, sőt annak tévedhetetlen 

bizonysága. A gazdagság ugyanis, tudniillik maga az istenség, semmiféle teremtett 

jóban nem tud megfelelő módon megnyilvánulni. Kizárólag a szegénységben 

fejezheti ki magát, s ezért megfelelő módon csak a szegények, ti. a lélekben 

szegények érthetik meg. Közöttük Krisztus, az Istenember az első, ő, „aki gazdag 

volt és szegénnyé lett”. Ő nemcsak tanítója, hanem hirdetője és kezese annak a 

megváltó szegénységnek, mely megfelel Isten végtelen gazdagságának és kegyelme 

kimeríthetetlen erejének. 

 

Ezért az is igaz – miként az Apostol mondja –, hogy „mi az ő szegénysége által 

váltunk gazdaggá”. A Mester ugyanis annak a szegénységnek a hirdetője, mely 

gazdagít. Éppen ezért mondta az evangéliumi ifjúnak: „...add el, amid van... oszd 

szét... és maradandó kincsed lesz a mennyben” (Mt 19,21; lásd Mk 10,21;Lk 18,22). E 

szavakban fölszólítás van: saját szegénységedből gazdagodjanak mások; e fölszólítás 

mélyén rejlik Isten végtelen gazdagságának bizonysága, azé a gazdagságé, mely az 

emberlelkébe árasztott kegyelem titkában magában az emberben éppen a szegénység 

által forrást fakaszt, hogy mások gazdagodhassanak; e forrás nem vethető össze az 
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anyagi javak semmiféle bőségével; e forrásból, miként Istentől, úgy árad a jó mások 

számára. Ez az ajándékozás valósul meg Krisztus misztériumában, aki 

„szegénységével gazdaggá tett minket”. Az evangélium lapjain látható, hogy e 

gazdagítás hogyan halad előre és éri el csúcspontját a húsvéti eseményben: Krisztus 

ugyanis, aki a kereszthalálban a legszegényebb, ugyanaz, aki föltámadása által az új 

élet teljességével mérhetetlenül gazdaggá tett minket. 

 

Kedves testvérek és nővérek, ti, akik az evangéliumi fogadalom révén lélekben 

szegények vagytok, vállaljátok egész életetek folyamán Krisztusnak ezt az üdvözítő 

szegénységét: napról napra érlelődjék ez bennetek! „Elsősorban Isten országát és 

annak igazságát keressétek...” és a továbbiakat „mind megkapjátok hozzá' (Mt 6,33). 

Bárcsak bennetek és általatok beteljesednék a szegények, a lélekben szegények (lásd 

Mt 5,3) számára ígért evangéliumi boldogság! (lásd Lk 6,20) 

 

 

 

 

 

Szent II. János Pál pápa: Redemptoris missio 

II. János Pál pápa enciklikája a minden időre érvényes missziós megbízatásról 

Lk 6,20 

14. Jézus az Ország tulajdonságait és követelményeit fokozatosan nyilatkoztatta ki 

szóval, cselekedeteivel és saját személyében. 

Isten Országa minden ember előtt nyitva áll, mert mindenkinek szól a meghívás, 

hogy részesüljön benne. Ennek érzékeltetésére Jézus különösen azokhoz fordul, akik 

a társadalom peremére szorultak. Az evangélium jóhírének hirdetésében őket 

részesítette előnyben. Munkájának kezdetekor kijelentette: arra kapott küldetést, 

hogy jó hírt hozzon a szegényeknek (vö Lk 4,18). Mindazoknak, akiket lenéztek és 

megvetettek, Jézus kijelentette: „Boldogok a szegények” (Lk 6,20). Az elhagyottaknak 

megadta, hogy megtapasztalják a szabadulást, hozzájuk fordult, velük evett (vö. Lk 

5,30;15,2), úgy bánt velük, mint egyenrangúakkal és barátokkal (vö. Lk 7,37); 

emlékeztette őket Isten szeretetére, és ilyen módon nyilatkoztatta ki mérhetetlen 

jóakaratát a nyomorultak és a bűnösök iránt (vö. Lk 15,1-32).  

Felszabadulás és üdvösség Isten Országában az ember személyéhez tartoznak testi és 

lelki értelemben. Jézus tevékenységére két dolog jellemző: a gyógyítás és a 

megbocsátás. A sok gyógyítás mutatja az emberi nyomorúsággal való együttérzését; 
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de azt is hirdeti, hogy az Országban sem betegség, sem fájdalom nem lesz; küldetése 

kezdettől fogva arra irányult, hogy az embereket ezektől megszabadítsa. Jézus 

szemléletében a gyógyulások a lelki gyógyulásnak, a bűntől való szabadulásnak is 

jelei. Gyógyításaival Jézus a hitre, a megtérésre, a bocsánatkérésre sarkall (vö. Lk 

5,24). Ha befogadják a hitet, a gyógyulás további lépések megtételére ösztönöz, az 

üdvösségre vezet (vö. Lk 18,42-43). A megszállottság, a gonoszság, a bűn az Istentől 

való elfordulás jele, az ettől való szabadulás annak jele, hogy „elérkezett hozzátok az 

Isten Országa” (Mt 12,28).  

 

XVI. Benedek pápa: Verbum Domini 

XVI. Benedek pápa Szinódus utáni apostoli buzdítása Isten szaváról az egyház 

életében és küldetésében a püspököknek, a klérusnak, az Istennek szentelt 

személyeknek és a laikus hívőknek 

 

vö. Lk 6,20 

 

Isten Szavának hirdetése a szegényeknek 

 

107. A Szentírás elmondja, hogy Isten különösen szereti a szegényeket és 

rászorulókat (vö. Mt 25,31-46). Az Atyák sokszor emlékeztettek arra, hogy a 

közösségeknek és a Pásztoroknak törődniük kell ezekkel a testvéreinkkel és hirdetni 

kell nekik az evangéliumot. Ugyanis „az elsők, akiknek joga van az evangélium 

hirdetésére, éppen a szegények, akiknek nem csak a testi kenyérre, hanem az Élet 

Igéjére is szükségük van”.1 

A segítő szeretet szolgálatának, amely soha nem hiányozhat egyházainkból, mindig a 

Szó hirdetéséhez és a szentségek kiszolgáltatásához kell kapcsolódnia.2 Ugyanakkor 

el kell ismernünk és meg kell becsülnünk a tényt, hogy maguk a szegények is aktív 

szereplői az evangelizációnak. A Bibiában az igazi szegények azok, akik teljesen 

Istenre hagyatkoznak, s Jézus is az evangéliumban őket nevezi boldogoknak, mert 

„övék a menyek országa” (Mt 5,3; vö. Lk 6,20). Az Úr magasztalja a szív 

egyszerűségét, amely Istenben keresi az igazi gazdagságot, Istenbe és nem evilág 

javaiba veti reményét. Az Egyház nem csaphatja be a szegényeket: „A pásztorok 

dolga, hogy meghallgassák őket, tanuljanak tőlük, vezessék őket a hitben és arra 

indítsák őket, hogy a saját történetük művészei legyenek”.3 

                                                           
1
 Propositio 11 

2
 vö. XVI. Benedek pápa: Deus caritas est enciklika (25. XII. 2005), 25: AAS 98 (2006), 236–237 

3
 Propositio 11 
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Az Egyház tudja, hogy a szegénység szabadon vállalt és gyakorolt erény is lehet, 

ahogyan sok szent megélte, de létezik a nyomor, mely gyakran igazságtalanságok és 

önzések következménye, s ínséget és éhséget, s gyakran konfliktusokat okoz. Amikor 

az Egyház Isten Szavát hirdeti, tudja, hogy támogatnia kell azt az „erényes 

körforgást”, amely a „választandó” és a „leküzdendő” szegénység között folyik, 

fölfedezve „ a józanság és a szolidaritás evangéliumi, egyben egyetemes értékét. (...) 

Ez igazságos és józan döntéseket hoz magával.”4  

 

Ferenc pápa: Evangelii gaudium 

Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása a püspököknek, a 

papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és a világi 

híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban 

 

Lk 6,20 

 

197. Isten szívében kiváltságos helye van a szegényeknek, olyannyira, hogy ő maga 

„szegénnyé lett” (2Kor 8,9). Megváltásunk egész útját a szegények szegélyezik. Az 

üdvösség egy alázatos leány „igenje” által jött el hozzánk egy nagy birodalom szélén, 

egy félreeső kis faluban. Az Üdvözítő istállóban született, állatok között, ahogyan ez 

a legszegényebbek gyermekeivel történni szokott; egy pár gerlét felajánlva mutatták 

be a templomban, azok áldozatával, akik nem engedhették meg maguknak, hogy 

bárányt vegyenek (vö. Lk 2,24; Lev 5,7); egy egyszerű munkás házában nőtt fel, és két 

kezével kereste a kenyerét. Amikor hirdetni kezdte az országot, kitaszítottak 

sokasága követte, s így vált láthatóvá, amit ő maga mondott: „Az Úr Lelke van 

rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” (Lk 4,18). A 

fájdalomtól gyötörteknek, a szegénység által nyomasztottaknak hirdette, hogy Isten a 

szíve közepében hordozza őket: „Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az 

Isten országa” (Lk 6,20), és így azonosult velük: „Éhes voltam és adtatok ennem”, 

tanítva ezzel, hogy az irántuk való irgalmasság a mennyország kulcsa (vö. Mt 

25,35köv.). 

 

Ferenc pápa: Üzenet a szegények 1. világnapjára 

Ne szóval szeressünk, hanem tettel 

 

4. Ne feledkezzünk el róla, hogy Krisztus tanítványai számára a szegénység 

elsősorban hivatás, a szegény Krisztus követése. Az Ő nyomában és Vele járunk ezen az 

                                                           
4
 XVI. Benedek pápa: Homília (1. I. 2009) in: L’Osservatore Romano (heti német kiadás), 9. I. 2009, 2 
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úton, amely az Isten országának boldogságába vezet (vö. Mt 5,3; Lk 6,20). A 

szegénység egyet jelent az alázatos szívvel, amely elfogadja, hogy az ember 

korlátokkal rendelkező és bűnös teremtmény, és így leküzdi a mindenhatóság 

kísértését, amely a halhatatlanság illuzióját kelti. A szegénység a szív magatartása, 

amely nem engedi, hogy a pénzre, a karrierre és a luxusra az élet céljaiként, a 

boldogság feltételeiként tekintsünk. Éppen a szegénység az, amely olyan feltételeket 

teremt, amelyek mellett szabadon vállalhatjuk személyes és társadalmi 

felelősségünket korlátaink ellenére, bízva Isten közelségében, az ő kegyelmére 

támaszkodva. Az ilyen értelemben vett szegénység a mérték, amely megmutatja, 

hogy helyesen használjuk-e az anyagi javakat, hogy nem önző, birtokló módon éljük-

e meg kapcsolatainkat és érzelmeinket (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa, 24-45). 

Tegyük ezért magunkévá Szent Ferenc példáját, aki a hiteles szegénység tanúja. Ő, 

éppen azért, mivel tekintetét Krisztusra szegezte, képes volt őt felismerni és szolgálni 

a szegényekben. Ha tehát szeretnénk hatékonyan hozzájárulni a történelem 

megváltoztatásához és segíteni akarjuk a valódi fejlődést, meg kell hallanunk a 

szegények kiáltását, és segítenünk kell őket felemelni számkivetett helyzetükből. 

Ugyanakkor emlékeztetem a szegényeket, akik városainkban és közösségeinkben 

élnek, hogy ne veszítsék szem elől az evangéliumi szegénység értelmét, amit 

életükön hordoznak. 

 

2.2. Liturgikus vonal 

Az evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise szertartásának egyéb szövegeivel 

A mai evangélium (Lk 6,17.20-26) a boldogmondások Lukács által tolmácsolt szövegét 

tárja elénk. Az egész liturgia középpontjában a jelen élethelyzetekben megtapasztalt 

problémákat feledtető örök, illetve az ebbe torkolló Istenre hagyatkozó földi élet áll.  

A kezdőének (Zsolt 30,3-4) már a szentmise elején megfogalmazza az evangéliumi 

szövegben is megmutatkozó, legfontosabb gondolatot: „Erősségem és menedékem 

valóban te vagy”. 

 A kezdő könyörgés az evangéliumi sorok lelkületében fogalmazza meg, „Istenünk, 

tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni”. 

Az olvasmány (Jer 17,5-8) a Teremtőbe vetett bizalom szükségét hangsúlyozza: 

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye”. 
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 A válaszos zsoltár (Zsolt 1,1-2.3.4 és 6) refrénje ugyanezt a gondolatot árnyalja: 

„Boldog az az ember, aki az Úrban bízik” (Zsolt 39, 5a). Mindkét ószövetségi szakasz 

az evangéliumi sorokhoz hasonló boldog-mondásokat mutat. 

 A szentlecke (1Kor 15,12.16-20) a feltámadás valóságára és komolyságára 

figyelmeztet: Krisztus valóban feltámadt, így reményeink megalapozottak.  

Az efelett érzett örömre biztat az evangéliumból kiemelt alleluja vers (Lk 6,23ab): 

„Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk,  mert nagy lesz a mennyben 

jutalmatok”. 

  Az egyetemes könyörgések bevezetője a hallottakra reflektálva állapítja meg, hogy 

„Jézus új, természetfeletti életfelfogásra oktatott minket”, s az Ő segítségét kéri 

tanításának befogadásához. A könyörgések szorosan kapcsolódnak az evangéliumi 

szavakhoz: „Isten országát és igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél!” 

(első könyörgés) „Egyházad tanítsa és mutassa meg a világnak az evangéliumi élet 

boldogságát!”; (második könyörgés); „Hogy a mulandó élet javai miatt meg ne 

feledkezzünk az örök értékéről!” (harmadik könyörgés); „Hogy Jézus nevéért 

béketűrő lélekkel viseljük el az élet különféle megpróbáltatásait!” (ötödik könyörgés). 

Majd a könyörgéseket lezáró papi ima szintén az evangélium talaján állva 

fogalmazza meg: „Isteni Mesterünk! Add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, és 

ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen te boldognak 

hirdetted azokat, akik állhatatosan kitartanak az irántad való hűségben!” 

 A két választható áldozási ének közül mindkettő az Istenbe vetett bizalom fontosságát 

és létjogosultságát emeli ki: „Kívánságukat betöltötte az Úr; és nem csalatkoztak 

vágyaikban” (Zsolt 77,29-30); „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 

oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké élje” (Jn 3,16). 

 

2.3. Pedagógiai vonal 

2.3.1. Tantörténet 

„Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket.” (Lk 6,21) 

 

Gazdag ember és a kisfiú 

  

A férfi magányosan élt, hatalmas házában senki sem várta este. Amikor azt 

kérdezték, miért, cinikus nevetéssel válaszolt: 
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- A nővel csak baj van, ráadásul olyan, mint a meztelen csiga: csupaszon jön, amikor 

meg megy, viszi a házat. A gyerekeket pedig nem szeretem. Amíg kicsik, büdösek és 

sokba kerülnek, amikor már nagyobbak, állandóan nyavalyognak...és ne mondd, 

hogy olyan aranyosak! Ez csak az ostobák közhelye! Az arcukra már 

óvodáskorukban rá van írva, hogy milyen ostoba és rosszindulatú felnőtt lesz 

belőlük... 

 

Úgyhogy a férfi egyedül élt. Igazgatta a vállalatait, golfozott, sokat olvasott, és 

utazott, ám egyszer, amikor a város szegénynegyedén hajtott keresztül, defektet 

kapott. Káromkodva szállt ki az autóból, ám miután telefonon segítséget hívott, 

elégedettsége visszatért, mert örömmel töltötte el a tény, hogy minden problémát 

képes megoldani... 

 

Ekkor vette észre a gyereket. 

A kisfiú - aki még öt 

nyarat sem élt meg - egy kerítés vasrácsába kapaszkodott, és némán figyelte őt. Apró 

testét rongyok fedték, s noha a kéregetők jellegzetes kisugárzását árasztotta, nem 

szólt egyetlen árva szót sem. Csak nézett. 

 

A férfi nem hatódott meg, ezer ilyet látott már - mi több, még csak el se fordult. A 

legtöbb  ember gyenge, hogy őszinte nyugalommal fogadja egy koldus közeledését, 

ám őt más fából faragták: rezzenéstelen arccal állta a rászegeződő tekintetet, mi több, 

még bele is merült a gyermeki szempárba... 

 

S akkor megszédült. Erővel vágta mellbe valami, pedig a fiú pillantásából hiányzott 

minden emberi: pici lelke nem sugárzott haragot, dühöt, félelmet vagy örömöt, 
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egyszerűen nem volt benne semmi. A férfi nem bírta elfordítani a fejét, pedig a 

kölyök szembogara, mint két feneketlen üreg, a halál ürességével dermesztette 

szívét. Azok néznek így, akik a kelleténél többet láttak az élet mocskából. 

Egész nap ez a pillanat járt a fejében. Hiába golfozott a ragyogó napsütésben, a 

semmi hűvöse vele maradt; hiába döntött magába nemesebbnél nemesebb borokat, 

szájában csak por és hamu íze fakadt. Nem tudott aludni, forgolódott a hatalmas 

ágyban, és a plafonra szerelt tükörben nem látott mást, csak egy halott szempárt... 

  

Amikor másnap a kormány mögé ült, eleinte még győzködte magát, hogy nem 

érdekli a gyerek, és csak azért megy arra, mert úgy rövidebb, aztán egyszer csak 

lélekben vállat vont, és nem színészkedett tovább önmaga előtt. Igenis látni akarta... 

 

A kisfiú pontosan ott állt. A férfi csak nézte a merev szempárt, a mozdulatlan testet. 

Meg akarta szólítani a gyereket, de amikor ki akart szállni az autóból, elkezdett 

izzadni a tenyere. Ahogy az ajtó felé nyúlt, görcsbe rándult a gyomra- és elhajtott. 

A felkelő nap újra a vasrács mellet érte. Még most se tudott megszólalni, de egy 

doboz tejet már a fiú kezébe tudott nyomni. Másnap egy fürt szőlőt hozott, 

harmadnap egy hatalmas szendvicset, negyednap pedig... 

  

Amikor a férfi húsz esztendővel később haldoklott, halálos ágya mellet egyedül a fiú 

állt. Nemcsak, hogy jóvágású fiatalember lett belőle, de kivételes intelligenciájának 

hála, az élet dzsungelében is megállta a helyét. Együtt töltött éveik alatt igaz 

barátokká váltak, több szeretetet és figyelmességet adtak egymásnak, mint a legtöbb 

vér szerinti család.  

 

A fiú szemében őszinte könnyek ragyogtak, ahogy fogta a férfi ráncos kezét. 

Mindenét odaadta volna, hogy a sok jót meghálálhassa nevelőapjának, de a halállal 

szemben tehetetlen volt. Nem tudta megmenteni. Ebben a pillanatban a férfi 

kinyitotta a szemét, és halkan megszólalt. 

 

- Ne gyötörd magad. A halál elől nincs menekvés, de most, a kapuban már látom, 

hogy ez nem elmúlás, hanem születés. Egy új kaland kezdete. S tudod, azért 

szállhatok most fel az égbe, mert a VALÓDI haláltól te, - akkor ott, a kerítésnél - 

megmentettél. 
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Kép és forrás: http://havannacsoport.hu/index.php/tanulsagos-tortenetek/gazdag-

ember-es-a-kisfiu?fbclid=IwAR2ojqnNUXOgZz9gEufivlCwDxElmmHas8kbSOcga_o-

mlBd-bYGeG2LVNQ  

 

 

 

2.3.2. Evangélium témáját feldolgozó versek 

Iván Erika - Hisz bizton tudhatod Isten vezet, Isten SZERET! 

 

 
Akármit is hoz elém a sorsom, 

ha Isten velem van, valahogy megoldom. 

Hozhat szép pillanatokat, s fájó könnyeket, 

hitem, s reményeim előre visznek. 

 

Szeretem az életet, bármily mostoha is néha, 

s ha lélekben-testben elfáradok, 

Istennel beszélem meg gondom-bajom. 

 

Tudom nem véletlen semmi, amit át kell éljek, 

minden ajándék fentről, hisz épp ez a lényeg.. 

Nem adhatjuk fel soha, mert az utunk során 

sok szeretetet, és jóságot adhatunk tovább. 

http://havannacsoport.hu/index.php/tanulsagos-tortenetek/gazdag-ember-es-a-kisfiu?fbclid=IwAR2ojqnNUXOgZz9gEufivlCwDxElmmHas8kbSOcga_o-mlBd-bYGeG2LVNQ
http://havannacsoport.hu/index.php/tanulsagos-tortenetek/gazdag-ember-es-a-kisfiu?fbclid=IwAR2ojqnNUXOgZz9gEufivlCwDxElmmHas8kbSOcga_o-mlBd-bYGeG2LVNQ
http://havannacsoport.hu/index.php/tanulsagos-tortenetek/gazdag-ember-es-a-kisfiu?fbclid=IwAR2ojqnNUXOgZz9gEufivlCwDxElmmHas8kbSOcga_o-mlBd-bYGeG2LVNQ
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Hisz, van kinek élete sokkal borúsabb, mint a miénk, 

s nem érzi, nem látja Isten féltő kegyelmét. 

Ezért hát légy hálás mindenért, mit jutott neked, 

Hisz bizton tudhatod Isten vezet, Isten SZERET! 

 

Kép és forrás: 

http://erdelyikeresztyenek.network.hu/kepek/vers_keppel__kedves_versek_idezetek_gyujte

menye_2018_evben/ivan_erikahisz_bizton_tudhatod_isten_vezet_isten_szeret  

 

 

Schvalm Rózsa – Nézz vissza 

 

Nézz vissza és láss, látó szemmel, 

mennyi bajból mentett Istened. 

Lásd, munkálkodik életedben, 

megsegít, hordoz és felemel. 

 

Kezében van az ember sorsa, 

benne rejlik, létbiztonsága. 

Tőle függ jövőjének útja, 

híveit nem hagyja magára. 

 

Nélküle zsákutcába vezet 

az életút, s reménytelen, 

ha magára marad az ember, 

ha az Úr kezét nem fogja meg. 

 

Mit épít önmagában bízva, 

percek alatt, összeomolhat, 

De azok, kik az Úrban bíznak, 

erejükben megújulnak. 

 

Ő a Mindenség kormányzója 

Őrá bízzad, életutadat. 

A legkisebbre is van gondja, 

bölcsen irányítja sorsodat. 

http://erdelyikeresztyenek.network.hu/kepek/vers_keppel__kedves_versek_idezetek_gyujtemenye_2018_evben/ivan_erikahisz_bizton_tudhatod_isten_vezet_isten_szeret
http://erdelyikeresztyenek.network.hu/kepek/vers_keppel__kedves_versek_idezetek_gyujtemenye_2018_evben/ivan_erikahisz_bizton_tudhatod_isten_vezet_isten_szeret
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Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/ 

 

„Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.” (Lk 6,21) 

Schvalm Rózsa – Istenről soha ne feledkezz el 

 

Istenről soha ne feledkezz el, 

gondolj Rá, amikor a nap felkel, 

fénysugarakkal köszönt a reggel, 

ébredésed, Neki köszönheted. 

 

Imádkozz Hozzá, hívő lélekkel, 

mert szerető, igazságos Isten. 

Meghallgatja minden kérésedet, 

megadja, mi javadra van Neked. 

 

Ismeri Ő szívedet, lelkedet, 

előtte, gondolatod sem rejtett. 

Javadra van, ha szenvedni enged, 

akkor is veled van, szertetettel. 

 

Szenvedés, mint ötvös tüze tisztít, 

megtisztul benne, az emberi szív. 

Hogy Krisztus arca teljes fényében, 

és tisztán, felragyoghasson benne. 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/ 

 

 

 

 

 

 

 

„Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, 

és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert 

íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben!” (Lk 6,22-23) 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/
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Lévay József - Gondviselő jó Atyám vagy 

 

Gondviselő jó Atyám vagy 

Ó, én édes Istenem! 

Látom én, hogy minden elhagy 

E világon csak Te nem, 

Hozzád vágyom, benned élek, 

Üdvöt mástól nem remélek. 

 

Mint az alélt bús virágra 

Megújító harmatot; 

Vérző szívem fájdalmára 

Csak te hintesz balzsamot, 

Könnyű sorsom terhe rajtam, 

Ha imára nyílik ajkam. 

 

Rám-rám derült ismeretlen 

Utamon egy kis öröm: 

Azt is a te véghetetlen 

Jóságodnak köszönöm, 

Hálakönnyem tündöklése 

A te neved hirdetése. 

 

Gyenge vagyok, lankadoznak 

Buzgóságom szárnyai, 

Bármily híven vágyakoznak 

Színed elé szállani, 

Ó, adj erőt, hogy míg élek, 

egyedül csak Néked éljek! 

 

Ó, add, hogyha majd bevégzem 

E múlandó életet, 
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Lelkem tisztán és egészen 

egyesüljön Teveled: 

El ne vonjon semmi többé, 

Tied legyek mindörökké! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/  

 

Túrmezei Erzsébet - Fohász 

Keserű kérdések 

egész özönével 

kínoztam a lelkem. 

Feleletet, választ 

egyikre se leltem 

nélküled, Úr Jézus. 

Kegyelmeddel nyílt meg 

mindegyik miértnek 

titkos művű zára. 

Tebenned találtam 

Életem céljára. 

Tebenned, Úr Jézus. 

Most már, bármi fájjon, 

minek kérdjek? Tudom, 

aranykalászt terem 

fájdalmak vetése. 

Áldott a Te kezed 

minden vezetése. 

Csak vezess, Úr Jézus! 

 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-vezetese/ 

 

 

 

 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-gondviselese/
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/isten-vezetese/
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2.3.3. Evangéliumhoz kapcsolódó festmény 

 

http://www.tresecclesiae.org/uploads/images/pastorletter/jesuslamb.jpg 

 

2.4. Kérdések az evangéliumhoz 

 Miben mérem a boldogságot? 

 Mi, ki az én boldogságom forrása? 
 

 

3. Oratio – imádság 

A szentmise első könyörgése 

Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. 

Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk, 

Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön örökké.  

 

http://www.tresecclesiae.org/uploads/images/pastorletter/jesuslamb.jpg
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Evangéliumhoz kapcsolódó fohász 

Mennyei Atyám, minden boldogság forrása, Jézus nevében kérlek, küldd el 

Szentlelkedet, hogy a szegények nyitottságával, egyszerűségével, és hűségével 

tudjam minden nap terád bízni magamat! Ámen. 

 

 

4. Contemplatio – szemlélődés 

Fotók az evangéliumi szakaszhoz 

 

Anatolii Riabukha: Ismeretlen ösvény (forrás:  

https://www.saatchiart.com/art/Photography-Unknown-path/776832/2413361/view 

https://www.saatchiart.com/art/Photography-Unknown-path/776832/2413361/view
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Ellie Davies: Csillagok 8. (forrás: http://www.thepurposeofit.com/art/ellie-davies-

show-at-crane-kalman-gallery-london/ 

 

 

5. Condivisio – megosztás 

Örömhír megfogalmazása: Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

 Jézus nem feledkezik el azokról, akik őt követik életükben, még akkor sem, ha 

nehézségeket élünk meg. 

 Isten a boldogságra teremtett mindenkit, engem is! 

 

6. Actio, operatio – tettekre váltás 

Tanúságtétel megfogalmazása: Az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

 Merem Jézus tanításához igazítani az életem, még ha a világ szemében 

balgaság is. 

 Tanuljak a szegényektől! 

http://www.thepurposeofit.com/art/ellie-davies-show-at-crane-kalman-gallery-london/
http://www.thepurposeofit.com/art/ellie-davies-show-at-crane-kalman-gallery-london/
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