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„Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa. 21 Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok. 22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért. 23 Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé a ti jutalmatok bőséges a mennyben; hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik. 24 De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat. 25 Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni fogtok. 26 Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik”. (Lukács 5,20-26)
Azok, akik megvetik az evangélium tanait, úgyszintén ellenszenvesek annak szabályai (parancsai) iránt is.  Helyeslik és gyakorolják a pogány erkölcsöket; de a Jézus erkölcse idegen számukra, zordonnak és túl pontosnak ítélik azt. Ezek az igék teljességgel igazolják, mennyire igaz e megállapítás. (Megjegyezendő, hogy e szakasz nem bocsátkozik vallásunk mélyebb titkaiba: mindenestől gyakorlati természetű: az állítások oly teljesek, hogy nincs szükség további felvilágosításra; s ugyanakkor oly egyszerűek, hogy szinte lehetetlen félremagyarázni őket.) Ez igék rávilágítanak
I. A hamis nézetekre, melyeket a világ alkot a boldogságról –
Sokféle elméletet alkottak már a filozófusok erről; de vannak általános vélekedések, amelyekben az egész világ egyetért –
[Úgy vélik, a gazdagság nagymértéken hozzájárul boldogságunkhoz; s a gondtól, bajtól mentesség méginkább növeli azt. Azt tartják, ha könnyen hozzáférhetnek élvezetes szórakozásokhoz, testi gyönyörökhöz, ez nagymértékben boldogítja őket; de mindenekfelett, szerintük, ha általános tiszteletben és dicsőségben van részük, ez teszi teljessé a boldogságot.]
Azonban ezek a nézetek igen tévesek –
[Nem tagadjuk, hogy ez élvezetforrások pillanatnyilag nyújtanak bizonyos örömet; azt sem állítjuk, hogy a gazdagságot, kényelmet, szórakozást, vagy hírnevet nem lehetne tisztán élvezni. De igen nagy tévedés azt gondolni, hogy a boldogság ezekből áll; vagy, hogy az ezekben való bőséges részesedés kárpótolhatná a lelki áldások hiányát. E világ kincseinél létezik sokkal nagyobb értékű gazdagság; s akik e világ kincsei után futnak, nem nyerhetik el az igazit (Mt 13,44). Senki sem ismerheti az isteni kegyelemre szorultságát (szükségét), úgy, hogy egyszersmind ne kívánkozna utána (Zsolt 42,1): az ilyen rászoruló lelkekben a laodiceai állapot utálatos (Jel 3,16-17). Ezenfelül, Isten felszólítja az embereket bűneik feletti sírásra és bánkódásra (Jak 4,9-10): nos, mindezek után kívánatosnak tartod mégis azt, hogy könnyelmű, üresen szabad elméd legyen? Úgyszintén olyan a világ ellenségeskedése Istennel szemben, hogy nem lehetséges fenntartani egy időben mindkettővel a barátságot (Jak 4,4). Az emberi vélekedést mindent felülmúló értékűnek kell hát tartanunk? Bizonyára ezek a megfontolások feltárhatják előttünk, mennyire téves a világ ítélete e kérdésről.]
Nincs ennél végzetesebb megtévesztés (öncsalás)—
[Urunk nem tévedhetett ítéletében; lám, Ő a legsúlyosabb jajt kiáltotta a gazdagok, beteltek, élvhajhászók, hírnevesek fejére, és sorra megjelölte az okát is mindegyik vádemelésnek. Akik testi kedvteléseikkel foglalkoznak, nem törődnek örökkévaló sorsukkal. Ezért, amikor megfosztatnak ez élet dolgaitól, örökre nyomorultak lesznek. Mivel elvették részüket most e világ fiaival, ezek sorsában részesednek odaát. Láthatjuk, mint teljesedtek be ez igazságok a gazdag és Lázár példájában. (A gazdag semmi kirívó bűnben sem volt vétkes. Még jótékonyság híján sem volt, mert Lázár naponként megkapta asztaláról a morzsalékokat. Kárhoztatásának oka az volt, hogy miközben bőségben, kényelemben, gyönyörökben és megbecsülésben élt, nem sírt bűnei felett, sem nem éhezett és szomjazott a kegyelem és dicsőség áldásai után.]
Miután feltártuk a téves felfogást, szeretnénk megerősíteni az igazságot, felmutatva
II. A boldogságról alkotott képet, amit Isten Igéje nyújt nekünk—
El kell ismernünk, hogy a szegénység, nyomorúság, bánat és gyalázat önmagukban nem kellemes dolgok. És valójában nincs ezekhez szükségszerűen társítva semmilyen áldás. De bizonyos körülmények közt ezek kívánatos osztályrészt képezhetnek—
[Krisztusért sokszor kellett szegénységet és sanyarú sorsot szenvedni, és továbbra is kell. Általános tapasztalat, hogy az Ő szolgái gyalázva és megvetve vannak iránta való hűségükért. Valójában azt gondolnánk, hogy a világ nem gyűlölheti és gyalázhatja azokat, akiket Isten nagyra becsül és áldottaknak mond; de az a bánásmód, amiben Krisztus és apostolai részesültek, ennek ellenkezőjét bizonyítja. Ha tehát hozzájuk hasonló bánásmódban részesülünk, nincs okunk a bánkódásra. Ellenkezőleg, Istentől ránk helyezett kiváltságnak tarthatjuk ezt! (Fil 1,29)]
Lelki értelemben a szegénység, éhség, stb. nagy áldások –
[Minden kétséget kizáróan van egy lelki jelentés is Urunk szavaiban (v. ö. Mt 5,3-4). És mi kívánatosabb, mint érezni azt, hogy Krisztusra van szükségünk? És mi oly kívánatos, mint éhezni az igazságosság után?  Mi lehet kívánatosabb, mint romlottságaink felett bánkódni? És mi lehet kívánatosabb, mint gyalázatot szenvedni Őérte (Csel 5, 41). Akik legtöbbet tapasztaltak ebből, a legnagyobb örömnek találták; ez leginkább megerősítette őket a világi szomorúság kísértéseivel szemben; és lelki vigasztalásokkal árasztotta el őket.]
Mindazoknak, akik most alávetik magukat a lelki szegénységgel járó szenvedéseknek, bőséges jutalomban lesz részük az örökéletben—
 [A mennyben elég bőség van minden fáradalmunk kiegyenlítésére. A dicsőség gazdagsága megfizetés lesz minden jelenlegi veszteségért. Az öröm teljessége azon áldott hajlékokban meg fogja elégíteni az éhező lelket. Az elképzelhetetlen örömök, messze felülmúlják majd mostani szomorúságainkat (2Kor 4,17). És a megbecsülés, melyet Isten helyez ránk a szentek és angyalok társaságában, elfeledteti velünk rövid gyalázatunkat, melyben itt részünk van. Krisztus, az igaz és hű tanúbizonyság ismételten biztosított erről: s Ő, aki ilyen személyeket áldottaknak nevez, maga fogja azzá tenni őket. ]
Alkalmazás. Üzenet—
1. Azokhoz, akik megtévesztve a világot szeretik—
[Mind azt vallják, hogy boldogságot keresnek. De milyen sokan összetévesztik az árnyékot a valósággal! Apellálhatunk épp rátok, hogy mondjátok meg, kik az igazán, áldottan boldogok (Magyarázd egy pillanatra a textust a világ szemlélete szerint: „jaj nektek szegények, stb. de nem: jaj nektek gazdagok; ti áldottak vagytok” nos, ki fogadna el ilyen magyarázatot?].  Ó, bárcsak számba vennénk az örökkévalóságot jelenlegi dolgaink kiértékelésénél! Ó, bárcsak megszűnnénk végzetes tévelygéseink hangoztatásától, és elfogadnánk meggyőződéssel Isten csalhatatlan kijelentéseit!  Könnyen beláthatjuk, hogy egy olyan ember, aki egy korty ízletes méreg-italt ihat és iszik, nem képezné irigységünk tárgyát. Legyünk hát meggyőződve, hogy a pillanatnyi gyönyörök sosem tehetnek igazán boldogokká! Csak az igazán boldog és áldott, aki örökké az.
2. Jézus alázatos követőihez—
[Szívetek ne irigyelje a bűnösök jólétét (Zsolt 37,1-2). Emlékezzetek, hogy ti vagytok egyedül áldottak és boldogok a földön! Épp a szomorúságotok és nyomorúságotok alapot ad, hogy boldogoknak tartsátok magatokat. Rövidesen elérkezik az idő, amikor az emberek látszat-állapota megváltozik. Akkor beteljesedik Ésaiás dicső jövendölése - És 65,13-14! Vállaljátok hát elégedetten, hogy „betöltsétek, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek” (Kol 1,24), és tegyétek magatokévá ama gyönyörteljes ígéretet – Zsolt 126,5-6.]



     

