
Áhítat – 2020. 11. 30.
Abban  az  órában  odamentek  a  tanítványok  Jézushoz,  és  megkérdezték  tőle:  „Ki  a  nagyobb  a  mennyek
országában?” Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha
meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.”
(Máté 18:1-3)

Első olvasásra félreérthetnénk Jézus szavait,  és azt  hihetnénk, hogy létezik „üdvösségképes” emberi  életkor,  és a
gyermekkor az. Próbálhatnánk megkeresni a gyermeki gondolkodásnak és viselkedésnek azokat az elemeit, amelyek
eleve az üdvösségre  jogosítják őt,  nekünk pedig,  ha  be akarunk jutni  az örök életre,  csak vissza kell  fejlődnünk
gyermekké. 
 
A Biblia ennek éppen az ellenkezőjéről beszél – arról, hogy fel kell nőnünk a gyermekkorból. Az alábbi apostoli igék
egyértelműen tanítanak erről: 

- „Amikor  gyermek  voltam,  úgy  szóltam,  mint  gyermek (tudatlanul), úgy  gondolkodtam,  mint  gyermek
(szeszélyesen,  csapongva), úgy  értettem, mint  gyermek (csekély értelemmel);  amikor pedig férfivá lettem,
elhagytam a gyermeki dolgokat.” (1Kor 13:11)

- „Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban (erkölcsi tisztátalanságban) legyetek
kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek (tökéletesek, bevégzettek) legyetek” (1Kor 14:20). 

- „Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle anítás szelében ide-oda sodródnak.” (Efézus 4.14)
- „Legyetek férfiak, legyetek erősek…” (1Korintus 16:13)

Nemcsak az idézett igék, hanem hétköznapi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a gyermek nem tökéletes. A gyermek
tud  engedetlen,  makacs,  akaratos,  követelődző,  kiközősítő…  lenni.  „Bűnben  születtem,  anyám  vétekben  fogant
engem” – sírja Dávid a bűnbánó zsoltárában. – És még az Ószövetség szemléletét és gyakorlatát a gyermeket illetően
nem is vizsgáltuk.

Miről beszél akkor Jézus?
Kevés helyen és időben volt a gyermek annyira kiszolgáltatott, mint a korabeli Izráelben, és a környező népek között.
Nem tévednénk sokat, ha azt mondanánk: alig vették emberszámba. Amit Jézus példának állít, az nem a gyermek
valamilyen lelki vagy gyakorlati adottsága, teljesítménye, hanem a helyzete: a bármit adni, törleszteni nem tudása, a
totális ráutaltága az életéért valaki másra. Irgalomból, könyörületből él. A farizeus ellentettje, aki meg van ittasodva a
saját érdemeitől, és úgy véli, jár neki az Isten gondviselése, mert ő megszolgált érte.
 
Akkor leszünk hát olyanok, mint a kisgyermek, ha felismerjük elveszett voltunk halálos valóságát, és így imádkozunk:
„Jövök semmit nem hozva, Keresztedbe fogódzva, Meztelen, hogy felruházz, Árván, bízva, hogy megszánsz. Nem hagy
a bűn pihenést, Mosd le, ó, mert megemészt.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, Bűnbánó szívvel ím, eléd borul
Hű néped, áldva felséges neved, Hogy esdve kérje nagy kegyelmedet.

Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed, Rólunk egy percre azt le nem veszed,
Irgalmasságod mindig oly közel, És erős karod minket átölel.

Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, Rossz útra térve gyakran elhagyunk;
Áhítjuk mégis szent Igéd szavát, Megértő gyermekid fogadd be hát.

Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért, Vérrel pecsételt szent szerelmedért:
Irgalmasságod közöld mivelünk, És tárd ki szíved, végy be, Istenünk!


