
Áhítat – 2020. 12. 07.
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. Aki tehát
megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. (Máté 18:1-4)

Az ember maga-igenlése olyan ösztönös törekvése, mint az önfenntartás. Észre sem vesszük, hogy dialógusaink során,
már  az  első  mondatainkban burkoltan  magunkról  beszélünk.  Magunkat  igazoljuk,  méltatjuk,  soroljuk  feljebb,  ha
másként nem, akkor úgy, hogy valaki mást ítélünk, kisebbítünk és sorolunk lejjebb. A becsvágy éppen olyan erős
emberi érzés, mint az éhség, a szomjúság vagy bármelyik érzéki késztetés. Az egész görög világ a mérkőzés és a
becsvágy gondolatára épült; erről szóltak a sportrendezvényei, harci mozzanatai, művészete és az egész történelme. A
zsidóságban a becsvágy, a mérkőzés és a verseny épp olyan erős volt, csak ott  a kegyességben, a szentségben, a
Törvény  mind  tökéletesebb betöltésében folyt  a  verseny.  A tanítványokat  is  elsodorta  a  versengés  lelke:  még  a
Golgota előtti napokban is azzal foglalkoztak Zebedeus fiai, hogy melyikőjük lesz a nagyobb a Krisztus eljövendő
uralmában. Ez az önérvényesítő tülekedés áthatja a legszentebb pillanatainkat, álságossá teszi a kapcsolatainkat, és
közönséges érvényesülési tereppé alacsonyítja szolgálati területeinket. Történetünkben a tanítványok nem kevesebbet
szeretnének, mint belerántani Jézust – ki-ki a maga oldalán – ebbe az önérdek vezérelte tragikomikus kakasviadalba.

Jézus  a  nagyságról szóló  eszmecserébe  behív  egy  kicsiny gyermeket.  Ezzel  a  mozzanatával  szembeállítja  a
becsvággyal az  alázatosságot. A kisgyermek nem ártatlan, erkölcsileg nem tökéletes lény, de az atyja jelenlétének
állandó megtapasztalásában él;  bízik annak erejében és védelmében;  neki engedelmeskedik. Ezzel  Jézus elveti  az
egész  önérvényesítési gondolatot,  és  szembeállítja  vele a  kicsinyre jellemző bizakodó odahagyatkozást,  amelyet  a
gyermek képével illusztrál. – A kérdés: „ki a nagyobb?” – támadás az Isten dicsősége ellen. Azt fedi fel, hogy ki van
a szívünk, a lényünk legmélyebb és legbensőbb közepében? Mi magunk, az EGO-nk, vagy Atyánk a Krisztusban?
Mert ahol Ő VAN, ott ilyen kérdés nincsen. Jézus szemléletes tiszta válasza:  „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan
legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy aki
felszolgál? Ugye, az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” (Lukács 22:24-27) 
„Aki tehát nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok… Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 20:20-28) 

Imádságos szívvel és magasztalással tegyünk vallást Arról, Aki mindeneknél nagyobb:

Nagy vagy Te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a Te szózatod!
Mondád: „Legyen!”, s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.

Nagy vagy Te, Isten, nagy a bölcsességed.
Mindent mi szépen s bölcsen alkotál!
A földi embert tetted gyermekeddé,
Lelkedből lelket őnéki adál.
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben
Dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolással áldom
Csodálatos, nagy bölcsességedet!

Nagy vagy Te Isten, s mily nagy a kegyelmed,
Fiadban mit vélem éreztetél!
A pislogó kis mécsest el nem oltád,
S a megtört nádnak megkegyelmezél.
Mikor hevertem bűnben, megkötözve,
Felém kinyújtád irgalmas kezed.
Örömkönnyekkel, térdre hullva áldom
Te üdvözítő nagy kegyelmedet! 


