
Áhítat – 2021. 02. 02.
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! (Filippi 4:5)

Mintha  csak  Jézus  szavait  hallanánk a  boldogmondásokban:  „Boldogok  a szelídek,  mert  ők  örökségül  bírják  a
földet.” A  Biblia azokat  mondja  szelídeknek és  alázatos  szívűeknek,  akik  nem magasztalják  fel  magukat,  nem
helyezik,  magukat  magasabbra  másoknál.  Sokan  mondják,  hogy  sikerült  Pálnak  ezzel  egy  olyan  ellentmondást
megfogalmaznia, ami nem használható a gyakorlati életben. Hiszen az általános tapasztalat az, hogy nem a szelídek,
hanem  az  erőszakosak  érvényesülnek,  a  szelídeket  pedig  félretolják  és  letapossák.  Ez  a  tulajdonság  inkább
élhetetlenséget és pipogyaságot jelent a létért való küzdelemben. Még csak elismeréssel sem tekintenek az emberek
erre a jellemvonásra, inkább kinevetik és lebecsülik. Ráadásul azt kéri Pál, hogy lássák és ismerjék meg az emberek
ezt az emberi tulajdonságunkat. Ám legyen, de borítékolva lesz az alulmaradásunk mindenütt, valahol csak az előbbre
jutást osztják. 

Próbáljuk  meg  megfordítani  a  kérdést:  vajon  az  erőszakosak  boldogok?  Azt  kell,  hogy  mondjuk,  hogy  minden
hatalmuk,  erejük  és  agravisszivitásuk  ellenére  sem boldogok.  Az  erőszakos embernek  nincs  igazi  barátja,  csak
olyanok, akiket a csupasz érdek vagy a félelem köt hozzá. Az erőszakosak mindig boldogtalanok, mert ők mindent
maguknak akarnak, de végül semmi maradandót sem nyernek, a legfontosabbat pedig elveszítik. Nincs szánalmasabb
látvány az élet lecsengésének a táján, mint amikor halmokban áll minden anyagi jó, varázsát veszti az összes hatalmi
jelvény,  mind  percről  percre  használhatatlanabb.  Csupán  a  bolond  gazdaghoz  intézett  jézusi  szó  szól  egyre
erőteljesebben: „Bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, kié lesz, amit gyűjtöttél?” (Lukács 12:20) És hiányzik minden,
ami  „kincs  a  mennyben.” Itt  maradnak,  ki  tudja,  milyen  eszközökkel  halomra  gyűjtött,  ki  tudja,  kikre  maradó
birodalmak, címek, rangok, és az ember üres kézzel és szívvel pőrén áll az örökkévalóság kapujában.

Jézus kitart az Isten országában érvényes normánál, és példa rá az egész élete: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd
vagyok és alázatos szívű.” (Mt 11, 29). Jézus szelídsége, az  erő szelídsége. Nem abban gyenge, mintha nem tudna
visszaütni, hanem abban erős, hogy tud nem ütni vissza. Boldogok a szelídek, mert éppen ez a szelídség az ő nagy
erejük. Csak a szelídség erejével lehet a rosszat jóval legyőzni. Kérjük Istentől, hogy adja nekünk is az erő szelídségét,
és a szelídség erejét.

Mindezt az ige a mindig közellévő Eljövendőnek a távlataiba helyezi:  „Az Úr közel!” Vagy úgy, hogy „meglátjuk
Jézust ülni a hatalom jobbján, és eljönni az ég felhőivel” (Márk 14.62), vagy úgy, hogy „jól van, jámbor (szelid) és hű
szolgám, a kevésen hű voltál, többet bízok rád ezután, menj be a te Urad örömébe.” (Máté 25.23)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet; 
Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus, Tekintsen rám, ha roskadok; 
Adjon békét, bocsánatot Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus, Tudom, hogy vádat is emel; 
Vétkeztem én, ítéljen el Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd, én megint 
Csak várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus!


