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Ézs 53 

Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki 

előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, 

mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, 

amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért 

kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, 

fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, 

megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket 

viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, 

hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink 

miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 

hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk 

meg.  Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a 

maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.  

Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint 

a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán 

tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet 

nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy 

amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a 

büntetés?!  A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé 

jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem 

beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje 

össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja 

utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele.  

Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd 

őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő 

hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a 

hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként 

ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig 

sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. 
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Feltűnő, hogy Lukács evangélista megszakítja az utolsó 

vacsora elbeszélését, és itt mondja el, hogy a tanítványok 

között versengés is támadt arról, hogy melyikük a 

legnagyobb. Egyáltalán, miért vitatkoztak azon, hogy ki a 

legnagyobb? (3 lehetőség) Vagy egyszerűen nem is volt 

semmilyen kiváltó ok, egyszerűen csak az ambíció ütette 

fel a fejét újra és újra a tanítványok között. De az igazi 

kérdés nem is az, hogy miért, hanem hogy mikor történt ez 

a versengés: a kereszt árnyékában! Az egyház 

természetéről valami nagyon mélyet és igazat árul el ez a 

történet: a világ megváltásába bevont Isten népében 

találjuk sokszor a legszánalmasabb, leggyengébb jellemű 

embereket, akik égnek a vágytól, hogy nagyobbnak 

tűnjenek a többieknél, hogy elismerést vívjanak ki 

maguknak.  

Vajon milyen kapcsolat van az istentiszteleti”, és a 

valódi énünk között? Mi az, ami azonnal előtörhet 

belőlünk, amint kifordulunk a templomajtón? Miben, kiben 

látjuk mi a nagyságot, miközben azt a kegyelmet kaptuk, 

hogy megismerhettük Jézus Krisztust, az Isten Fiát? Számít 

ezek után bármit is az emberi nagyság vagy rangsor? 

Különösen most, az olimpia heteiben vethetjük fel a jogos 

kérdést, hogy mit jelent az emberi nagyság. Az nagyobb, 

aki három aranyat nyert, mint aki egy századdal maradt le a 

döntő futamáról? 

 

1. Jézus először azt mondja el a tanítványoknak, hogy mit 

NEM nevezhetünk valódi nagyságnak (25-26a). A 

tanítványok úgy gondolkoznak erről a kérdésről, ahogy a 

világ is gondolkodott és gondolkodik mind a mai napig. 

Eszerint azok a nagy emberek, akik uralkodnak mások 

felett, uralmuk alá hajtják őket. És velünk az egyházban mi 

a helyzet? (Katolikus egyház – Magy. Ref. Egyház – 

gyülekezeteink) 

Jézus arra is utal, hogy egy másik tulajdonsága ennek a 

világi hatalomgyakorlásnak, hogy képmutató: ezek az 

alattvalóikat elnyomó uralkodók becsomagolják a nyílt 

hatalomgyakorlást, és úgy tüntetik azt fel, mintha még ők 

tennének szívességet azoknak, akik felett uralkodnak, s így 

tulajdonképpen még hálát is várnak azért, hogy kiélhetik 

alattvalóikon a hatalomvágyukat. A politika ilyen volt az 

ókorban, és ilyen mind a mai napig. De hogyan viszonyul 

ehhez az egyház? 

 

2. Jézus ezzel a világi uralkodókkal szembeállítja azt, 

ahogyan ő szolgál az apostolok között. Mert a valódi 

nagyság Jézus tanítványai között a szolgálatot jelenti és az 

alázatot. János evangéliumában ezen a helyen a 

lábmosásról olvashatunk (13. rész). Jézus, az Úr és a 

Mester megmossa a tanítványok lábát. A valódi nagyság, a 

valódi hatalom Jézus szerint a szolgálatban van. Ezt 

nekünk, tanítványoknak még sokat kell tanulnunk. A 

gyülekezetben is sokszor szükséges teher a szolgálat, 

amelyre úgy kell halászni a gyülekezeti tagokat. Pedig a 

szolgálatra tényleg mindenkinek lehetősége van. Olvassuk 

el az 1Kor 12-t vagy a Róm 12-t. Pál apostol azt írta a 

korinthusi gyülekezetnek, hogy mindenkinek adott a Lélek 

olyan egyedülálló képességet, amellyel csak ő tudja építeni 

a közösséget. És ha Te testvérem nem adod bele ezt a 

talentumot a közösbe, a közösség, a gyülekezet ezáltal 

szegényebb marad. Pál inti a Filippi gyülekezetet is: 

„Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, 

hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál.” 

(Fil 2,3) 

 

Megvan tehát a mai igehirdetés legfontosabb leckéje: a 

gyermeki alázat és a szolgáló hit megtanulása. (Kempis 

Tamás az alázatról)  

 

De vajon mennyit ér egy olyan közösség, amelynek 

legfőbb erénye a szolgálat és az alázat? Mennyit ér egy 

olyan közösség, amelyre igaz Isten beszéde: „az én erőm 

erőtlenség által végeztetik el”. Mit ér ez egy olyan 

világban, ahol az erő és az erőszak mindig további 

erőszakhoz és ellenálláshoz vezet? Jézus szerint nagyon 

sokat. Mindent jelent: mert a világ megváltásához Jézus 

Krisztus alázatán és szolgálatán keresztül vezetett az út (Fil 

2,5-11), és a világ evangelizácójához is csak a szolgálaton 

és az alázaton keresztül vezet az út. De ne használjunk 

nagy szavakat: a mi személyes bizonyságtételünk sem ér 

semmit alázat és szolgálat nélkül, amely a közvetlen 

környezetünkben megmutatkozik. Annak, hogy a 

környezetünk nincs elragadtatva attól, hogy mi hívők 

vagyunk, az is lehet az oka, hogy nem tűnünk éppen 

alázatosnak, és nem szolgálunk eleget.  

 

3. Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy milyen NEM a 

valódi nagyság és uralkodás. Azután azt is, hogy miben áll 

a valódi nagyság és elsőség. És végül elmondja neki azt is, 

hogy mi a keresztyén hit perspektívája. Mi az, ami még 

előttünk áll, amiben reménykedhetünk, teljes 

bizonyossággal, és amihez képest ez az egész rangkérdés, 

amely életünkben annyit foglalkoztat bennünket, 

egyszerűen nevetséges. Jézus elmondja, hogy az utolsó 

vacsora, amelyen éppen most ülnek: ízelítője, bevezetése, 

annak a mennyei lakomának, amely a zsidó gondolkodás 

szerint az örök üdvösség. Az üdvösség felfoghatatlan: 

örökké Isten társaságában, az ő dicsőségében élni, örök 

boldogságban és kiegyensúlyozottságban? Ennek valódi 

megértéséhez kevés az emberi értelem és képzelőerő. Ezért 

a Bibliában Isten képeket ad elénk, és azokkal érzékelteti 

ezt az örök boldogságot. A mennyei vacsora vagy lakoma 

Ábrahám kebelén az üdvösség általános képe mind az Ó-, 

mind az Újszövetségben. A 12 apostolnak azt ígéri, hogy 

vele együtt fognak majd ítélkezni Izráel tizenkét törzse 

felett. A 12 tanítvány pedig minket képvisel, mi vagyunk, 

ott a történetben Jézus körül. Mi vitatkozunk azon, hogy 

kinek nagyobb a rangja, ki kap nagyobb tisztességet és 

dicséretet Jézustól. Nekünk is ígéri tehát Jézus ezt a 

mérhetetlen megtiszteltetést, hogy részt vehetünk az új 

teremtés munkájában, mellette ülhetünk a trónusokon, 

amikor újra rendezi a világot. Fel sem foghatjuk azt a 

megtiszteltetést és ezt a dicsőséget, ami részesedést jelent 

Isten dicsőségéből. Nem aprópénzért lettünk az ő 

tanítványai. Nem semmiért vállaljuk keresztyén emberként, 

ha kell a hátratételt, a megszégyenítést, és mindig, minden 

körülmények között a szolgálatot, hanem azért a 

tisztességért, amelynél nagyobbat nem lehet elképzelni 

sem.  Jézus tanítványaiként örököljük az ő országát. Erről 

mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy „a szelídek öröklik 

a földet.” (Kempis Tamás arról „ami megmarad”)  

  Ámen 


