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Mt 18,1-5

Máté 18:1-5 Abban az órában a tanítványok Jézushoz mentek és
megkérdezték: Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? Jézus egy
kis gyermeket hívott oda, közéjük állította és ezt mondta: Bizony mondom
nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért
megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek
országában. És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben,
engem fogad be.
Vízkereszt 2021.
Emlékezetes ennek az ünnepnek a keletkezése. Most nem is kívánok erről
részletesen szólni, csak azt említem meg, hogy az ünnep neve eredetileg
EPIFÁNIA azaz megjelenés. A Teremtő Isten, akit az édenből való
kiűzetés óta senki ember nem látott, most megjelent fiában.
A magyar vízkereszt szó későbbi, a keresztséggel, Jézus keresztségével
kapcsolatos kifejezés.
Ősidők óta az édeni színről színre látás ragyogásából a borongós
sötétségben, a halál árnyékának völgyében botladozó ember számára
megjelenik a fény, a világosság, a Világ Világossága.
Jó, ha tudatosítjuk, hogy a világi epigonok, utánzók az Isten Igéjéből
lopták a világosság, a fölvilágosodás kifejezéseiket, jelszavaikat.
Ez a fény nemcsak a Szentföldre, hanem az egész világra ellátszik. Sőt, az
úgynevezett napkeleti bölcsek hatalmas utat tesznek meg, hogy
rátaláljanak arra, akire a fény vetül, a Világ Megváltójára.
Ebben a mostani történetünkben is a gyermekre és a nagybetűs Gyermekre
vetül a fénypászta: Jézusra, a ki gyermekké lett, hogy követhető legyen.
A testté lett Igével minden megvilágosodik.
2021. Vízkeresztjén ez a fénycsóva a tanítványokra vetődik. Ránk, akik
azóta is csetlünk botlunk és mélyen vallanak rólunk saját kérdéseink: Ki a
nagyobb a mennyeknek országában?

2

gyjs prédikációk 2021

Vízkereszt 2021 Mt 18, 1-5

Szentendre online IT

Az evangéliumi beszámolók szerint ez a téma még egyszer előjön. Ott
még inkább botor a kérdés, mert az Úr Jézus éppen arról beszél, hogy Ő a
keresztre kerül, és ebben a megdöbbentő helyzetben a tanítvány esze a
mennyei ragsoron és az önző tülekedésen jár.
Ki a nagyobb. Mértékek. Mértékegységek és lelki egységek, gyülekezeti
közösségek.
Emberi és mennyei léptékek.
A szó eredete a lépni szóból ugyanúgy, mint a mér – mérték származik.
Vagyis a távolságot, a hosszúságot még ma is mérőszalag híján lelépi az
ember. Ha egy felnőtt nagyobbat lép az egy méter, de nem pontos.
Talán a fiatalabbak nem is tudják, hogy a magyar nyelvben a még ma is
használatos terület megjelölés a Hold, a Kataszteri hold nemcsak a
Holddal, az égitesttel kapcsolatos, hanem az emberi lépések sorával is.
Van egy legenda miszerint úgy mértek ki egy földterületet, hogy a
holdtölte delelőjén megszámolták, hogy mennyit kell lépni ahhoz, hogy
eltávolodva már ne lehessen tisztán látni az embert. Ennek a távnak a
négyzetét számolták holdnak
Természetesen sokkal hihetőbb az az emlék, hogy az egy nap alatt, a hold
fölkeltéig egy ekével felszántható területet jelentette.
A régi mértékegységeket még ma is használják. Ezeknek a lényege az
emberi test részeinek mérete. Egy láb, egy hüvelyk, egy ujjnyi,
Emlékezhetünk az ölre, amennyit egy felnőtt ember át tud fogni.
Emlékszem az Élet és tudomány folyóiratban rendszeresen mutattak be
újabb és újabb találmányokat. Fontos volt a minél kisebb úgynevezett
mini eszközök bemutatása. Így a mini rádiót nem egy asztalon, vagy
polcon ábrázolták, hanem egy emberi kéz tartotta. Sokan nem gondoltak
rá, hogy ez egy tudatos leképezés volt, hiszen a tenyéren mindjárt
érzékelte a néző a gép méretét is.
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A civilizált világ, bár nem egységes a mértékegységek területén,
gondoljunk az amerikai mérföldre és az európai kilométerre – mégis
rögzített, hiteles átszámításokkal élve valóságos dolgokat mérhetünk.
A Biblia szerint vannak emberi és mennyei léptékek, mértékek.
Vízkereszt napjára kapott történetünkben a tanítványok a mennyei
mértékeket és léptékeket feszegetik. Irányítsuk tehát Epifániánk
fénynyalábját mi is az emberi és a mennyei léptékekre.
Vannak emberi és mennyei léptékek.
EMBERI LÉPTÉKEK
1. Az emberi nagyságok lehetnek anyagiak.
Ezek között első helyen áll a pénz, a vagyon. A pénz beszél.
A történelem arról szól, hogy ki mennyire tudta megszerezni mások
munkájának gyümölcseit és ezeket hogyan használta föl a hatalmának, a
nagyságának a növelésére.
Az utakon gyakran látni méregdrága kocsikon száguldozó alakokat.
Számukra nincs KRESZ. Tisztelet a kivételnek, mert természetesen nem
mindenki ilyen, de gyakran az a gondolat suhan át az emberen, hogy ez az
embertárs valószínűleg a tisztességes gazdálkodási törvényeket semmibe
véve tett szert a csoda kocsijára. És természetesen a közlekedésben is
áthágja az előírásokat. Ha lefényképezik gyorshajtásért, nem rengeti meg
pénztárcáját a legnagyobb büntetés sem. Sőt, még arra is telik, hogy
megvesztegesse a bírság kiszabóit.
Más alkalommal a testi erőt és méreteket látjuk felülkerekedni. Egy
kigyúrt izomkolosszus kiszorítja a sorbaállásból a csenevész testűt.
A csábító megjelenésű és szépségű elcsábítja a másik hitvesét,
szétrombolva nemcsak a megcsalt ember lelkét, de a családját, a
gyermekek lelkét is.
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Az iskolaudvar a koraérett nagykamasz könnyen hatalmába keríti a kis
Nemecsekeket. A nagylányt játszó, hivalkodón öltözködő alattvalói
utánzásra készteti a tisztalelkű lánygyermekeket is. Ez a hatalmaskodás
nem áll meg mindig a diákok szintjén! Nem bizony, hiszen ostrom alá
kerül a holtfáradt kiskeresetű szülő, hogy biztosítsa követelődző,
megnyomorított gyermekének a legdrágább, a legextrémebb öltözéket.
Sok negatív visszaélésről volt az anyagi léptékek szakaszban szó.
Nem szeretném azonban azt állítani, hogy csak rossz dolgok vannak az
anyagiak, a testiek között.
A gazdagság, az anyagi jólét, a testi erő és szépség nem negatív dolgok.
A Teremtő örül a gazdagságnak, az Isten örül a testi erőnek, az AlkotóMindenható adja a testi szépséget.
Minden esetben, ha ezek az imént említett kiváltságok lelki szelídség,
hadd mondjam így a Teremtő hatáskörében maradnak, akkor azok nem
kerülnek a Diabolosz gáncsoskodásának traumájába.
Így ezek a testi, anyagi nagyságok mind a Teremtő dicsőségét szolgálják!
2. Szellemiek
A szellemiek is rangsorolnak. Már óvodás, kisiskolás korban kitűnnek a
dolgok, és szárnyalóvá, vagy megkeseredetté teszik a tanulmányos éveket.
Ha nincs egészséges nevelés és tisztességes pedagógia, egyre jobban
nyílik az olló az eminens és bukdácsoló tanulók között. Vannak csodálatos
talentumok, melyek kiemelnek már ifjú korban a tehetség fölmérő
fesztiválokon. Az egészséges ember nem irigykedik, nem lesz kisebbség
érzése, hanem örül és csodálja azt a zenei, vagy tudásbeli emelkedettséget,
amivel megáldotta a Teremtő a zsenit.
A szellemi nagyságok általában inkább alázatosak, másokon segítők, nem
gőgösek. Miért? Mert ezek a szellemi kincsek általában finomítják a
lelket, közel állnak a lelki dimenziókhoz.
Mégis el kell mondanunk, hogy a Személyes gonosz itt is tud zavart
kelteni. Éppen a mások lenézésében, kicsúfolásában, a gőgben.

5

gyjs prédikációk 2021

Vízkereszt 2021 Mt 18, 1-5

Szentendre online IT

Ezek elszomorító esetek, melyek nem méltók a csodálatos Isten adta
tálentumokhoz.
3.

Erkölcsiek

Végül emberi nagyság az erkölcs.
Ez az utoljára említett emberi kiváltság már nagyon közel áll a mai üzenet
második nagy pontjában említésre kerülő mennyei léptékek lényegéhez.
Az erkölcsi lépték mellé nem egy emberi kezet, még csak nem is egy
szimbolikus szívet, de nem is egy méterrudat, hanem magát a
Tízparancsolatot kell helyeznünk.
De térjünk most rá a Mennyei léptékre!

A MENNYI LÉPTÉKEK:
Vízkereszt fénycsóvája, mint egy színházi reflektorfény 2021-ben a
tanítványok, a gyülekezet körében is elharapódzó vetekedéseknek vet
véget.
Mint említettem, más alkalommal is előjön ez a kérdés, ezért az Úr Jézus a
következőkre figyelmezteti az övéit.
Máté 20:25 Jézus pedig elszólítva őket, monda: Tudjátok, hogy a
pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak
rajtuk. De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni,
legyen a ti szolgátok;
Az Ige
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Pál apostol a Szeretet Himnuszában azt mondja, hogy a hit és a remény el
kell, hogy múljanak, mert értelmüket veszítik a színről-színre látás
országában, de megmarad a szeretet. Jézus Krisztus szava: Márk 13:31 Az
ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
Az elmúlhatatlanság, az örökké lét, az öröklét. Temetéseken szerettem
hangsúlyozni, hogy az ember megismételhetetlen és megszüntethetetlen
lény.
Bármilyen meghökkentőnek tűnik, az Isten képére és hasonlatosságára
teremtett ember is a mennyei léptékhez tartozó jelenség! Persze, most
gonosz, tökéletlen, szeretetlen, sőt halandó. De nem a lénye, a neki adott
Szentlélek.
Ezt az embert meghatja az ige, mert Zsid 4, 12 szerint az Isten beszéde élő
és ható. Az Ige végtelen hatalom!
Mértékegységnek, léptéknek használandó már itt a földön, bár a
mennyekből származik.
Ezért is nevezték kánonnak, vagy zsinórmértéknek. A bölcs ember
nemcsak a méterrudat és a fajsúlymérőt ismeri, hanem az Igét, mint
az örökélet léptékét. És lépeget is igéről igére, napról napra.
Van egy gyönyörű magyar szó, amit sajnos az új fordításokban elhagytak.
Károli Gáspár még így fordította: Zsolt 119:105 Az én lábamnak
szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Az üdvösség felé
vezető út léptéke ez a VÍZKERESZTKOR, EPIFÁNIA napján föltűnő
fénynyaláb.
A Testté lett Ige
Emlékszünk, a lépték arra való, hogy összehasonlíthassuk az általunk
ismert mértékűvel az ismeretlen mértékűt.
Nos, ezt történt az inkarnációkor. A testtélétel alkalmával.
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Isten testté lett és közöttünk lakozott, hogy megismerhessük a Teremtő
mértékét, a Megváltás léptékét. Az Isten mértéke a betarthatatlan
Tízparancsolat. A Megváltó Isten léptéke a kegyelem. A kereszthalálig, a
pokolra szállásig tartó kegyelem.
Láttuk, hogy a tudományos szakfolyóiratokban az ember keze mellé teszik
a minirádiót, hogy fogalmunk legyen a méretekről.
Hogy fogalmunk legyen a mennyei méretekről, Jézus Krisztus egy
kisgyermeket állít a tanítványok elé.
Sokáig azt hittem, ezt azért teszi, mert a gyermek – ahogy a költőnk,
József Attilánk is meghatározta: Én még őszinte ember voltam…
A gyermek még bűntelen és tisztaságban példakép…
Nem, nem, nem!
A tanítványok sem veszik észre, hogy itt az Isten gyermekké lételéről van
szó. Ha olyanok nem lesztek, mint a hozzátok gyermekként érkezett
Krisztus, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába!
Jézus megalázta magát, mert Istenként gyermek ember lett!
Megalázta magát, tűrt köpdösést, kinevetést töviskoszorút, keresztet és
poklokat.
Ő a nagy! nem a nagyobb, hanem az egyedüli nagy a mennyek
országában.
És hatódj meg Testvérem! Ő már előbb mutatta a kezét, mint a fotós a
minirádiót bemutató kezet.
Léptékül ott van az Ő átszegezett keze.
És ma is mondja: Ézs 49:16 Íme, az én markaimba metszettelek fel téged!
Ámen.

