
Gőg vagy alázat 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2017.11.26. 

Ige: Ez 27,1-10.34-36 
1Pt 3,8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, aláza-
tosak. 

 
Kedves Testvérek! 
Két teljesen különböző lelkület, a gőg, a felfuvalkodottság lelkülete, valamint az alázat és a könyörület 

lelkülete áll szemben egymással – ezt a két homlokegyenest ellenkező lelkiséget érezzük, amikor elolvassuk 
Ezékiel siratóénekét az ókori nagyvárosról, Tíruszról, és elolvassuk Péter apostol tanácsát. 

Nézzük meg mindkét lelkiséget! 
 
1. Ezékiel próféta az ókori Közel-Kelet egyik legfontosabb kereskedelmi, gazdasági központjába kalauzol 

bennünket. Tírusz, a sziklaszigeten épült város évszázadokon keresztül uralta a Földközi-tenger keleti partvi-
dékének kereskedelmét. Már Salamon király is kereskedett velük Kr.e. 950 táján. 

Igazi kalmárnép lakta, adtak-vettek, különleges árucikkek és irigyelt kincsek cseréltek itt gazdát. Hajóikat 
a legkitűnőbb ácsok építették, matrózaik a legjobbak voltak, ismerték a tengeri közlekedés titkait. Hérodo-
tosz, az ókori görögök nagy történetírója azt írta, hogy ők hajózták először körbe Afrikát! Ezek az emberek 
mindent tudtak mesterségükről, tökéletesen alkalmazkodtak a politikai lehetőségekhez, bárki érdekét kiszol-
gálták, és csak egy igazán fontos szempontot ismertek: a profit érdekét.  

Ennek gyümölcseit persze élvezték. Biztonságban érezték magukat, és tudták, mert a jó kereskedők ezt 
tudják, hogy rájuk békében és háborúban egyaránt szükség van. Csak a változó igényekhez kell alkalmazkodni, 
de ez nem lényegi kérdés. Ha valakinek valami kell, rájuk számíthat. Diszkréten dolgoznak, megbízhatóan és 
haszonnal. Jelentős haszonnal.  

Egészen Ezékiel próféta koráig töretlen volt gazdasági hatalmuk. Majd a Babiloni Birodalom Kr.e. 580 
táján megroppantotta a sziklaváros gazdasági hatalmát. De viszonylag hamar talpra álltak. Ezután még 250 
évig töretlen volt hatalmuk a Földközi-tenger vidékén. Nagy Sándor makedón királynak sikerült meghódítania 
ezt a várost 332-ben. 

 
Ezékiel próféta látta, hogy Tírusz ereje, gazdagsága vitathatatlan. Hosszú verseken át sorolta, hogy mi 

láthat az, aki eljut ebbe a híres városba. Nem kisebbítette a települést, és nem nyilatkozott róla megvetően! 
Ellenkezőleg. Leírta, hogy itt az egész világ jelen van, mindaz, ami különleges, szép, egzotikus és vágyott.  

Akár azt is mondhatjuk: rendkívül elismeréssel tekintett rá, és az a hosszú lista, amiben a kereskedelmi 
partnerek tömegét tárta fel, akár a büszke tíruszi polgárok dicsőségtáblája is lehetne. A próféta viszont azt is 
megértette, hogy ez csak a felszín. Az itt élők megingathatatlannak érezhették hatalmukat, de Ezékiel szá-
mára egyértelmű volt, hogy tévednek. A történelem, a gazdaság és annak valamennyi szereplője Isten ke-
zében van. Ez alól nincs kivétel.  

 
Megpróbálhatjuk magunk elé képzelni ennek a próféciának a születését. Látjuk magunk előtt, ahogy Ezé-

kiel, fogolyként látta a rendíthetetlen és fényűző várost. Keserű szívvel gondolhatott vissza a maga mögött 
hagyott hónapokra, Jeruzsálem ostromára, és a Babiloni seregek támadása közben elesett júdai királyra.  

Visszaemlékezhetett arra, ahogy tartották magukat még egy darabig, új uralkodót is trónra ültettek – 
aztán belátták, hogy nincs tovább, és megadták magukat. Az idegenek pedig bevonultak. Ezékiel is ekkor ke-
rült a foglyok közé, és elkezdte hosszú útját ismeretlen, sose látott tájakon át, olyan földre, ahova semmi 
vágyódása nem volt. 

Mire Tírusz környékére ért a többi hadifogollyal, mélységesen elkeseredett ez az egyébként is érzékeny 
lelkű ember. Ebben a lelkiállapotban látta meg a várost, a büszkén a tenger közepén trónolót, a fenségest és 
sérthetetlennek tűnőt. Vajon mit érzett ekkor? Háta mögött ostrom, a távolban a még előtte álló hosszú út, 
ahonnan neki nem lesz visszatérés, a szeme előtt pedig a gazdagság.  
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Ez után évek teltek el, ő és társai berendezkedtek idegenben, de úgy tűnik, a próféta nem tudta elfelej-
teni, amit hazájában látott, és a fájdalmas érzés nem csillapodott szívében. Amikor Tírusz felett is viharfelle-
gek kezdtek gyülekezni, minden újult erővel tört rá, és megszólalt a prófécia - mai igénk. Ekkor már látta, amit 
nekünk is látni kell: hiába a gőg, a büszkeség, a gazdagság, csak addig van megmaradás, amíg a teremtett 
világ Ura, az élő Isten azt engedi. Az ő türelme hosszú, kegyelme végtelen, de igazságot is szolgáltat, és előtte 
nem számít, hogy ki mit gondol saját jelentőségéről.  

Ezékiel a jövő felé forduló próféta volt, akinek szemei előtt lassan nemcsak Jeruzsálem elbukása, de maj-
dani újjászületése is kibontakozott. Látta, ahogy városok süllyedő hajó módjára lesznek semmivé, de még 
ezen is képes volt túllátni. Látta a jelen világ mulandóságát, de ez sem homályosította el Istenre vetett tekin-
tetét.1 

Ez a prófécia nem egyszerűen ítélethirdetés, és legkevésbé sem örvendezés az egykori ékszerdoboz pusz-
tulásán, amit egyébként Ezékiel nem élt és nem látott meg. Ez egy siratóének. Gyászdal. A próféta gyászolt, 
együtt a többiekkel, amikor rádöbbent, hogy minden elmúlik, ami a szemünk előtt van.  

Nagyon különös az, hogy amikor mindenki más csodálattal emlegeti a nagy és gazdag várost, Tíruszt, 
akkor Ezékiel siratni kezdi azt. Ő többet látott a nagyszerű csillogásnál: látta a város gőgjét, és látta bukását 
is. Olyan könnyű csak azt nézni, ami a szemünk előtt van, pedig erre is igaz, most is igaz, amit egykor Isten 
mondott Sámuel prófétának: 

Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit 
lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7) 

2. Kedves Testvéreim a Krisztusban! Szeretném a gőg ellentétpárját, az alázatot egy történettel jelle-
mezni, bemutatni. 

 
„A fiatalember így szólt: 
– Itt vagyok, hogy segítsek önnek, hölgyem! Várjon csak az autóban, ott jó meleg van! Egyébként Bryan-

nek hívnak. 
Az idős hölgy megkönnyebbülten felsóhajtott. Biztos, hogy nem tudta volna kicserélni a defektes autó-

gumit. 
Tíz perc sem telt bele, Bryan már le is cserélte a kereket. Már éppen a kerékcsavarokat húzta meg, amikor 

a hölgy beszélgetni kezdett vele. Elmondta, hogy St. Louisba aló, és csak átutazóban jár erre. 
Nem győzött hálálkodni, amiért a fiatalember a segítségére sietett. Bryan csak mosolygott, ahogy lezárta 

a csomagtartót. Az idős hölgy megkérdezte, mivel tartozik. Bármilyen árat kifizetett volna. Már el is képzelte, 
mennyi szörnyűség történhetett volna vele, ha Bryan nem áll meg. 

Bryannek eszébe sem jutott pénzt kérni ezért a szívességért, bár jól jött volna az anyagi segítség. A ke-
rékcserét nem munkának tekintette; csupán segített egy bajba jutott emberen. 

Azt mondta a hölgynek, hogy ha igazán szeretné megfizetni, amit tett, akkor segítsen azon a rászoruló 
emberen, akivel legközelebb találkozik. 

– És közben gondoljon rám! – tette hozzá. 
Bryan megvárta, amíg a hölgy elindul, aztán ő is elhajtott. Hideg, nyomasztó nap volt, de jó érzéssel indult 

hazafelé. 
Néhány mérfölddel arrébb a hölgy megpillantott egy kisvendéglőt. Megállt, hogy egyen valamit, mielőtt 

nekivág az út hátralevő részének. 
A pincérnő hozott egy tiszta törölközőt, hogy a hölgy megszáríthassa vizes haját. Kedvesen mosolygott, 

pedig egész nap talpon lehetett. A hölgy észrevette, hogy a pincérnő terhes. Eltűnődött, hogy valaki, akinek 
magának is ilyen kevese van, hogyan lehet ennyire nagylelkű és kedves egy idegennel? 

Aztán eszébe jutott Bryan. Amikor befejezte az evést, átnyújtott a pincérnőnek egy százdolláros bankje-
gyet. Amíg a pincérnő elment a visszajáróért, a hölgy halkan kisurrant az ajtón. 

Amikor a pincérnő visszajött az asztalhoz, észrevette, hogy a szalvétára írtak valamit. Felemelte, hogy 
elolvassa, és a szalvéta alatt még négy darab százdolláros bankjegyet talált. 

Könnyes szemmel olvasta, amit a hölgy írt neki: 
– Nem tartozik nekem semmivel. Én is voltam nehéz helyzetben. Egy rendes ember segített, ahogy most 

én is magának. Ha igazán szeretné visszafizetni nekem, megmondom, mit tegyen: ne hagyja megszakadni a 
szeretet láncolatát! 

                                                           
1 (Igazság és élet) 
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Aznap este amikor a pincérnő hazaért a munkából, és lefeküdt, a pénzen gondolkozott, és azon, amit az 
idős hölgy írt nekik. Honnan tudhatta, hogy neki és a férjének milyen égető szüksége volt erre a pénzre? 

A babának egy hónap múlva kellett megszületni, és a pincérnő tudta, mennyire aggódik érte a férje. Most 
ott feküdt mellette és aludt. Ő pedig lágyan megcsókolta, és odasúgta neki: „Nem lesz semmi baj! Szeretlek, 
Bryan!” (Wayne Rice: Fején a szöget 4.) 

 
3. Kedves Testvérek! Gőg vagy alázat? Önelégültség vagy önfeláldozás? Ez a két példa, ez a két út áll 

előttünk. Ezékiel siratóéneket énekelt az önelégült város, Tírusz felett. És a történelemből tudjuk, később a 
büszke sziklaváros dicsőségét elvették, majd teljesen elpusztult. 

Jézus azonban azt mondja a Hegyi Beszédben: Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. … Boldogok 
az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5,5.7) Péter apostol pedig ezt írja levelében: mert Isten 
a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5) 

 
Két út, két lehetőség áll előttünk. Ne vakítson el bennünket a látszat. Ne csábítson minket a kevélység 

múlandó dicsősége! Ellenkezőleg. Kérjünk Istentől olyan tiszta látást, mint Ezékiel prófétának volt, aki meg-
látta a felfuvalkodott Tírusz bukását, és ne irigyeljük a kevélyek életét. 

Legyen ebben is példa számunkra az Úr Jézus, aki alázatos volt. Hiszen dicső mennyei királyságát letette, 
hogy hozzánk hasonló módon gyermekként megszülessen. Alázatos volt, hiszen Úrként megmosta tanítvá-
nyai lábát, a szegények és a kitaszított emberek és a bűnösök barátja lett. Végül pedig önmagát feláldozta, 
hogy nekünk bűnbocsánatunk és örökéletünk legyen. 

Kövessük Őt! Ámen.  
 


