
Köszönés: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.” (Jak 4,6) 
 

Bibliai erények 1. 
Alázat 

 
Alkalom: vasárnap de. 

Dátum: 2019.09.01. 
Ige: Lk 18,9-14 
Mt 11,28-30 25Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert el-
rejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. … 28Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alá-
zatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. 

 
Kedves Barátaim! 
1. Egy új igehirdetési sorozat kezdünk ma el. A sorozatnak ezt a címet adtam: bibliai erények. Vagyis 

szeretnénk néhány vasárnap délelőtt olyan jellemvonásokról beszélni Isten igéje alapján, melyekről a 
Szentírás egyértelműen pozitívan és elismerően beszél. 

Ma az első alkalommal az alázatról szeretnék szólni. Azt gondolom, hogy mindenki meglehetősen 
jól ismeri a szót: alázat. Mégis azt is tapasztalom, hogy az emberek többségének nagyon nagyon nehéz 
alázatosnak lenni. Az alázat magatartása sok embertől igen távol áll. Azon gondolkodtam, hogy vajon mi 
lehet annak az oka, hogy sokan, ha meghallják azt a szót, hogy alázat; ha szóba kerül az alázat, mint 
lehetséges magatartás, akkor jobb esetben kihátrálnak a beszélgetésből. Mintha csak azt mondanák, 
hogy „szép dolog az alázat, de én inkább senki előtt nem alázkodom meg!” 

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz, szeretnék elmondani egy meghatározást, egy defi-
níciót, amit egy teljesen általános lexikonban olvastam: 

A wikiszótár ezt írja: Az alázat „a saját érdemek lebecsülése, és eközben más személy érdemeinek túl-
értékelése; saját tetteiért elismerést, kitüntetést nem igénylő önleértékelés.” (Egy világi lexikon: wikiszo-
tar.hu) 

 
Ha valóban ez és csak ennyit jelent az alázat, akkor bizony már jól érthető, hogy miért nem akarnak 

az emberek alázatosak lenni. Teljesen természetes az, hogy nem akar az ember, és nem akarunk mi sem 
olyanok lenni, akit mindenki lenéz, lekezel és megvet. Mert érezzük és tudjuk azt, hogy ennél sokkal 
többet ér az életünk. Igaz, nem vagyunk sem országalapítók, se államfők vagy miniszterelnökök. Nem 
vagyunk se feltalálók, sem pedig világhírű orvosok. De azért értékes az életünk. És ezért nem becsüljük 
le önmagunkat, és másoktól sem fogadjuk el azt, ha lebecsülnek minket. 

Sokak számára ismerősen hangzik Cyrano de Bergerac neve, aki a 17. századi francia író volt. Nevét 
leginkább egy drámából ismerhetjük. Edmond Rostand írt életéről egy drámát. Nos, ahogy a drámából 
megismerhetjük, Cyrano egész életében azzal küzdött, hogy lenézik és sokszor nyíltan is kigúnyolják, 
mert az orra az átlagosnál sokkal nagyobb volt. Cyrano felveszi a küzdelmet ez ellen, és leginkább szati-
rikus írásaival ér el sikereket. 

A róla írt drámának egyik jellegzetes jelenetét nézzük meg (orr monológ). 
Azt hiszem, hogy most már értjük azt, hogy miért olyan nehéz alázatosnak lenni: mert az alázatos 

ember gyakran kiszolgáltatottá válik. És mi is mindent megteszünk, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak.  
 
2. Ahhoz, hogy közelebb jussunk az igazsághoz, olvassuk el azt, hogy mit ír az alázatról a Keresztyén 

Bibliai Lexikon: „Alázat Olyan magatartás, amellyel az ember meghajol valakinek a hatalma, erkölcsi 
nagysága előtt, átérezve önmaga kisebbségét.” (KBL) 

A Magyar Katolikus Lexikon pedig ezt mondja az alázatról: „Erény, mely képessé tesz arra, hogy az 
ember igazságának, teremtett voltának megfelelően és törékenységének tudatában éljen. Ellentétes fo-
galma a gőg”  

 
Ez a két megfogalmazás rámutat arra, hogy az alázat olyan vonása lehet az emberi jellemnek, ami 

igazán jó. Hogyha az alázatot, az alázat magatartásának a tartalmát helyesen értjük, akkor bizony vágya-
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kozni fogunk arra, hogy mi magunk is alázatosak legyünk. Az alázat abban segít, hogy úgy lássuk önma-
gunkat, ahogyan Teremtő Istenünk lát bennünket: törékenynek, de éppen törékenységünk ellenére ki-
választottnak.  

Ahogy Izráel is törékeny, mégis Isten választott népe, akinek az a feladata, hogy képviselje Isten ne-
vét a pogány népek között, éppen úgy mi is törékenyek vagyunk, de kiválasztottak. Az embernek az a 
feladata, hogy Isten nagyságát képviselje ebben a világban. A krisztusi embernek, a keresztyén ember-
nek pedig az, hogy Isten kegyelmét, megbocsátó és üdvözítő szeretetét képviseljük ebben a világban. 

Nagyon fontos azt tudatosítani, hogy az alázat, nem azonos a szelídséggel. Hanem a szelídség az igazi 
alázat egyik következménye. 

 
Nagyon érdekes az, hogy az alázat szava az Ószövetségben csaknem 300 alkalommal fordul elő. Sok 

helyen az alázat szava összekapcsolódik a meghajlás fogalmával. Ahogy az alattvaló meghajol a király, 
az uralkodó előtt. Az ember meghajol Isten előtt. 

Mindezekből azt érthetjük meg, hogy az Ószövetség az az alázatot az ember Istennel szembeni 
illendő és megfelelő magatartásnak tartja. A Mindenható Istent megilleti a legnagyobb hódolat és 
tisztelet, amikor az ember meghajol Isten nagysága, méltósága előtt. És valóban a kegyes, istenfélő em-
berek meghajoltak Isten előtt. És minél jobban, mélyebben meghajoltak, leborultak az Úr előtt, annál 
nagyobb volt a tisztelet és a hódolat Isten előtt. 

Egy helyen arról olvasunk, hogy Dávid király gyermeke nagyon súlyosan megbetegedett. Dávid ak-
kor arcba borult az Úr előtt, megalázta magát és könyörgött a gyermeke életéért. (2Sám 12,16) Dávid 
alázatos volt még királyként is, ezért volt igazán nagy király. 

 
3. Igehirdetésem előtt felolvastam egy igét, Jézus egyik példázatát, melyben nagyon egyszerűen és 

szemléletesen mutatja be Jézus a gőgös ember és az alázatos ember közötti különbséget. Ráadásul az a 
különleges ebben a példázatban, hogy nem a farizeus az alázatos, holott mindenki éppen tőle várná el 
az alázatot. És éppen a vámszedőtől, a megvetett és lenézett „pénzcsinálóművésztől” pedig inkább a be-
képzeltséget, a nagyvonalúságot és a gőgöt várná az ember. 

Ehelyett Jézus éppen arról beszél a tanításában, hogy farizeus megvetően gondolkodik a másikról. 
Imádkozik ő is, de imádsága közben is folyton méricskél, és valahogy mindig és most is azt állapítja meg, 
hogy ő sokkal jobb mindenki másnál. Különösen ennél az imádkozó vámszedőnél. Mintha azt mondaná 
magában a farizeus, hogy „Minek is jön egy ilyen ember a templomba? Bezzeg én! Mennyire jó vagyok!” 
És sorolja hosszasan, hogy milyen érdemeket szerzett. 

 
Jézus ezzel a gőgös magatartással szembe állítja az alázatot, a vámszedő alázatát, aki nem tud, de 

nem is akar semmilyen érdemre és erényre hivatkozni, mert tudja, hogy ő egyszerűen bűnös. Bűnös 
Isten szemében, és bűnös az emberek szemében is. A vámszedő valóban tudja magáról, hogy kicsoda és 
micsoda, ezért szégyenében lesüti szemét, valóban megalázkodik Isten előtt, amikor imádkozik. 

Az Úr Jézus ezzel a példázatával azt is elmondja nekünk, hogy mi nem tudunk érdemeket szerezni, 
melyeket felmutathatunk az ítélő Úristen előtt. Isten egyáltalán nem úgy ítél, ahogy mi, emberek ítélünk. 
Nála van egy nagyon fontos mérce, amit figyelembe vesz, amikor ítéletet mond az ember felett. Ez a 
kritérium így hangzik: Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik. 

 
Kedves Testvérek! 
4. Az Ószövetségben tehát az alázat az egyetlen helyes magatartás, ahogyan az ember Istenhez kö-

zeledhet. Természetesen az Újszövetségben is ez igaz a kijelentés. Azonban az Újszövetségben élő ember 
már várja az Isten országának eljövetelét. Úgy várhatjuk megfelelően Isten országának eljövetelét, ha 
alázatosak vagyunk, ha Krisztusról veszünk példát az alázatra. 

Máté jegyezte fel Jézus szavait: 25Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny 
és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embe-
reknek. … 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az 
én terhem könnyű. 
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Így kell nekünk is alázatosaknak lennünk: hordozva terheinket, végezve mindazt a feladatot, amit 
Urunk ránk bízott. Ha pedig a teher hordozása közben elfáradunk, akkor ne zúgolódjunk, ne háborog-
junk, ne akadjunk ki, hogy milyen felháborító az, hogy ennyit kell nekünk gürcölni.  

Ellenkezőleg! Próbáljuk azt tenni, amit az Úr tett: alázattal elfogadta mindazt a terhet, azt az igát, 
amit az Atya rátett a vállaira. Hogy miért jó ez? Egyszerűen azért, mert az ember szíve mélyén a békes-
ségre vágyik. És Jézus éppen ezt a békességet ígéri nekünk, ha magunkra vesszük az ő igáját, ha mi ma-
gunk is alázatos szívűek és szelídek leszünk.  

Jézus pontosan erre az alázatra tanítja tanítványait is. Mert az alázatot bizony tanulni kell. Az Újfor-
dítású Biblia az mondja, hogy „felfedted az egyszerű embereknek”, a Károli Biblia pedig azt, hogy „a kis-
dedeknek megjelentetted”. Igen, valahol a kisgyermekeknél még láthatjuk azt, hogy mit jelent az alázat, 
amikor őszintén fel tud nézni a felnőttre, a szüleire, vagy a nagyobb testvérére. A kisgyermekek őszintén 
hallgatják a bibliai történeteket és csodálják Isten nagyságát. 

Ezt az őszinte istencsodálatot nevezi Jézus alázatnak. Ez az, amit felnőttként újra meg kell tanul-
nunk nekünk is. 

 
5. Sajnos a tanítványokat is többször megszédítette a hatalom. Volt, amikor azon kezdtek el vitat-

kozni egymás között, hogy a mennyek országában ki ülhet majd Jézus jobb keze felől. Máskor pedig ha-
ragukban tüzet akartak kérni egy falura, hogy Isten pusztítsa el azt.  

A Mester következetesen és határozottan szembeszáll a gőggel. Jézus nem fogadja el a gőgöt még a 
tanítványaitól sem, akiket pedig barátainak nevezett. Ebben sem kivételez velük. Igát kaphatnak. Terhe-
ket és feladatokat kaphatnak, de kiváltságokat nem. Az egojukat azonban nem akarja Krisztus erősíteni, 
növelni. 

 
6. Láttuk azt a vámszedő ember példáján, és egy 17. századi francia író példáján, hogy mennyire nem 

helyes a gőg. 
Az Úr Jézus élete példáján keresztül azonban felragyog előttünk az, hogy mennyire jó és Isten előtt 

kedves dolog az alázat. Pál apostol a legnagyszerűbb példát állítja a Filippi városában élő keresztyének 
elé, amikor azt írja nekik:  

5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában 
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szol-
gai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedel-
mes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, 
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


