
Áhítat – 2020. 11. 26.
Jézus  bejárta  a  városokat  és  a  falvakat  mind,  tanított  a  zsinagógáikban,  hirdette  a  mennyek  országának
evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert
elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok,
de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9:35-38)

Jézus belső érzelmi világából sejthetünk meg itt valamit: „amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek voltak, mint
a juhok pásztor nélkül.” Így is mondhatnánk: „Könyörületességre indult.”  Ez olyasvalamit jelent, amit a képi kifejezésmódokban
gazdag magyar nyelv így fejez ki: „elfacsarodott a szíve.” Jézus egész benseje belesajdult abba, amit látott. A „pásztor nélküli
nyáj” riasztó kép volt a korabeli ember számára. A nyáj életveszélyes állapotba került pásztor nélkül. Ki volt szolgáltatva ugyanis
a  keleti  környezet  ártó  hatalmainak:  sziklás  meredélyeknek,  legelőhöz,  forrásvízhez  nem vivő  úttalan  utaknak,  tolvajoknak,
vadállatoknak,  veszélyes  rovaroknak,  megtépő töviseknek… A nyáj nem volt  meg pásztor  nélkül:  végső elhagyatottságában,
nyöszörögve összebújt, és elpusztult.

Lehet, hogy egy lecsúszott, magára maradt, nyomorult életet látva azt mondjuk: ezt maga kereste magának. Szánó irgalom helyett
„igazságot”  osztunk,  ítéletet  mondunk,  és  hideg  szívvel  tovább lépünk.  Segíteni?  Rajta  már  úgysem lehet,  innen  már  nincs
visszaút. Gondolta volna át korábban, hogy önsorsrontó utak ide vezetnek. Pedig az Éden utáni állapotban Isten előtt mindnyájan
ilyenek  vagyunk:  halálnak,  kárhozatnak  kitett,  pásztor  nélküli  elveszettek.  Aki  viszont  nem  lekezelő,  semmire  nem  elég
alamizsnát, kioktatást, hanem a jó Pásztort, „egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
És ennek a Fiúnak, íme, belefacsarodik a szíve abba, ahogyan őnélküle a mi örök sorsunk áll.

A sok aratnivaló éppen ez a halálosan nagy szükség. Mennél nagyobb a szükség, annál nagyobb és sürgetőbb a feladat. Kevés idő
múlva majd ki is küldi Jézus a tanítványait a miszióba, de itt előbb valami másra buzdít: „kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába.” Könyörögjetek! Imádkozzatok! Hogy titeket küldjön! Mert az aratás, amelyért a szíve szánalomra
indult, nem a tietek, hanem az aratás Uráé. Ő a veszendő nyáját – szereti, és élete árán is meg akarja menteni. Ez Isten munkája,
nem a mi magánvállalkozásunk, amelyben csak az vesz részt mentő hatalommal, akit elküld abba az aratás Ura. Egyedül ő teheti
meg, hogy a munkás az evangélium hirdetésének alkalmas eszköze legyen.
Az alábbi vers írója már messze, bent az aratás munkájában imádkozik bűnbánattal és könyörgéssel – a nyájért. 

A mi imádságunk is lehet:

Füle Lajos: Emberek

Mennek haza, lelkükben – látom – 
Nincs ablaka a napsugárnak.
Szemükre szállt egy szürke fátyol,
S bűnné kövült benne a bánat, 
Ha néha gondűző vasárnap
A templomba egy-egy betéved,
Szeme üres, tartása fáradt,
S mindegy neki, miről beszélnek.

Én Istenem, ó, hányszor álltam
Üres szóval én is elébük!
Ritkán láttál belső szobámban 
Tusakodni, szenvedni értük.
Lélekre és erőre vártak,
S bölcselkedtem, csak úgy, mint mások...
Üres szavak zengése vádol
S lélektelen hangoskodások.

Megkötözött emberi lelkek
Bilincsüket jajgatva rázzák,
Mikor oldja fel végre őket 
Győzelmesen hit és imádság?
Áradj le ránk, teremtő Lélek,
Oldd fel, Urunk, szívünket, szánkat,
Hadd hallja meg veszendő néped:
Van kegyelem ma is Tenálad!


