
Áhítat – 2020. 12. 09.
Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta Jézus, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött
maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De
nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak:
„Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?”  De Jézus feléjük fordult,
megdorgálta őket, (és ezt mondta:  „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött,
hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”) Aztán elmentek egy másik faluba. (Lukács 9:51-56)

Ennek  a  samáriai  falunak  a  lakói  meg  sem  érkeztek  a  kérdésig:  hová  tart,  és  kicsoda  Jézus  a  szándékaiban  a
tanításaiban és a küldetése céljában. Elég, hogy tudták: zsidó, akkor tehát le is út, fel is út, elmehet. A zsidók és a
samáriaiak  között  ugyanis  mély  vallási,  nemzeti  és  politikai  ellentétek  feszültek.  Átvették  ugyan  a  zsidó  nép
egyistenhitét, de elkerülték a jeruzsálemi templomot, saját, külön szent helyet építettek maguknak a Garizim hegyen,
és sok másban is különváltak vallásilag a zsidóktól.  A zsidók megvetették őket,  ők pedig a zsidókat,  és kerültek
egymással mindenféle érintkezést. Jellemző mozzanat, hogy Jézus Samárián megy át, nem kerüli el őket tüntetően. De
ez a közeledés nem hatja meg a samáriaiakat: nem fogadják be Jézust.

Ezt látva, Jakab és János prófétai hevületében a csúcsára jut a nemzeti és a vallási ellenérzés, és rögvest bibliai példát
találnak  a  szándékukhoz:  Illés  próféta  is  tüzet  kért  az  égből  azokra,  akik  megvetették…!  (2Királyok  1-15)
Megkérdezik ők is  Jézust:  „Uram, akarod-e,  hogy ezt  mondjuk: Szálljon le tűz az égből,  és égesse meg őket!?”
Megborzong, aki hallja. Nem kevesebbet szeretnének, mint hogy a tűz égesse meg azt a samáriai falut; az Isten tüzes
nyila csapjon az ilyen nép közé! Lám, az evanglista nem restelli elmondani, hogy két tekintélyes apostol, Jakab és
János a  nemzeti,  vallási  és  politikai  gyűlölet  szintjén kívánják rendezni  a  helyzetet.  A tanítványok megmutatják,
milyen  nehezen  fér  a  fejükbe  és  a  szívükbe  szenvedő  Szolgaként  a  Golgota  felé  tartó  Messiás  küldetése.
Nyilvánvalóan nem Jézus indulata uralkodik bennük. 

A tolvaj jön azért, hogy  „öljön és pusztítson,” Jézus  „azért jött, hogy életük legyen, és bőségben éljenek.”  (János
10:10)  Mert azért  jött  az  Emberfia,  hogy megkeresse  és megtartsa az elveszetteket.”  (Lukács 19:10) Áthallik  az
eseményeken Ézsaiás próféciája az Úr szenvedő Szolgájáról: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta
ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, ha nyírják, ő sem nyitotta ki száját… Fogság
és ítélet nélkül hurcolták el… bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.” (Ézsaiás 53:12) Nem kellene
harcias, péteres szablyasuhogtatások jakabos és jánosos átkozódások helyett ajtót tárni az előtt az indulat előtt, „ami a
Krisztusban Jézusban is megvolt?” (Filippi 2:5-11)

Imádkozzunk vallástevő szívvel az ének szavaival:

Azért jött Jézus, hogy megkeressen
A kárhozattól megmentsen engem,
Hogy megragadjon áldó kezével,
Üdvösség útjára vezessen el,
Hogy Őt kövesse minden lépésem,
Néki szolgáljon életem,
Őt áldja mindig életem!

 
Azért jött Ő, hogy megtartson engem
A kárhozattól megmentse lelkem,
Íme, előtte szívem kitárom,
Az Ő békessége hadd töltsön el,
Legyen örökké az én Megváltóm,
Legyen áldott Jézus neve,
Öröké áldott szent neve!

(Szöveg: Ecsedy Aladár)


