
Áhítat – 2020. 12. 26.
Nincs tehát most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. (Róma 8:1)

Vádak, ítéletek és kárhoztatások kereszttüzében élünk. 
Pusztán hétköznapjaink ingerözöne, a filmek, és a reklámok világa képesek bennünket önmagunk ellen fordítani: vád
alá helyezni bennünket önmagunk előtt. Miért nem rendelkezem jobb képességekkel, előnyösebb megjelenéssel, miért
nem tudom magam jobban  eladni  az  érvényesülés  piacán?  Jobban  kellene  kinéznem,  ideálisabb  társnak  kellene
lennem… Ezer meg ezer cél a nem szűnő, ezer arcú versenyben, amelyeket ha nem érek el, vádolom magam és vádol
a világ.

Bűneim átfogó, halálos, vádoló valóságával szemben sem más a helyzet. 
Hajdani pasztorálpszichológusunk, ekléziogén neurózisnak nevezte azt a lelki betegséget, amelyben valaki a Bibliából
csupán bűnei kárhoztatását veszi magára, az Evangélium vigasztalását pedig nem. Egyre inkább vádolja a lelkiismeret,
amelyet lehet csendesebbre halkítani, kis időre elhallgattatni, de kiiktatni nem. A legkritikusabb helyzetekben szólal
meg. Vádol és kárhoztat, szembesít a hibáinkkal, a szavainkkal, a fantáziánkkal, a mulasztásainkkal, a bűneinkkel…
Olyan  lélekállapot  ez,  amelyből  bármilyen  eszközzel  menekülni  próbál  az  ember.  Például  megkísérli  felmenteni
önmagát. Vagy elnyomja önmagában a sötét valóságot. Vagy kényszeresen teljesít; segít, két esetben: ha kell, ha nem.
Vagy bagatellizál, relativizál, szépít: amit cselekszem, az nem is rossz; bűneimet, hibáimat csak azért sem hagyom el,
sőt tüntetően csúcsra járatom. A felismerés lehangoló: mindezek nem tesznek bennünket szabaddá, sőt méginkább
megnyomorítanak  bennünket  a  legmélyebb  valóságunkban,  kapcsolatainkban,  emberi  minőségünkben.  Vádoljuk
magunkat, vádolunk másokat, ők minket, és vádoljuk Istent.

Hová fordulhatunk?
Igénk egy fordulópont után szólal meg. Győzelmes bizonyságtétel Karácsonykor: „Nincsen immár semmi kárhoztató
ítélet  azok ellen,  akik  Jézus Krisztusban vannak.”  Ő a  mi  saját  emberi  testünkbe  alázkodva a  földig hajolt  a
kárhozott világért, és benne a mi kicsiny életünkért. Olyan főpapunk lett, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon.
Végleg megoldotta a reánk kiszabott kárhoztató ítéletet. Minden ítélet és kárhoztatás ott van Jézuson. Nem létezik
ellenem olyan vád, amelyre ne mondhatnám: Valaki már megbűnhődött érte. Mindentől, amiben bárki elítél – Isten,
mások, vagy én, magamat – szabadulás van Jézus Krisztusban! Ez azoké, „akik Jézus Krisztusban vannak.” Akik igaz
bűnbánattal, szabad döntésükkel a halálba adták régi bűnös életüket, és új életet kezdtek Őáltala. Jézus elvette rólunk a
kárhoztató ítéletet. Utat nyitott az üdvösségre. Fogadjuk el!

Imádkozzunk az ének szavaival:

Jézusom, ki árva lelkem
Megváltottad véreddel, 
Kárhozattól óvtál engem,
Bűnös szívem, ó, vedd el!
Add, hogy néked megháláljam,
Hogy nem hagytál a halálban,
Megmutattad, bármit adj:
Én oltalmam csak te vagy.

Jézus, benned bízva bízom,
Elpusztulnom, ó, ne hagyj! 
Te, ki bűnön, poklon, síron
Egyedüli győztes vagy:
Gyönge hitben biztass engem,
Készíts arra, hogy én lelkem
Láthat majd fenn, ó, Uram,
Mindörökké boldogan.


