
Áhítat – 2021. 02. 05.
Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom
igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj, írts, pusztíts és rombolj, építs és
plántálj! (Jeremiás 1:9-10)

Jeremiás számára Isten megszólításában hirtelen adva lett az alap. A kiindulópont. Indulhat a prófétaság e kezdet
nélkül is, ám felőlük így szólt az Úr: „nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak.” (Jeremiás 23:21) Idézem itt hajdani
lelki  atyám szavait:  „Csakhogy,  jönnek majd napok,  velük viharok,  örvénylenek sorsában bizonytalanságok,  kora
nagyjai támadnak rá, nem érti a tömeg, ő mégis, a legsúlyosabb időkben is, több mint négy évtizeden át a helyén
marad. 

Mi a titka?
Az, hogy megőrizte Istene. Jó annak, aki nem a saját eszére, képességeire támaszkodik, nem is arra, ki volt az apja,
anyja, kik voltak a támogatói. Egy jelentéktelennek tűnő ember, akire kevesen adták volna szavazatukat a kortársak
közül, aki nem ült egyetlen kormánynál sem, mégis Isten kezében maradva, döntő fontosságú szerepet játszik. Nem
kell és nem is szabad arra figyelnie soha, hogy mit szólnak ehhez az emberek, a család, a vezetők. Ő arra építhet és
épülhet, amit Isten akar, amit Isten tervezett felőle. Egyedül az Úr határoz abban, mikor, hol kell csatasorba állni. A
belső tűz, a titokzatosan, de mindig megszólaló belső hang az, ami megszabja az irányt. Jó annak, akit vezetnek, aki a
maga  idejében  kap  tanácsot,  sebeire  gyógyírt,  kérdéseire  választ,  megmenekedésére  új  meg  új  lehetőségeket,
eszközöket. Ez a hatalom pokoli kísértésektől, meghátrálástól, rémlátástól is idejében óvja meg. Nem bukik, és nem
bukhat el, mert ő Isten eleve megszentelő akaratára épült életével, prófétai munkájával, Ura igéretében talál védelmet.
Isten kezébe vette, és senki ki nem tépheti ebből a kézből.” (János 10:28) (Ablonczy Dániel – Jeremiás könyve I.rész)

Jeremiás küldetéséhez nem elég kevesebb, mert a feladat ez: „gyomlálj, irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!”
E súlyos szavak sorrendjének is  fontos szerepe van a próféta feladatának a kijelölésében.  Elől vannak a negatív,
ítéletes szavak, a végén a jövőt ígérő pozitív, kegyelmes tartalmúak. Azt jelenti ez, hogy a próféta szavai egyformán
hordozhatnak ítéletes  és  kegyelmes meglátogatást.  Az  ítéletben mindig szeretet  is  van,  és  a  szeretetben ítélet.  A
prófétának mindig tudnia kell,  hogy bizonyságtétele utolsó szavával  nem a  halál,  hanem az  élet üzenetét  viszi  a
világba.  –  Örömüzenet  ez,  akár  továbbadói,  akár  befogadói  vagyunk éppen az Igének,  a  Jézus Krisztusról  szóló
Evangéliumnak.

Ébresszenek bennünk imádságot az ének szavai:

Ébredj, bizonyságtévő Lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

Ó, bárha lángod fellobogna
S ébredne föl sok nemzet fényinél
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,
Aratna, mígnem leborul az éj!
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:
A munka sok, a munkás oly kevés!

Küldd útra hírnökid csapatját,
És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják,
És szerteűzzék Sátán seregit.
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent neved dicséretét!


