
Áhítat – 2021. 02. 06.
Majd így szólt hozzám az Úr igéje: Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: Mandulavesszőt látok. Az Úr pedig ezt
mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igéimet beteljesítsem. (Jeremiás 1:11-12)

A prófétává kiválasztott és elhívott Jeremiást munkába veszi elhívó Ura. Megkapja minden próféták legelső kérdését,
ami aztán szüntelenül kérdés marad, végig, a prófétai évtizedeken át: „Mit látsz, Jeremiás?”
Azt a körülállók is látták, hogy kibomlott a mandulafaág virága. A látványhoz csak Jeremiás szívében társult a felülről
való felismerés: így bomlanak ki, válnak valóra Isten igéi is. 

Mi a jeremiási látás sajátossága?  
Az, hogy a dolgok és események mögött Istent látja. Más a mandulavirágban kertet, ágakat, színeket lát. Ő azt is, hogy
hű az Isten, aki elhozta a tél után a tavaszt, és bizonyos, hogy utána az érlelő nyár következik. Aki csak néz, annak ez
gépiesen ismétlődő mechanizmus, annak, aki lát: Isten gondviselése. Bíztató és hálaadásra késztető isteni tett. Nem is
hívta az ember a tavaszt, egyszercsak odajött hozzá. Valaki hozta. A hit azért van, hogy ezt lássa. Lehet élni úgy is,
hogy az ember szüntelenül párbeszédben van Istennel, és így többet lát, mint amire a szeme képes. 

Így lát bennünket Jézus.
Látja az embereket, szétszórva, mint pásztor nélkül való juhokat, és könyörületességre indul rajtuk. (Máté 9,36) Látja
Síkár  városának  jövendőbeli  misszionáriusát  a  bűnös  asszonyban  Jákób  kútjánál,  a  megtérő  adakozót  a  csaló
Zákeusban, a tanítványt a vámszedő Léviben. Akik csak néztek, de nem láttak, utálkozva és botránkozva mentek el
mellettük. Jézus kézbe veszi, megtisztogatja őket és a helyére teszi a sorsukat. Jézus szemével nézni szét a világban
annyi, mint azt is  látni, ami most még rejtve van. Döbbenetes, izgalmas kérdés: Mit látunk?  „Látni is csak Isten
taníthat meg minket. Igazán látni, messze látni, a valóságot látni, a célt látni. Aki lát, nem ítél, hanem remél. Aki lát,
nem botránkozik, hanem irgalmaz. Aki lát, nem utálkozik, hanem szeret és megbocsát. Aki lát, látja Isten gondoskodó
szeretetét, irgalmasságát, és hisz. (A.D. Jeremiás könyve I.)

Engedjük a szívünkig Dsida Jenő versét:

Templomablak

Kik csak az utcán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.
 

Rácsa rozsdás,
kerete málló,
emitt moh lepi,
amott pókháló, -
sütheti napfény,
sötét örökre,
mint világtalan,
bús világtalan,
agg világtalan
húnyt szeme-gödre.
 

De ki belép
a tág, iromba,
boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant
ablakára,
megdöbbenten áll,



megkövülten áll,
elbűvölten áll: -
Néz a csodára! -
 

Színek zengése!
Fények zúgása!
Mártir mosolya!
Szűz vallomása!
Kék, ami békül,
piros, mi lázad!
Magasba ragad,
a mennybe ragad
lángtünemény
és tűzkáprázat!
 

Ó, titkok titka:
a földön ittlent
belülről nézzen
mindenki mindent,
szemet és szívet
és harcot és békét! -
Áldja meg az Úr,
áldja meg az Úr
a belülről látók
fényességét!

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Itt van Isten köztünk: jertek Őt imádni, hódolattal elé állni.
Itt van a középen: minden csendre térve Ő előtte hulljon térdre.
Az, aki hirdeti s hallja itt az igét: adja néki szívét!

Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal.
Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek a mennyei fényes lelkek.
Halld, Urunk, szózatunk, ha mi, semmiségek áldozunk tenéked!

Csodálatos Felség, hadd dicsérlek Téged: hadd szolgáljon lelkem néked!
Angyaloknak módján színed előtt állván bárcsak mindig orcád látnám!
Add nékem mindenben Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom!

Általjársz Te mindent; rám ragyogni engedd életadó, áldott Lelked!
Mint a kis virág is magától kibomlik, rá, ha csöndes fényed omlik:
Hagyj Uram, vidáman fényességed látnom s országod munkálnom!

Egyszerűvé formálj belső, lelkiképen, békességben, csöndességben.
Tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam Lélekben és igazságban.
Szívemmel mindig felszálhassak sasszárnyon, csak Te légy világom!

Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem-lelkem!
Mindig közellévő: jelentsd magad nékem, ne lakhasson más e szívben;
Már itt lenn mindenben csakis Téged lásson, leborulva áldjon!


