
Áhítat – 2021. 02. 16.
Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelőttem jött,
mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be,
megtartatik, bejár és kijár, és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson: én azért
jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:6-10)

Sokan gondolják úgy, hogy Isten elfogadó szeretetéhez számtalan út vezet. Nyugodtan lehet válogatni ízlés szerint a
tanítások, világnézetek, vallások között, mind egy helyre visz, csak egy kicsit másképp. Jézus és a keresztyénség is
egy a kínálatból,  ki lehet szemezgetni belőle a szimpatikus elemeket az egyénileg összerakott gyűjteményünkhöz.
Valaki  egyszer azt  mondta,  hogy ő biztosra megy: csakis Jézushoz imádkozva nézi  meg a napi  horoszkópját,  és
nélküle nem választ a polcról ezoterikus kötetet.
Jézus azonban egészen mást tanított önmagáról. Nem azt mondta, hogy Ő egy út a sok közül, vagy, hogy a legjobb út,
hanem azt:  „Én vagyok az út!” – Nem azt mondta, hogy neki is van egy igazsága, vagy, hogy az övé a legnagyobb
igazság, hanem azt: „Én vagyok az igazság.” Azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam.” – nem pedig a bejegyzését kérte a legmenőbb életmód magazin kínálatába. 

Mai igénkben pedig azt mondja: „Én vagyok az ajtó.”
Jézusnak ez  a  kijelentése  összetartozik azzal,  amit  majd a  továbbiakban így mond önmagáról:  „Én vagyok a jó
pásztor.”  Hogy  jól  értsük  ezt,  ismernünk  kell  valamit  a  korabeli  vándorló  pásztorélet  gyakorlatából.  A  nyájat
éjszakára olyan karámba terelték, amelynek csak egy szűk ajtónyílása volt, ajtaja nem. A nyáj egyenként tudott ki-
bejárni rajta, ilyenkor a pásztor meg is számolhatta őket. Éjszakára pedig keresztbe feküdt az ajtó előtt, és ott töltötte
az éjszakát. Se ki- se bemenni nem lehetett csak őrajta keresztül. Ő volt a karám élő ajtaja. 

Az ajtó – megnyit. Jaj, ha az ajtó nem Jézus, a juhok gazdája!  Hanem a béres, aki éppen akkor fut el, amikor tolvaj
jön,  vagy ragadozó.  Az  ajtó  –  elrekeszt:  akármikor  és  akárkinek  ki-  és  bejárni nem lehet.  Az  ajtó  –  összekötő,
szabályozó kapcsolat. Jézus Krisztus az ajtó.

Tudjuk-e úgy látni Jézust, mint akinek a tudta és akarata nélkül semmi sem érhet minket? Ő a kapcsolat a  csendes
vizekhez a füves legelőkhöz és az igaz ösvényekhez. Betegség, baj, szenvedés és halál is csak a tudtával és akaratával
érkezhet, ezekben is Ő van velem, és én Ővele vagyok. Védelmező botja vigasztal, még a halál árnyékának völgyében
is, és örök távlatokat nyit. Az Ő közelségében életemben és halálomban is élet van és bővelkedés. 

Legyen imádságunk, vallástételünk és énekünk a 23. Zsoltár:

Az Úr énnékem őriző pásztorom,
Azért semmiben meg nem fogyatkozom.
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyóvízre legeltet;
Lelkemet megnyugtatja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében.

Ha a halál árnyékában járnék is,
De nem félnék még ő sötét völgyén is,
Mert mindenütt te jelen vagy énvelem,
Vessződ és botod megvigasztal engem,
És nekem az én ellenségim ellen
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

Az én fejemet megkened olajjal,
És engemet itatsz teljes pohárral;
Jóvoltod, kegyességed körülvészen
És követ engem egész életemben.
Az Úr énnékem megengedi nyilván,
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában.


