
Áhítat – 2021. 02. 26.
Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha
meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre
őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki
nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (János 12:24-26)

Vannak  igék,  amelyeknek  különös  szerepük  van  az  ember  életében:  előtte  mennek,  és  a  sarkában  vannak;
vigasztalnak, erőt adnak, felemelnek, feddenek és megítélnek. Számomra ez az ige ilyen. Évtizedekkel ezelőtt, mint
kézrátétellel mondott áldó ige hangzott el fölöttem a lelkésszé szentelésem alkalmával a debreceni Nagytemplomban.
Azonnal felfénylik, jöjjön különös hitélmény, győzelem, bukás vagy leverettetés. Mindig ott van, és megméri, hogy
valódi-e a Krisztus-követésem. 

„Ahhoz, hogy a gabonamagból egy év alatt 30 – 60 mag, két év alatt 900 – 3600 mag, évszázadok alatt milliárd és
milliárd mag támadjon, az kell, hogy a mag meghaljon. Ahhoz, hogy a názáreti Jézus életéből tízek, százak, ezrek,
milliók élete támadjon, az kell, hogy Ő meghaljon. Ennek a halálnak a titkát tanítja minden prédikáció. Ez jelenik meg
minden bizonyságtételben. Neki kell meghalnia, hogy értünk eleget tegyen, hogy a mi ítéletünket elviselje; hogy a mi
bűnünk menjen át reá, mint vereség; hogy mi az Ő sebeivel gyógyuljunk meg . (Ézsaiás 53) Meg kellett halnia, hogy
meglássuk, mekkora az ember bűne, és mekkora az Isten szeretete. Meg kellett halnia, hogy mint feltámadott Úr,
átvegye az Ő országának királyságát; mint Fő, igazgassa az Ő testét, az Egyházat; mint szőlőtőke, éljen a venyigéiben,
akik a tövéről fakadtak.” (R.L. Az ÚSZ magyarázata 290. o.)

Ez nemcsak a Krisztus életének a törvénye. 
Ez a törvénye minden olyan emberi életnek, amely krisztusi.  „Aki szereti az ő életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az
életét  e  világon,  örök  életre  őrzi  meg  azt.” Azt  jelenti  ez,  hogy az,  aki  őt  követi,  vállalja  Mestere  sorsát,  azaz
„megtagadja önmagát, és felveszi a keresztjét.” Az ilyen tanítvány „elveszti az életét Krisztusért, de éppen ezzel nyeri
meg azt”. Jézus tanítványának annyira meg kell tagadnia önmagát, saját akarását, saját érdekeit, saját egyéni céljait,
ahogyan Ura, Jézus Krisztus tette ezt. Hogy aztán osztozhasson Mestere dicsőségében is.

Igénkben Jézus az ő valóságos követésére szólít: kényelmes, olykor a magunk kedvére és hasznára művelt keresztyén
életünkből a szolgálat útjára, ahol, „ha vele együtt szenvedünk, vele együtt dicsőülünk is meg.” (Róma 8:17)

Legyen énekünk, imánk és vallástételünk:

Már keresztem vállra vettem, S érted mindent elhagyok. 
Mindenem vagy, árva lettem, Honjavesztett szív vagyok.
Vágyat, célt a múltnak adtam, Nincs már bennem vak remény,
Mégis gazdag úr maradtam: Isten és a menny enyém.

Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék; 
Sorsom próbál és sanyargat: Édes csenddel vár az ég.
Nincsen búm, mely könnyet adjon, Míg szerelmed van velem,
Nincs öröm, mely elragadjon, Hogyha nem benned lelem.

Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el; 
Légy vidám, ha meg-megérzed: Tenni kell még s tűrni kell.
Gondold el: ki Lelke éltet, Milyen Atya mosolya;
Megváltód meghalt teérted: Mit bánkódnál, menny-fia?

Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad, 
S az örök menny fénykörébe Bévezet majd szent Urad.
Véget ér itt küldetésed, Elszáll vándoréleted,
Üdvösséggé lesz reményed, Égi látássá hited.


