
Áhítat – 2021. 02. 27.
Néhány  görög  is  volt  azok  között,  akik  felmentek  az  ünnepre,  hogy  imádják  az  Istent.  Azek
odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá:  „Uram,
Jézust szeretnénk látni.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.
Jézus így válaszolt nekik: „Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az Emberfia.” (János 12:20-23)

Lázár feltámasztása után, a Jeruzsálembe való bevonulás felforrósodott hangulatiságában Jézus a figyelem
középpontjába  kerül.  Igénkben  már  nemcsak  a  zsidók,  hanem  a  görögök  is  keresik  az  utat  Jézushoz.
Kapcsolatot,  közvetítőt  találnak  Fülöp  személyében.  Visszafogottan,  illendő  tisztelettel  szólnak  neki:
„Uram,  Jézust  akarjuk  látni.” Fülöp  hiteles  tájékozódási  pontnak  tűnik  előttük  a  Jézushoz  való
igyekezetükben.  Felizzik  bennem  a  kérdés:  prédikációim,  viselkedésem,  döntéseim,  az  életem  vajon
Jézushoz  vezette-e  az  Őt  keresőket?  Merre  billen  a  mérleg  a  két  ige  között:  „Úgy  ragyogjon  a  ti
világosságotok az emberek előtt,  hogy lássák jó cselekedeteiteket,  és dicsőítsék a ti  mennyei  Atyátokat”
(Máté 5:16) vagy: „Bizony miattatok káromolják az Isten nevét.” (Róma 2:24)? Önvizsgálatra és bűnbánatra
szólít ez a pillanatkép.

A görögök a pálmaágas újjongásban úgy látják, hogy a zsidóság meghódolt hitben Jézus előtt. Idejét látják,
hogy mostmár a görög világ is a vállaira vegye Őt. A bevonuási kavalkádban úgy vélik, hogy felszínen
maradni,  sőt  magasra  törni  csak  úgy  lehet,  ha  jó  érzékkel  és  időben  beállnak  a  Jézus  nevével  jelzett
világhatalmi  sodrásba;  íme,  a  zsidók  is  ráébredtek  erre:  ujjongva  hódolnak  a  bevonuló  Jézus  előtt.
Hatalmába keríti őket a Virágvasárnap hamis illúziója. Jézust nem. Ahogyan megkísértésekor is erős maradt,
amikor „magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és
azok  dicsőségét…  (Máté  4:8)  hanem  elhangzik  az  Ő  csendes,  biztos  válasza:  „Eljött  az  óra,  hogy
megdicsőítessék az Emberfia.” Nem úgy, ahogyan a körülötte örvénylő hatalmi érdekek és kiszámítások
vélik.  Hanem önmaga halálba  adásával  és  feltámadásával.  Ezen  az  úton  lesz  Úr  és  az  Élet  Fejedelme,
zsidónak és  görögnek, az egész világnak, és a mi személyes életünknek. Rgyogja be böjti időnket Jézus
Krisztus önmagát adó megváltó szeretete!

Legyen imánk és énekünk:

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.


