
Áhítat – 2021. 02. 28.
A sokaság megkérdezte tőle:  „Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad: akkor hogyan
mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az Emberfiának? Ki ez az Emberfia?” Jézus ezt mondta nekik: „Még egy kis
ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne
kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a
világosságban, hogy a világosság fiai  legyetek!” Ezeket mondta Jézus,  majd eltávozott,  és elrejtőzött  előlük.
(János 12:34-36)

Némelyek olyan szögből közelednek – akkor és most – Jézushoz, amilyen szög szinte nem is létezik. Elképesztően
fals, tudálékos és önbölcs fantazmagóriák tudnak életre kelni emberfejekben Jézus Krisztus személyéről és művéről.
Azoknak a típusa ők, akiket éppen a sajátos teológiai műveltségük akadályoz meg abban, hogy higgyenek Jézusban.
Nem  a  Jézussal  való  személyes  találkozásban,  hanem  a  könyveikből  akarnak  keresztyének  lenni.  Szabadon
fogalmazva ezt mondják: Mi ki vagyunk képezve a Krisztus kiléte felől, mindent tudunk róla; kicsoda vagy te itt, hogy
kitanítasz bennünket  őfelőle? – mondják mindezt a velük szemközt álló,  hozzájuk szóló Jézus Krisztus szemébe.
Lehangoló példát adnak arra, amikor valaki bármilyen jogcímen hamis képet alkot Jézus Krisztusról, nem ismeri fel,
hogy kicsoda Ő valójában, és nem hisz benne.
 
Igesorozatunk bővölködik olyan párbeszédekben, amelyekben Jézus maga beszél személyesen önmagáról, közelgő
szenvedéseiről,  haláláról  és  feltámadásáról.  Ő  a  legszentebb  és  leghitelesebb  forrás.  A  vele  való  személyes
találkozásban és párbeszédben bízvást feladhatjuk mesterségesen összerakott hamis Krisztus-képünket.

Igénkből az is kiderül,  hogy Jézus önmagáról  való bizonyságtétele múló alkalom:  „Még egy kis  ideig közöttetek
vagyok…” –  és  azután  lezárul  ez  a  fajta  lehetőségetek.  „Amíg  veletek  van  a  világosság,  addig  higgyetek  a
világosságban.” Mindnyájunkhoz szól az ő mentő szándékú kedves sürgetése. 

Siessetek, hamar lejár, Kegyelme már régóta vár! Ma még lehet, ma még szabad, Borulj le a kereszt alatt!
Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet? Lezárul a kegyelmi út, Lelked örök halálba jut. 
Elszáll a perc, az életed, Ma még, ha jössz, elérheted. Ne késs tovább, ne várj tovább, Ma kérd Atyád bocsánatát!

Legyen imánk és énekünk:

„Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!”
Így mondom, mert magam rég annak érezem.
Hadd járjak útadon, hadd várjam égi jódat
Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem
Elrendelt utamat s minden parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem
Szent igazságodat, szent igazságodat.

Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra,
A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem;
Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja,
Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.

Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek
És fennen hirdetik felséges rendedet,
Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet,
De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.

Szólj, szólj, én Istenem! – szól hangodból a jóság,
A lelkem megfeszül, s a hallásban segít,
És szódban meglelem az örökkévalóság
Jó édességeit, jó édességeit.

Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,
Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő;
Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet,
És mindörökre nő, és mindörökre nő.




