
Áhítat – 2021. 03. 07.
Új parancsolatot adok nektek; hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 
(János 13.34-35)

Mi az  új ebben a  parancsolatban:  „szeressétek egymást!” Hiszen mindnyájan ismerték a régi,  ősi  parancsolatot:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet!” „Szeresd felebarátodat!”

1. Ennek a szeretetnek Jézus a mintája.
Akiről már az Ószövetségben így prófétál Ézsaiás: „Betegségeinket ő viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt
gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta, és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,  bűneink miatt  törték
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”
Ő az, „aki önmagát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta.” „Aki gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy
mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk.” „Aki előbb szeretett minket.” Akiben maga Isten mutatta meg irántunk
az ő szeretetét „abban, hogy amikor még mi a bűneinkben voltunk, Jézus Krisztus érettünk meghalt.”
Ez a minta valósul meg az irgalmas samaritánushoz való önzetlen lehajlásban. Ott tisztázódik, hogy ki a felebarát: az,
aki rászorul, és az, aki könyörül rajta. Az, aki szeret anélkül, hogy azt vizsgálná, kifizetődik-e? Bizony, ez magas
minta. Olyan magas és halálos, mint a golgotai kereszt.  Ezzel érkeztünk oda, hogy ennek a szeretetnek  nemcsak
példája Jézus.

2. Ennek a szeretetnek Jézus a forrása.
Ez a szeretet nem künyvekből, teológiai, templomi padsorokban tanulható, hanem a személyes, őszinte bűnbánatban
Jézus Krisztus golgotai keresztje alatt. Csak ott látható, mekkora az ember bűne, és hogy mennyire szeret az Isten.
Máshol nem érthető meg, mit jelent:  „ahogyan én szerettelek titeket”, és nem értelmezhető:  „úgy szeressétek ti is
egymást.” Ez az új parancsolat a Golgotáról jövő, újjászületett ember programja: „Krisztussal együtt kerestre vagyok
feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Enélkül csak a sérelmeinket egymáson behajtó, véget
nem érő méltatlan adok-kapok van: szánalmas kakasviadalok és megtépázott lelkű emberek végtelen sora. 

3. Ez a szeretet a hitelesség pecsétje
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
Mint a zárjegy egy terméken a származásról és a minőségről. Enélkül nincs keresztyénség. enélkül csak névleges
keresztyénség van. Enélkül csak farizeusi képmutatás van. Enélkül csak megcsontosodott vallásos reflexek vannak.
Ha ez nincs rajtunk, és azt mondják: „ti se vagytok különbek, mint más”, annyit tehetünk, hogy lehajtjuk a fejünket, és
bűnbánó imádságra fogjuk a dolgot. 
Jézus új parancsa ez:  Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is
úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
Ámen.

Legyen énekünk és imádságunk:

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei,
Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.

Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk;
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.


