
Áhítat – 2021. 03. 16.
„Ahogyan  engem  szeretett  az  Atya,  úgy  szeretlek  én  is  titeket:  maradjatok  meg  az  én  szeretetemben.  Ha
parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám
parancsolatait,  és  megmaradok  az  ő  szeretében.  Ezeket  azért  mondtam  nektek,  hogy  az  én  örömöm  legyen
bennetek, és örömötök teljes legyen.” (János 15:9-11)

„Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.”
Jézusnak ez a kijelentése az örömről nemcsak a tartalmában páratlan, ha az időzítésében is. Olyan valaki mondja, akit
másnap  keresztre  feszítenek,  olyan  valakiknek,  akiknek  az  élete  a  mártírhalálba  vezet  a  Jézusról  szóló
bizonyságtételükért. Azt mondhatnánk, ez itt már nem természetes; a kínhalál küszöbén álló frusztrált benső menekül
itt egy virtuális valóságba. „Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár”, és „szomorú az én lelkem mindhalálig”
– inkább ezek az életszerű megnyilatkozások a kereszt árnyékában.

Félreértenénk a helyzetet  és Jézus szavait,  ha azt  hinnénk,  hogy az adott  pillanatban Jézus örvendező hangulatot
akarna kelteni a tanítványaiban. Már az Ószövetségi Szentírás úgy beszélt a békesség mellett az örömről, mint a Jézus
eljövetelével elérkező üdvkor ajándékáról. „Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek
és a halmok ujjanganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.” – szól a prófécia a messiási időkről. (Ézsaiás 53:12)
Az Újszövetségi Szentírás hasonlóan a Jézussal elérkezett új korszak ajándékának nevezi az örömöt: „Jól van, jó és hű
szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te Urad örömébe!” – szól a hű szolga Gazdája.
Végeláthatatlanul idézhetnénk erről a Szentírást. Az egész Biblia tele van ezzel az  örömmel és  békességgel, amikor
Jézus  személyéhez  és  megváltó  művéhez  érkezik.  Ez  a  békesség és  öröm nem a  pillanat  jellemző  hangulata,  a
körülmények függvénye, hanem a Jézusban talált evilági és örök élet éltető tartalma.

Ez  az  öröm –  Jézus  teljes öröme  a  tanítványokban.  Föléje  nől  a  gondnak,  szenvedésnek,  szomorúságnak  és
fájdalomnak. Ez az öröm Jézus, maga az övéiben. Az üdvösség, az örök élet ajándéka – már most! Közös örömükkel a
kereszt kínjai közt szenvedve és sírva sem a semmibe hullanak. Akik Őbenne élnek, már most elnyerték az üdvösség
ajándékát – a békességet és az örömöt. Ahogyan ugyanaz a termő élet áramlik a szőlőtőkében és a szőlővesszőkben,
úgy ez  az  öröm és  békesség  teszi  ugyanazon életvalósággá  Jézust  azokkal,  akik  hisznek Benne,  szeretik  Őt,  és
cselekszik  akaratát.  Újra  csak  Pál  apostol  szavai  szórnak  fényt  erre  a  fenséges  titokra  és  áhítatos  böjti
elmélyülésünkre: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem;
azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta
értem.” (Galácia 2:20)

Kössön össze a szívünkben az ének Karácsonyt és Húsvétot:

Jer, mindnyájan örüljünk, És szívünkben vígadjunk,
Mert született Úr Jézus nekünk. 

Kit az Atya Úr Isten, Könyörülvén emberen,
Elbocsájta teljes időben.

Elhagyá gazdagságát, Véghetetlen országát,
Hogy érettünk adja Őmagát.

Ő életnek adója, Szívek vígasztalója,
Lelkünk megvilágosítója.

Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk,
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.

Nagy szeretet mindenhez, Hogy Isten emberekhez
Jöve, fertelmes bűnösökhöz.

Akik benne nem bíznak, Sőt bízni sem akarnak,
Örök halállal mind meghalnak.

Mi azért e felségben, Emberré lett Istenben:
Higyjünk mi egy reménységünkben.


