
Áhítat – 2021. 04. 12.
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója
az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de
elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad
mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. 
(Jakab 1:22-25)

Ez az ige kifejezetten templomos, rendszeresen istentiszteletre járó embereknek szól. Nem igehallgatásra buzdít, ez
már  rendben van:  szinte  reflexszerűen  elindulunk a  templomba a  harangok hívó  szavára.  És  ez  jó  dolog.  Ez  a
mozzanat látványosan mutatja odatartozásunkat Isten népéhez, közelében vagyunk a forrásnak, ahonnan  „élő vízek
folyamai” törnek elő. Krisztusra mutató jellé váltunk: egy nagy lépést tettünk a hirdetett és testté lett Ige felé. Mai
igénk azt  mondja,  hogy ez  szép,  de  van  tovább.  Az  ige  hallgatása után  következik  egy nehezebb lépés:  az  ige
megtartása.

Mert  van  egyfajta  elméleti,  esztétikai,  kultikus  vallásoság.  Az  ige  tanít,  gyönyörködtet,  és  részvételre  indít  az
emelkedett szertartásban, de nem lesz belőle cselekedet, megváltozott életgyakorlat. Nem kerülök mindenestül az ige
hatalmába, nem ejt  foglyul a bensőm legmélyéig az Evangélium, nem adom meg magam Isten felséges, üdvözítő
akaratának. Pedig arra van szükség, hogy az ige kiragadjon, átalakítson, uralkodjék rajtam. Ma, az önérvényesítések
kultusza idején, különösen idegen a meghódolás, a rabul esés gondolata. Ez az ige mégis egy olyan meghódolásra hív,
mint amilyen a Jeremiásé volt a csontjaiba zárt tűzzel, és a Saulusé abban a pillanatban, amikor Pál lett, és feltette a
kérdést:  „kicsoda  vagy  Uram,  és  mit  akarsz,  hogy  cselekedjem?” Foglyul  esésük  lett  az  életük  elvehetetlen
szabadsága. Oly igazán fogalmazza meg ezt egy ének:

Tégy foglyoddá Uram, akkor szabad leszek,
Késztess megadnom önmagam, győzelmet úgy veszek. 
Ha küzdve küszködöm, a földre roskadok,
De ha karod lesz börtönöm, akkor erős vagyok.

Hányféle  jogcímet  találunk a  kibúvásra  a  hallgatott  ige  cselekvése alól!  Ez az  ige  éppen nem nekem szól:  nem
magamnak, hanem másnak hallgatom az igét. Mást mond a józanész, mint a Kijelentést adó Isten, inkább azt követem;
az ige mehet a lelkemben a számára emelt múzeum régiségei közé. Jakab apostol azt mondja szemléletes hasonlatával:
az ilyen ember hasonló ahhoz, amikor valaki megnézi magát a tükörben: látja magán az Éden utáni élet elveszejtő
nyomait.  De  mindezt  már  a  templomból  való  kivonulás  illendő  ünnepi  odabólogatásaiban,  a  lerótt  kegyességi
mozzanat önelégültségében elfelejti. 

A jó igehallgató  „beletekint” a  szabadság tökéletes törvényébe.  Ez a szó:  „beletekint” – a Bibliában azt  jelenti:
„előrehajolva mélyen belenézni.” Ahogyan az álmélkodó Péter tette a húsvéti üres sírba. Ez a mozzanat indít el az ige
hallgatásától az ige megtartása felé. Mert ez a  „beletekintés” már cselekedet is: önmagunk új átadása az élő Jézus
Krisztusnak.

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására,
Gyúljon fel kívánságunk idvesség tanulására.
Hogy a földtől elszakadjunk, csak tehozzád ragaszkodjunk.

Elménket, értelmünket lelki sötétség fogta bé,
De szent Lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse bé,
Hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk.

Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság!
Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk!
Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk!


