
Áhítat – 2021. 04. 23.
Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; bosszankodtak
ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket,
és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő
férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett. (ApCsel 4:1-4)

Előző áhítatunkban láttuk,  hogy Péter  és János a templom kapujában meggyógyította a sántát.  Csoda történt  egy
nyomorúságban  szenvedővel,  boldogan  ugrándozik  a  Salamon  csarnokában,  felkelti  mindenki  figyelmét.  Be  is
fejeződhetne itt a történet azzal, hogy az egész zsinagóga együttes hálazsoltárba kezd a főpapoktól a vallási-politikai
pártok képviselőin át a nép legegyszerűbb fiáig, hiszen megmutatta a hatalmát Izráel Istene. De a hirtelen támadt szent
kavarodásban új életre kel a názáreti Jézus neve, amelytől pedig végérvényesen meg akartak szabadulni. Először a
gyógyítási jelenetben hangzik el, Péter mondja ki a sántának: „a názáreti Jézus nevében: kelj fel, és járj!” És már a
szenzációra  összeverődött  tömeg előtt  hangzik  Péter  evangélizációja  arról,  hogy Jézus  föltámadt,  és  Őáltala  van
feltámadásunk a  halálból.  És  ráadásul  ezt  sokan elhiszik.  Hát  soha sem lehet  már  megszabadulni  a  megfeszített
Jézustól Krisztustól, ettől kezdve folyton dolgunk lesz ezzel a névvel?

Az egész zsinagóga e szó körül kavarog: Feltámadás. A farizeusok hittek a feltámadásban – csak a Jézus nevével ne
hozza ezt senki összefüggésbe a fülük hallatára. A jelen lévő szadduceusok tagadták a feltámadást, ahogyan Jézus
Messiás  voltát  is.  És  íme,  most  az  egész  zsinagóga hirtelenében újra  a  feltámadásról  zeng,  elválaszthatatlanul  a
názáreti Jézus nevétől. Pedig a zsinagóga urai azt hitték, hogy nemrégen végérvényesen pontot tettek ennek a végére a
golgotai  események:  a  gyalázatos  halál.  Mindenki  láthatta.  Ha  viszont  tényleg  feltámadott,  ha  valóban  ő  volt  a
Messiás, akkor ők az Isten Felkentjét ölték meg. Erre mutat, hogy a zsinagógában és a környékén feltartóztathatatlanul
növekedésnek indult az Ő Egyháza, akik között csak a férfiak száma ötezer immár. Mi lesz itt? És azt hiszik, hogy ha
börtönbe zárnak két egyszerű galileai halászt, akkor gátat vetnek a Lélek áradásának, a Gyülekezet ébredésének.

Jézus  Krisztus  gyülekezete  az  üldöztetések  által  növekszik.  Él  egy  ókori  dóm  kőfalába  vésett  mondat  az  első
századokból:  „Ha az Egyházat üldözik, virul, ha elnyomják, győz, és amikor gyalázzák, növekszik.” Felelje rá élő
hitünk a Hitvallás szavaival: „És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok.”

Legyen imánk és hitvallásunk:

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
A szent Ígére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.

A világ fejedelme feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor dicsőn beteljesül,
S a győzedelmes egyház Urával egyesül.

A három-egy Istennel már itt e földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!


