
Áhítat – 2021. 04. 25.
Felszólították tehát őket (Pétert és Jánost),  hogy menjenek ki  a nagytanács elől,  és így tanakodtak egymás
között:  „Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert, hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem
minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé
ne  szóljanak  az  Ő  nevében  egyetlen  embernek  sem.” Péter  és  János  azonban  így  válaszoltak  nekik:  „Nem
tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4:13-22)

Mit adhatna bárki is, mint amije van: – ami a lényege?
Émlékezzünk  Péter  szavaira,  mit  mondott  a  sánta  embernek  a  templom Ékes-kapujában:  „Ezüstöm és  aranyam
nincsen,  de  amim  van,  azt  adom  neked:  a  názáreti  Jézus  Krisztus  nevében,  kelj  fel,  és  járj!” A  Nagytanács
nagyhatalmú urai  sem adhatnak  mást,  mint  ami  a  lényegük:  opportunizmust,  elvtelen  megalkuvást  a  pillanatnyi
előnyért. Okosan latolgatják az esélyeiket: a meggyógyult ember bizonyságot tesz Péter és János mellett. Péter és
János bizonyságot tesz az élő Jézus Krisztusról. A nép látta a sánta gyógyulását, és hisz az apostoloknak. Itt végképp
nem célszerű a keménykedés. Maradnak a fenyegetődzésnél, azt sem nyilvánosan, persze, csak odabent, sziszegve a
foguk között, mint nagy jellemekhez illik. Jobb híján, parancsot adnak, amelyet olvasva muszáj keserűen mosolyogni:
az apostolok nem szólhatnak többé Jézus nevében senkinek. Szabadon bocsátják Pétert és Jánost, mi mást tehetnének,
és marad belső lelki tartalomnak bennük a tehetetlen düh.

Ekkor hangzik el Péter nyilatkozata, amely az óta is jeligéje maradt az Egyháznak üldöztetései során: „Nem tehetjük,
hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” Már a prófáták korában sem volt másképp: „Azt gondoltam, nem
szólok többé az ő nevében, de perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködöm, hogy magamban
tartsam, de nincs rajta hatalmam” – olvassuk Jeremiás szavait. (Jeremiás 20:9) Pál apostol így búcsúzik az efézusi
vénektől, mielőtt  Jeruzsálembe indulna:  „Íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott
engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gonodolok, sőt még
az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam,
hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.” (ApCsel 20:22-24) „Itt állok, másként nem tehetek!” –
hangzanak Luther szavai évszázadok távolából a wormsi birodalmi gyűlésről. (Worms 1521. április 18) Sorolhatnánk
a hit hőseit,  „akikre nem volt méltó a világ” (Zsidók 11:37) nem úgy, mintha a dicső múlt szent rezervátumában
tekintenénk rájuk, hanem az Ige szerint: „Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket.” (Zsidók 13:7)

Vegyük imádságos szívvel az ének biztatását:

Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Ha rád zúdul vad ellened, 
Hogy végképp öszszetörjön; 
Bár elpusztításodra tör, Gond, kételkedés mit gyötör? 
Nem lesz ez így örökkön! 
Bízzál: ügyed az Istené, Népét ő el nem ejtené: 
Ő áll majd boszszút érted; 
Ő állít Gedeont melléd, Általa harcodban megvéd, 
Szent igéjét és téged.

Él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele 
Megszégyenül mi rajtunk! 
Vélünk az Úr, mi ő vele, Végtelen az ő ereje: 
Győzelmet kell aratnunk. 
Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: 
Oltalmazz neved által, 
Hogy, mint hű nyájad, te neked Zenghessünk dícséreteket 
Víg, boldog hál'adással!


