
Áhítat – 2021. 04. 26.
Amint elbocsátották őket (Pétert és Jánost a Főtanácsból) elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak
nekik  a  főpapok  és  a  vének.  Amikor  ezt  meghallották,  egy  szívvel  és  egy  lélekkel  felemelték  hangjukat
Istenhez… Amint könyörögtek, megmozdult az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel,
és bátran hirdették az Isten igéjét. (ApCsel 4:23-31) 

Amíg Péter és János meggyógyítják a sántát Jézus nevében, majd bizonyságot tesznek Jézusról a főpapok előtt, egy
másik helyszínen fontos dolog történik: a háttérben egy imádkozó gyülekezet áll az Úr színe előtt. „Egy szívvel és egy
lélekkel felemelték hangjukat” az Úr színe előtt.” Imádságuk a 2. zsoltárt idézi: „A fejedelmek együtt tanácskoznak az
Úr ellen és az ő Felkentje ellen.” (Zsoltárok 2.2; ApCsel 4:26) Az imádságban megerősödik a kicsiny gyülekezet hite:
„az Úr neveti, és az Úr megcsúfolja ellenségeiket.” (Zsoltárok 2:4) Imádságuk évezredeket fog át. Hitük szemeivel
látják az Úr végső győzelmét. Ezért imádságuk lényege, hogy amit Isten elkezdett Jézus Krisztusban, azt vigye végbe.
Azt kérik, hogy szólhassák tovább az igét, és Isten tegye tovább az ő csodáit Jézus Krisztus neve által. Átsüt a leíráson
a gyülekezet közös könyörgésének a forrósága. 

Erre az imádságra felelt Isten az első Pünkösd napján a Szentlélek kitöltetésével. Ennek a Léleknek az erejére mozdult
meg a hely, és ébredt fel a hit ötezer férfiemberben Péter prédikációjára. Ez a Lélek szülte újonnan kétezer esztendő
keresztyéneinek végeláthatatlan sorát. Ez a Lélek őrzi meg a kiválasztott gyülekezetet az Úr eljöveteléig. Ennek a
Léleknek  az  érintésére  valljuk:  „Hiszem,  hogy  Isten  Fia,  a  világ  kezdetétől  annak  végéig,  az  egész  emberi
nemzetségből, Szentlelke és igéje által, az igaz hit egyességében, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe;
azt oltalmazza ésmegőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok.” (Heidelbergi Káté 54.)

Valaki  így  vetett  gátat  egy  újonnan  alakult,  új  ismeretek  után  kutató  keresztyén  csoport  alkalmankénti
imaközösségének: „Nem vagyok híve az ilyen szektás összeborulásoknak, maradjunk a református józanság talaján.”
A két apostol, Péter és János mégiscsak egy imádkozó gyülekezeti háttérből indult a templomba. Az Ékes-kapuban
Jézus  nevében  meggyógyítottak  egy  sántát.  A  Jézusról  szóló  bizonyságtételükre  megtért  ötezer  ember,  majd
közvetlenül  utána  Izráel  vénei  is  hallani  voltak  kénytelenek  tőlük  az  evangéliumot:  Jézus  Krisztus  feltámadt  a
halálból. És volt hová visszatérniük: imádkozó gyülekezetükbe, ahol a Szentlélek a helyet és a szíveket megmozdító
erővel munkálkodott a gyülekezet imaközösségében. Aligha van dermesztőbb közeg, mint az imádságtalan vallásos
ceremonialitás,  és a nyomában járó erőtlenség.  „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7:7-8)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”
Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,
Hallgass meg Fiad nevébe', ha kérünk.

„Keressetek buzgón és megtaláltok!” –
Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk
Égi útunk, igazságunk, életünk!

„Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!” –
Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;
Ó, nyisd meg az égi béke szép honát,
Add, hogy zenghessünk örök halleluját!


