Áhítat - 2021. 04. 29.
Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy
akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban
hivők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket kivitték az utcákra, ágyakra és
fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött
a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket, és tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind
meggyógyultak. (ApCsel 5:12-16)
„Ma minden ember így, vagy úgy beteg” – így szól egy vers vagy ének egyik sora a régmúlt évtizedek emlékeiből.
Szerek, praktikák, hiedelmek, asztrológia, ezotéria… mind-mind vonzó gyűjtőhelyei a megszámlálhatatlan emberi
nyomorúságnak. A szomszédos nagyvárosban annak idején többször megakadt a szemem egy cégtáblán: „XY –
imával gyógyít és energiát küld: telefonszám, számlaszám.” (Csak zárójelben jegyzem meg: nem kell Isten nevét és az
imádságot tagadni, tiltani, gúnyolni, csak bele kell helyezni egy ilyen összefüggésbe, és kitenni közszemlére;
garantáltan messzebb visz Istentől, mint a legvadabb istentagadás. És a gyógyulástól is.)
Az első Pünkösd után a jeruzsálemi templom Salamon csarnokában és a város utcáin valami egészen más történt. A
feltámadott Jézus gyógyított meg testi-lelki nyomorúságban szenvedőket, élő Krisztus-hitre ébredt, Szentlélekkel
megtelt, engedelmes tanítványai eszközül vételével. Nem a tanítványok gyógyítottak, főleg nem az „árnyékuk”,
hanem Jézus Krisztus mutatta meg a hatalmát az övéi szolgálatában. A történetben nem is az a főinformáció, hogy
meggyógyulnak a betegek, és pár évvel meghosszabbodik a földi életük, hanem az, hogy Gyülekezet, Egyház születik.
Az történik, mint az ezékieli látomásban annak idején, amikor a próféta a száraz csontoknak prófétált: „Akkor Lélek
szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg.” (Ezékiel 37:10) Jeruzsálemben, egyelőre zsidó
talajon, útjára indul a keresztyén misszó.
A testi gyógyulás is Istentől való kegyelmes csoda. Ám itt örökkévaló távlatokban gyógyul az élet. Ezrek találják meg
bűneik bocsánatát, új életüket, élő reménységüket és üdvösségüket a feltámadt Jézusban, aki „betegségeinket viselte
és fájdalmainkat hordozta” (Ézsaiás 53) Őáltala tekintünk reménységgel múló földi életünk minden helyzetére és
Őbenne nyert örök életünkre.
Imádkozzunk az ének szavaival:
Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem,
Míg üvölt a habtusa, S nő a vész a tengeren.
Rejts el, rejts el, itt ne hagyj, Míg eláll a fergeteg;
Biztonságos révet adj, S majd fogadd el lelkemet.
Nincs nekem más enyhelyem, Szívem Téged hív s keres,
Ó maradj itt, Mesterem, Őrizz, adj erőt, szeress!
Véled állom a vihart, Hit s erő Te vagy, Te Szent,
Szárnyad árnyával takard Fejemet, a védtelent.
Csak Te kellesz, én Uram, Benned mindent meglelek;
Támogasd, ki elzuhan, Gyógyítsd meg, ki vak s beteg.
Szent szavadra hallgatok, Tévedés az én bajom,
Én hamisság s bűn vagyok, Te igazság s irgalom.
Kegyelem vagy, égi jó, Mely minden bűnt eltörül,
Hagyd, hogy gyógyító folyó Tisztogasson meg belül.
Élet kút vagy, lüktetés, Vízmerítni drága hely,
Ó buzogj fel bennem és Öröklét felé emelj.

