Ki a te barátod?

Lectio: ApCsel 24,24-27
Textus: Lk 23,6-12
Kedves Testvéreim! Az új fordítású Bibliában így olvassuk a mai napi Igét:
Pilátus ezt hallva…
Mit hallott Pilátus?
Félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt
állítja magáról, hogy ő a felkent király. (2.v.)
És még ezt is hallja a főpapoktól és az írástudóktól: Fellázítja a népet
tanításával egész Júdeában… (5.v).
Ekkor megkérdezte Pilátus, hogy Galileából származik-e Jézus.
•
Te hova való vagy?
•
Ki vagy?
•
Hova tartozol?
A számítók közé tartozol? A spekulánsok közé, akinek csak a hatalom
számít? A nyerészkedők közé tartozol? Vagy azok közé, akiknek nem számít
semmi más, csak a szórakozás? Vagy azok közé tartozol, akik a pénzt hajhásszák?
Vigyázz, mert gyötrelem és bukás lehet a vége!
A napokban olvastuk, hogy Péter távolról követte Jézust és a főpap udvarán
a tűz mellett háromszor is megtagadta Jézust:
1.
Ez is ő vele vala! Ő pedig megtagadván Őt mondván: Asszony, nem
ismerem Őt!
2.
Azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Felelet:
Ember, nem vagyok!
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3.
És úgy egy óra múlva más valaki is erősíté, mondván: Bizony ez is
vele vala: mert Galileából való is. Felelet: Ember, nem tudom, mit mondasz!
Nos, ezért kérdeztem az előbb, hogy hova való vagy? KI vagy? Hova
tartozol? Mert az idegen tűz mellett, amikor az ember belekeveredik a világi
számítók és spekulánsok közé, hamar megtagadhatja Jézusát! Nagyon vigyázzunk
erre!
Aztán azt is halljuk az Igéből, hogy Pilátus átküldi Jézust Heródeshez, aki
éppen Jeruzsálemben volt és galileai illetőségű. Ez a Heródes egy számító,
erkölcstelen király, akiről még Jézus is azt mondta, hogy róka, vagyis sunyi, ravasz.
Heródes hallott a Jézusról, csodáiról…, és kíváncsi Rá. Nagyon örült annak,
hogy láthatja Jézust és remélte, hogy csodát tesz.
Mi nem ezt tesszük? Küldjük Jézust ide-oda… Küldjük Jézust az imáinkban
gyermekeinkhez, hitvesünkhöz, a betegekhez, a gyászolókhoz, a bajban levőkhöz.
Nem kellene-e inkább őket vinni imáinkban Jézushoz?
Heródes hosszasan kérdezgette Jézust, de Jézus semmit sem válaszolt.
Eljöhet a mi életünkben is, amikor Jézus semmit sem felel. Eljöhet az, hogy
lejár a kegyelmi idő… Örülj, hogy még szól hozzád Jézus! Örülj, hogy még felel
kérdéseidre! Örülj, hogy még tanácsol és bátorít téged. Ragadd meg az
alkalmakat, hogy Őt hallgasd a templomban, és otthon a belső szobádban!
Aztán Heródes megvetően bánik Jézussal, kigúnyolta, fényes ruhába
öltöztette és visszaküldte Pilátushoz.
Így van ez ma is. Akinek Jézus nem felel, aki nem tapasztalja meg és aki nem
éli át a csodáit, az leginkább hátat fordít Jézusnak és elküldi magától és éli tovább
a maga bűnben megrögzött életét. Az Úr őrizzen meg bennünket ettől!
Az Ige még megjegyzi: Heródes és Pilátus ezen a napon barátok lettek.
Neked van barátod?
Ki a te barátod?
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Ó, nekem több van, mint barát!
Nekem van:
- hitvesem,
- gyermekem,
- testvérem.
Velük mindent megbeszélek. Ők segítenek. Reájuk számíthatok.
Igen? És ha majd nem lesznek? Ha majd itt hagynak, mert egyszer
mindnyájan elköltözünk ez árnyékvilágból? Akkor mi lesz veled társ és barát
nélkül?!

*

Egy fiatal ír ember, Joseph Scriven (1820-1886) beleszeretett egy fiatal
lányban, akit el is jegyezett. Az esküvő előtt néhány nappal a leány vízbe fulladt
Scriven hónapokig szomorkodott, szíve összetört. Reménysége elveszett. Végül
Krisztushoz fordult, és Nála vigaszt talált. Ekkor szerezte az Ó, mily hű barátunk
Jézus kezdetű éneket:

Ó, mily hű barátunk Jézus! Hordja bűnünk, bánatunk.
Mily dicsőség, hogy nevében Istenhez fordulhatunk!
Mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában Őhozzá nem fordulunk.

Ér-e próba vagy kísértés? Háborúság zaklat-é?
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El ne csüggedj ám miatta: Vidd imádban Ő elé!
Volt-e már ily hű barátod, gondod így ki fölveszi?
Látja minden gyöngeséged, tárd ki bátran Őneki!

Nyomja-é bú gyönge vállad? Földi bánat terhel-é?
Drága Megváltód, az orvos: vidd imádban Ő elé!
Megvet, elhagy, kit szerettél? Vidd imádban: Ő elé!
S Ő két karja közt ölelve visz a békesség felé.

*

Jézusban, hű barátunkban még soha nem csalatkoztunk! Ő mindig velünk
van! Most is nyújtja áldott, átszegezett kezét feléd! Ragadd meg e kezet és
engedd, hogy kivezessen a világi, idegen környezetből. Becsüld meg Őt, mert Ő
nagyon szeret téged! Minden mi bűneinkért eleget tett a Golgotán. Annyira
szeretett, hogy életét adta a kereszten, hogy mi megmenekülhessünk az örök
kárhozattól! Melyik barátod tette volna ezt meg érted? Egyik sem! Egyedül Jézus!
Válaszd hát őt! Legyen Ő a te barátod!
Ámen.
Biharszentjános, 2016.08.21.
Csomay Árpád.
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