Debreceni Református Hittudományi Egyetem
reggeli áhítat – 2021. február 2.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő fiától, a mi Urunktól, a Jézus
Krisztustól! Ámen.
Kedves Testvéreim!
Olvassuk el a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszt, majd a hozzá fűzött gondolatokat! Az
imádság a mai napon két részre bontva, az elmélkedés két fő egységének a végén következik.
Javaslom, hogy amikor az olvasásban ezekhez a dőlt betűvel és beljebb szedett szakaszokhoz
elérünk, azokat előbb magunkban, majd hangosan is olvassuk el!
Textus: 3Móz 5,14–26
Kedves Testvéreim!
A mai napra kijelölt ószövetségi ige az áldozatok rendjének ismertetéséhez tartozik, és a
jóvátételi áldozat két alapesetét ismerteti: Mi történik, ha az ember Isten, illetve a felebarátja
ellen vétkezett. Mindkét esetben az anyagi javakkal való visszaélésről van szó: az Úr esetében
a templomnak járó, kötelező tized befizetésének elmulasztásáról, illetve nem teljes
megfizetéséről, az utóbbi esetben pedig a felebarát pénzének „hűtlen kezeléséről”.
Igen, a pénz. A pénz hatalmat és függetlenséget jelent. A pénz, ha elég van belőle, lehetővé
teszi, hogy ne kelljen vágyainkat korlátozni, magunktól megtagadni valamit, álmainkról
lemondani, vagy sokáig halogatni. Nem csoda, ha a bűncselekmények zömének hátterében az
anyagi haszonszerzés szándéka áll.
Fiatalon talán ezt még csak a lehetőségek szűkösségeként vagy a szüleinktől való
függőségként éljük meg. De a döntésünket már ma is befolyásolhatja a jobb megélhetés
reménye. Az önzés, a fukarkodás. A „nekem ez jár” gondolata. Vagy a ránk bízott javakkal
kapcsolatban a kísértés, hogy „minden szentnek”, így nekünk is magunk felé hajoljon a kezünk.
S ha nyitott szemmel járunk, hány és hány esetről hallhatunk, amikor a lelkész nem tudott
ellenállni a „szent biznisz” kísértésének, és hozzá nem értésből vagy kapzsiságból erkölcsi
válságba került…
Kérlek, Istenem, adj tisztánlátást most és a jövőben, hogy a rám bízott vagyonnal
becsülettel gazdálkodjam! Add, hogy elégedett tudjak lenni azzal, amim van! Add, hogy
ellen tudjak állni a kísértésnek, hogy a Te szavad helyett a mások kárára is az önérdek
útját járjam. Hálát adok mindazért, amim van, szegénységben és jólétben egyaránt!
Ámen

A bűnnek mindig következményei vannak. Akár én követtem el, akár ellenem tették. A világban
valami tönkremegy, és sorsok fordulnak miatta másfelé. Megszakad egy kapcsolat, valaki sebet
kapott, valaki károsult. Sérül a jó hírnév, valakiből kihal a hit, a jóban való bizakodás. Ez akkor
is igaz, ha megbántuk, amit tettünk. Ha beláttuk, hogy mi volt a mi hibánk.
A bűnnek mindig következménye van. Ezért nem elég egy elrebegett bocsánatkérés, és
főleg nem elég a megbántott fél háta mögött titokban, Istennek elpostázott bűnvallás.
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A most olvasott rendelkezések szerint az áldozatot mindig megelőzi a jóvátétel. A
kártalanítás. Nem, nem lehet minden eltört cserepet újra megragasztani. De az elvett pénzt
kamatostul vissza kell adni, a meg nem adott tizedet pótolni kell, és csak utána lehet az áldozatot
az oltárra vinni.
Nekünk is a megbántott ember szemébe kell nézni. Bocsánatot kell kérni, és mindent meg
kell tenni, hogy a sérelmen, amit okoztunk, valóban túltehesse magát.
Jóvátétel nélkül nincs engesztelés. Olcsó menekvés Istenhez imádkozni, de nem nézni bele
a megbántott szemébe. Olcsó menekvés nem orvosolni előbb az ő keserűségét, csalódását. S ha
nyilvánosan vétettem ellene, akkor igen: Nyilvánosan köszörülni valamit a büszkeségén vagy
a jó hírén esett csorbán.
Nem, nem lehet minden eltört cserepet újra megragasztani. De megpróbálni kötelesek
vagyunk. A hegyi beszédben Jézus Krisztus maga is ezt tanítja: „Amikor tehát áldozati
ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj
vissza, és vidd fel ajándékodat…, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a
szolgának, és börtönbe ne kerülj! …” (Mt 5,23–26)
Krisztusom! Add, hogy fel tudjam ismerni: ki ellen vétettem! Adj erőt, hogy mindent
megtehessek, hogy helyrehozzam az okozott kárt! Add, hogy szeretetben, alázatban és
türelemben még a kamatot is megfizessem! Kérlek, Szent lelked által áldd meg
igyekvésemet! De addig is engedd, hogy türelemmel elhordozzam mások megbántottságát! Te, aki minden bűnömért a kereszten megfizettél, segíts ebben engem!
Ámen
Úri imádság
Ének: RÉ, 460. ének, 1–6 verse: „Amint vagyok, sok bűn alatt…”
Áldás:
Mindezeknek utána pedig érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr,
és boldog az az ember, aki őbenne bízik!

-----------------Szeretettel, áldott félévet, jó egészséget kívánva, a közeli viszontlátás reményében:
dr. Kustár Zoltán
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