Áhítat – 2020. 12. 08.
Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én
megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még
hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.
Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie,
megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre
leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a
szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik
szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg,
amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek
neked.0De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. 1Amikor
szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.
Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel
könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem
rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz
majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.”
(Máté 18:24-35)
Péter felveti a nagy gyakorlati kérdést: hányszor bocsássak meg a felebarátomnak? Talán még hétszer is? Péter
lelkében még ott mocorog a hetvenhétszeres bosszú az ősi káini időkből. (1Mózes 4:23-24) Jézus válasza: „még
hetvenszer hétszer is.” És elmondja Jézus Péternek az adós szolgáról szóló példázatot. A király egyik szolgája tízezer
tálentummal tartozik. Megfizethetetlen, irreálisan hatalmas összeg, természetes számmal kifejezni sem lehet.
Nyilvánvaló, hogy nem tud fizetni, haladékot kér, a családját helyezi letétbe. Tornyosulnak a kérdéseink: Milyen
fedezet lehet erre a felesége és a gyerekei, akiket zálogba adna? Egyáltalán, hogyan lehet ekkora adóságot csinálni?
Komolyan vehette-e a király ezeket az ígéreteket? Minderre nem tér ki a történet, mert éreztetni akarja a király
észfeletti, megfoghatatlan kegyelmét, aki az adóságot az egyetlen lehetséges módon rendezi el: – elengedi. Szebben
nem is érhetne véget a történet. De nem ér véget. A horrorisztikus adóságától megszabadult adósnak tartozik valaki
egy bagatell kis összeggel. Az ő adósa ugyanazokkal a szavakkal könyörög neki, mint ő az imént a királynak. De ő
hajthatatlan. Egy másik adósságrendezési alapra áll: vele ugyan kegyelmet gyakorolt a király, de ő az igazságot akarja
érvényesíteni. Ezért visszaszakad a nyakába a korábbi megfizethetetlen adósága, amelynek a törlesztésére az
örökkévalóság sem lesz elegendő.
Megfizethetetlen adóságunk – a bűneink: eredendően és aktuálisan is a halálba, kárhozatba szakadt, elveszett életünk.
Az egyetlen rendezési alap: – Isten megbocsátó irgalmassága Jézus Krisztus áldozatára nézve. Nem tudjuk rendezni
semmi mással: – haladékkal, törlesztéssel, könyörgéssel, megjobbulással, semmivel. Csak, ahogyan Pál apostol
evangéliumi ragyogású szavai hirdetik: „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt,
eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” (Kolossé 2:14) Hogyan lehet az, hogy részesülve ebben a
kárhozatból üdvösségbe ölelő irgalomban, irgalmatlan szívvel számon tartjuk a felebarátunk adóságát? Íme, elvesz a
megnyert kegyelem, ha nem vagyunk kegyelmesek. Újra átgondolandóak a kiüresedett szavak: „Bocsásd meg a mi
vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6:9-13) „Úgy szeressétek egymást, ahogyan
én szeretettelek titeket,” (János 15:9)
Imádkozzunk énekünk szavaival:
BOCSÁSSAD MEG BŰNEINKET,
Mind ama nagy veszettséget,
Amely első szüléinktől
Szállott reánk örökségül,
Mind, amely rossz gyümölcsöket
Bosszúdra e rossz fa termett.
Nézvén szent Fiad vérére,
Ne vonj minket ítéletre,
És vétkeinkért meg ne feddj,
Sőt mindenekben megengedj,
AMIT MI IS MEGENGEDÜNK,
HA KIK VÉTETTEK ELLENÜNK.

